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 RESUMO 

 Partindo  de  dois  jogos  lançados  em  períodos  relativamente  próximos,  Ryse:  Son  of 

 Rome  e  Total  war:  Rome  2,  a  presente  monografia  visa  analisar  as  representações  dos  antigos 

 romanos  e  os  discursos  sobre  o  passado  que  são  criados  a  partir  deles,  mais  especificamente 

 sobre  civilização,  violência,  masculinidade,  e  o  papel  das  mulheres  no  mundo  romano,  além 

 de  defender  a  relevância  dos  jogos  como  fonte  histórica.  O  objetivo  central  da  análise  é 

 discutir  as  possibilidades  de  leituras  da  violência  e  construção  de  masculinidades,  afinal,  os 

 públicos  diversos  desses  jogos  interagem  com  determinadas  imagens  do  Império  Romano  e  da 

 Antiguidade  Clássica.  Esse  recorte  é  a  base  para  uma  discussão  sobre  como  tais  visões 

 possibilitam  os  membros  da  extrema  direita  recrutarem  jovens  gamers.  Usando  os  chats  em 

 sites  e  fóruns  online,  esses  membros  da  extrema  direita  propõem  uma  visão  sobre  o  passado 

 romano  num  viés  racista,  no  qual  Roma  seria  inquestionavelmente  misógina,  xenofóbica  e 

 obcecada  com  a  guerra  promovendo  visões  de  supremacia  racial  e  machismo.  Pretendo, 

 então,  questionar  essas  representações  e  debater  sobre  o  lugar  dos  estudos  de  recepção  de 

 Roma  frente  ao  combate  de  tais  ideologias  de  ódio,  além  de  discutir  como,  a  partir  do 

 mercado  de  jogos,  criou-se  um  ambiente  propício  para  a  extrema-direita  encontrar  novos 

 recrutas. 

 Palavras-chave: Roma; Jogos eletrônicos; Visões de passado; Alt right; Estudos de recepção 



 A  BSTRACT 

 Taking  into  account  two  games  released  at  relatively  close  periods,  Ryse:  son  of  Rome 

 and  Total  war:  Rome  2  ,  this  undergraduate  thesis  aims  to  analyse  the  representation  of  the 

 ancient  romans  and  the  discourses  about  the  past  that  are  created  from  then,  more  specifically 

 about  civilization,  violence,  masculinity  and  the  role  of  women  in  the  Roman  world.  besides 

 defending  the  relevance  of  video  games  as  a  historical  source.  The  main  objective  of  the 

 analysis  is  thus  discuss  the  possibilities  of  articulations  of  violence  and  construction  of 

 masculinities,  after  all,  the  different  audiences  of  these  games  interact  with  certain  images  of 

 the  Roman  Empire  and  Classical  Antiquity.Those  topics  are  the  basis  of  a  discussion 

 regarding  how  such  views  allow  members  of  the  far-right  to  recruit  young  gamers.  Using 

 online  chats  and  forums,  those  far-right  simpatizes  propose  views  of  the  Roman  past  with 

 racist  bias,  upon  which  Rome  would  be  unquestionably  misogynistic,  xenophobic  and 

 obssesed  wiht  war  promoting  racial  supremacy  and  sexism.  I  intend,  then,  to  question  these 

 representations  and  debate  the  relevance  of  reception  studies  of  Rome  in  the  fight  against 

 hateful  ideologies,  in  addition  to  discussing  how,  based  on  the  games  market,  a  favorable 

 environment for the far right to find new recruits was created. 

 Keywords: Rome; Electronic games; Views about the past; Alt right; Reception studies 
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 1 INTRODUÇÃO 

 Lançado  em  2016  pela  famosa  produtora  de  jogos  de  estratégia  Paradox  Development 

 Studio  ,  Hearts  of  Iron  IV  é  o  quarto  jogo  da  série  que  tem  como  base  o  período  da  Segunda 

 Guerra  Mundial.  Procurando  informações  sobre  o  novo  jogo,  observei,  nos  comentários  dos 

 vídeos  de  playthru  ,  um  fenômeno  que  me  chamou  atenção:  várias  pessoas  vangloriam  as 1

 tropas  da  Alemanha  Nazista,  em  especial  a  Wehrmach;,  esse  tipo  de  fã  pelas  forças  armadas 

 alemãs  é  tão  comum  nesses  espaços  que  tem  até  nome  próprio:  wehraboos,  que  normalmente 

 é  utilizado  como  um  insulto  .  Membros  desse  nicho  se  diferem  do  casual  entusiasta  pela 

 tecnologia  bélica  da  Segunda  Guerra  ao  expor  um  certo  fanatismo  à  superioridade  técnica  e 

 marcial  das  forças  do  Terceiro  Reich  que  passam  de  cômicas  a  preocupantes  rapidamente,  em 

 especial  quando  os  discursos  de  defesa  das  forças  alemãs  progridem  a  uma  apologética 

 retórica  dos  crimes  das  forças  armadas  do  Eixo,  e  ainda  mais  perturbantes  quando  elas  se 

 tornam uma defesa do nazismo em si. 

 A  existência  de  grupos  neonazistas  em  Hearts  of  Iron  não  é  muito  surpreendente 

 considerado  que  a  Alemanha  Nazista  é  uma  das  principais  facções  da  série,  o  que  é  de  se 

 esperar  em  mídia  que  trate  da  Segunda  Guerra,  porém  existe  um  alarmante  numero  de  gamers 

 que  expõem  e,  muitas  vezes,  aderem  a  narrativas  políticas  da  extrema  direita.  De  certa  forma, 

 este  tipo  de  posição  é  algo  compreensível,  afinal  na  internet  é  muito  comum  a  caracterização 

 do  Gamer  como  um  proto-fascista.  Mas  lendo  os  comentários,  para  além  do  que  já  poderia  ser 

 esperado,  o  que  me  intrigou  foi  a  considerável  sobreposição  dos  discursos  machistas,  de 

 defesa  da  violência,  de  opressão  das  minorias  e  outros  pontos  da  lógica  da  extrema  direita 

 com  aspectos  da  História  dos  antigos  romanos,  uma  diferente  mistura  de  tempos  históricos 

 para justificar uma série de ideologias de ódio. 

 Menos  obvio  em  um  jogo  no  qual  a  Alemanha  nazista  é  literalmente  uma  das  opções 

 que  pode  ser  escolhida,  essa  relação  me  intrigou.  Sabemos  que  os  antigos  romanos  aparecem 

 no  discurso  fascista  histórico,  Mussolini  recorreu  a  muitos  símbolos,  além  claro,  de  querer 

 criar  a  nova  Roma,  mas  no  contexto  contemporâneo,  no  século  XXI,  perceber  essa  relação 

 com  uma  determinada  narrativa  da  Segunda  Guerra  e  a  justificativa  de  ataques  a  minorias,  me 

 levou  a  questionar  as  motivações  sobre  o  uso  dos  romanos  para  esses  discursos.  Existiria 

 1  Termo  no  inglês  que  se  refere  a  um  vídeo  feito  geralmente  em  sites  como  Youtube  ou  Twich  no  qual  uma 
 pessoa grava-se jogando um  videogame  . 



 alguma  característica  intrínseca  a  eles  ou  seria  a  maneira  com  que  são  representados  nos  jogos 

 que os tornam particularmente suscetíveis  a serem capturados por discursos neonazistas? 

 Com  essas  perguntas  em  mente  me  lancei  a  produção  desta  monografia.  Partindo  da 

 perspectiva  que  considera  a  construção  dos  discursos  e  os  usos  do  passado  e,  buscando 

 entender  porque  os  romanos  e  porque  jogos  seriam  um  campo  fértil  de  disseminação  desses 

 discursos,  selecionei  dois  jogos,  Total  War:  Rome  2  e  Ryse:  son  of  Rome,  para  uma  análise 

 mais  detida  do  fenômeno.  Esses  jogos,  produzidos  em  períodos  e  circunstâncias  similares, 

 retratam  os  antigos  romanos  e,  embora  não  seja  usual  no  campo  da  História,  foram 

 transformados  em  fontes.  Diante  desta  particularidade,  destaco  que  essa  reflexão  não  pretende 

 descrever  como  esses  jogos  deveriam  ou  não  terem  sido  feitos,  nem  busca  checar  sua 

 veracidade  histórica,  mas  se  trata  de  uma  discussão  sobre  como  a  representação  do  passado 

 romano  suscita  discursos  neonazistas  e  se  é  possível  fazer  outras  leituras.  Para  tanto,  a 

 presente  monografia  está  organizada  em  três  capítulos:  um  primeiro  que  pretende  discutir, 

 para  além  da  a  possibilidade  de  tomar  jogos  como  fonte  de  análise,  o  papel  do  jogador  e  o 

 aparato  metodológico  que  lancei  mão  para  a  análise  dos  jogos;  um  segundo  capítulo  que  foca 

 no  mercado  de  jogos  e  na  descrição  técnica  de  ambos  jogos  escolhidos  e,  finalizando,  um 

 terceiro  capítulo  que  apresenta  a  análise  propriamente.  Serão  examinados  os  discursos  sobre  o 

 lugar  dos  homens  e  das  mulheres  na  sociedade  romana,  a  ideia  da  civilização  que  vive  pela 

 sua  guerra  constante  contra  a  barbárie,  a  guerra  como  heroica,  a  implementação  de  um 

 conceito  de  “guerra  total”  para  o  mundo  antigo  e  finalizando  de  como  a  extrema  direita 

 sequestra esses discursos para recrutar os jovens jogadores 

 Pretendo  por  esse  TCC  fazer  como  Michel  Foucault  propunha  um  diagnóstico  do 

 presente  ao  examinar  como  a  extrema  direita  manipula  os  discursos  sobre  os  romanos  para  os 

 fins  próprios  e  no  fundo  como  ela  é  capaz  de  usar  os  videogames  no  seu  objetivo  final  de 

 radicalização de toda a comunidade  gamer 



 2 DISCUSSÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NOS JOGOS 

 Em  1929,  o  surrealista  belga  René  Magritte  pintou  a  obra  A  Traição  das  Imagens  na 

 qual  existe  um  cachimbo  com  a  legenda  Ceci  n’est  pas  une  pipe.  Assim  como  a  pintura  de  um 

 cachimbo  não  é  um  cachimbo,  mas  sua  representação  que  é  afetada  pela  subjetividade  do 

 pintor,  ao  observar  um  jogo  eletrônico,  objeto  de  estudo  deste  trabalho  de  conclusão  de  curso, 

 é  possível  perceber,  como  em  qualquer  mídia,  que  dificilmente  é  somente  um  cenário  ou 

 enredo.  Um  jogo  tem  inspirações  e  discursos  internos  que  são  articulados  com  o  conteúdo 

 representado,  assim  como  filmes,  jogos  constituem  discursos.  A  série  Fallout,  por  exemplo, 

 apresenta  diversas  interpretações  sobre  o  papel  da  história  e  discursos  sobre  o  passado.  Em 

 Fallout:  New  vegas  as  três  principais  facções  vivem  nas  ruínas  do  passado,  tentando 

 reconstruir algo do que já se foi  : 2

 O  mundo  de  Fallout  está  preso  em  sua  mentalidade  e  sabe  disso,  mesmo  antes 
 da  Grande  Guerra  ,  quando  a  mentalidade  do  sonho  americano  dos  anos  50 3

 estava  dominando  a  sociedade  no  ano  de  2077.  “Nostalgia  pelo  velho  mundo 
 ou  Esperança  do  novo  mundo?”  Esta  é  a  pergunta  nunca  declamada,  mas 
 sempre  abordada  em  Fallout:  New  Vegas  ,  como  NCR,  House  e  Caesar’s 
 Legion  ,  ambos  incorporam  a  nostalgia  do  velho  mundo  de  várias  formas,  o 4

 NCR  da  democracia  americana,  Senhor  House  com  a  RobCo  Industries  e 
 capitalismo,  e  a  Legião  com  o  Império  Romano,  mas  também  a  esperança  do 
 novo  mundo  de  algumas  maneiras,  o  NCR  trazendo  ordem  e  justiça,  embora 5

 amplamente  corrupta  e  taxada  com  impostos,  o  Sr.  House  trazendo  uma  nova 
 era  de  tecnologia  e  avanços  às  custas  de  seu  governo  autoritário  e  da  Legião 
 de César utilizando a justiça na forma de força e disciplina severa. 67

 7  THEMES  in  the  Fallout  series.  [2019?].  Disponível  em: 
 <  https://fallout-archive.fandom.com/wiki/Themes_in_the_Fallout_series  >  Acesso em: 30 nov. 2021. 

 6  The  world  of  Fallout  is  stuck  and  it  knows,  even  before  the  Great  War  when  the  50s  American  Dream  mindset 
 was  dominating  society  into  the  year  2077.  “Old  World  Blues  or  New  World  Hope?”  This  is  the  question  never 
 asked,  but  always  addressed  in  Fallout:  New  Vegas,  as  the  NCR,  House,  and  Caesar's  Legion  both  embody  Old 
 World  nostalgia  of  various  forms,  the  NCR  of  American  democracy,  House  as  RobCo  Industries  and  capitalism, 
 and  the  Legion  as  the  Roman  Empire,  but  also  New  World  Hope  in  some  ways,  the  NCR  bringing  order  and 
 justice  in  fair,  if  largely  corrupt  and  taxing,  ways,  House  bringing  about  a  new  age  of  technology  and 
 advancement  at  the  cost  of  his  authoritarian  rule,  and  Caesar's  Legion  utilizing  justice  in  the  form  of  strength  and 
 harsh discipline. 

 5  Acrônimo de  New California Republic  – ou Nova República  da Califórnia 
 4  As principais facções do jogo. 

 3  Evento  central  na  trama  de  todos  os  jogos.  Refere-se  à  guerra  nuclear  que  ocorreu  no  ano  de  2077  quando  todas 
 as  potências  lançaram  seus  mísseis  nucleares  contra  as  outras,  resultando  na  destruição  da  civilização  e  da  quase 
 extinção da vida na Terra. Os jogos normalmente se passam em 2277, ou seja, 200 anos após esse evento. 

 2  A tradução a seguir e todas as subsequentes são de minha autoria. 
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 O  trecho  destacado  indica  a  amplitude  de  discussão  sobre  o  jogo,  seus  símbolos  e  seus 

 sentidos,  porém,  ainda  mais  interessante,  é  pensar  onde  foi  encontrada  e  por  que  foi  feita.  The 

 vault  é  um  site  mantido  pelos  fãs  da  série  e  seus  textos  são  escritos  pelos  jogadores  utilizando 

 excertos  do  próprio  jogo.  Assim,  os  fãs  produzem  discursos  como  este,  no  qual  o  passado 

 fictício  é  representado  no  “presente”  e,  como  os  textos  são  discutidos  nos  comentários,  é 

 possível  entendê-los  como  uma  ágora  online  em  que  os  jogadores,  munidos  de  genuíno 

 interesse,  constroem  visões  de  um  passado  fictício,  ou  seja,  como  qualquer  mídia,  o  jogo  é 

 capaz  de  comover  e  convencer  seu  público.  Levando  isso  em  conta,  a  pergunta  que  me  move 

 como  quem  joga  e  estuda  história,  é  refletir  como  um  passado  que  de  fato  ocorreu  aparece  nos 

 contextos  dos  jogos.  Tomando  como  fonte  Total  war:  Rome  2  e  Ryse,  discutirei  como  e  quais 

 visões  do  passado  romano  estão  presentes  nessas  mídias,  como  são  construídos  e  como  podem 

 ser usados. 

 2.1 A CONSTRUÇÃO DE UM APARATO METODOLÓGICO 

 Ao  observar  os  jogos  eletrônicos,  percebe-se  que  muitos  deles  recorrem  a  uma 

 narrativa  que  representa  diversos  períodos  históricos  em  seu  plano  de  fundo  como,  por 

 exemplo,  a  Segunda  Guerra  Mundial  em  Hearts  of  Iron,  ou  mesmo  questões  que  podem  ser 

 problematizadas  como  a  tensão  constante  vivida  durante  a  Guerra  Fria,  explorada  na  série 

 Fallout  .  Destaco  esses  jogos,  pois  demonstram,  claramente,  versões  de  passado  e  discursos 

 que  podem  ser  explorados  como  meios  para  estudar  os  impactos  dessas  interpretações  sobre  o 

 público  consumidor.  Sendo  assim,  pretendo  aqui  defender  a  importância  dos  jogos  como  fonte 

 histórica  e,  partindo  de  dois,  Total  war:  Rome  II  e  Ryse,  son  of  Rome  ,  produzidos  no  mesmo 

 período.  Analisarei  como  ambos  apresentam  a  Antiguidade  romana  a  um  determinado 

 público-alvo  e  as  discussões  conforme  os  fóruns,  adolescentes  e  jovens  adultos,  embora  tenha 

 sido pensado pelos fabricantes para maiores de dezoito anos. 



 Além  de  defender  a  relevância  dos  jogos  como  fonte  histórica,  o  objetivo  central  da 

 análise  é  discutir  as  possibilidades  de  leituras  da  violência  e  construção  de  masculinidades, 

 afinal,  os  públicos  diversos  desses  jogos  interagem  com  determinadas  imagens  do  Império 

 Romano  e  da  Antiguidade  Clássica.  Muito  popular,  principalmente  em  jogos  de  estratégia,  o 

 passado  romano  aparece  retratado  em  enredos  de  diversas  empresas  concorrentes,  o  que  leva  a 

 questões  como:  por  que  o  sucesso  de  Roma  nos  games  ?  Qual  a  percepção  do  passado  romano 

 o  jogador  desenvolverá?  Qual  é  o  discurso  referenciado  sobre  o  passado  romano  nesses  jogos? 

 E  qual  o  significado  dos  antigos  nesses  jogos?  Para  responder  a  essas  indagações  optei  por 

 trabalhar  a  partir  da  perspectiva  dos  usos  do  passado  e  construir  um  aparato  metodológico 

 para  que  esses  jogos  possam  ser  examinados  como  fontes  históricas.  Como  ainda  hoje  poucos 

 historiadores  utilizam  jogos  eletrônicos  como  fonte,  para  contornar  esse  problema  recorri  a 

 interdisciplinaridade  para  compor  meu  aparato  analítico.  Assim,  busquei  referências  nas  áreas 

 de  comunicação  e  sociologia  cujas  discussões  da  análise  das  imagens  permitem  um  diálogo 

 com  as  interpretações  da  História.  A  partir  dessa  bibliografia,  como  será  exposto,  alguns 

 debates  são  recorrentes,  como,  por  exemplo,  se  o  jogo  é  construtor  de  um  conhecimento 

 histórico,  o  papel  do  jogador  dentro  da  mídia  e  os  discursos  ideológicos  inseridos  nas 

 imagens.  Além  disso,  outros  autores  que  estudam  cinema  como,  por  exemplo,  Marc  Ferro, 

 Martin  Winkler  e  Marcos  Napolitano  também  foram  mobilizados,  pois  mesmo  que  não 

 discutam  sobre  videogames,  suas  análises  de  imagens  em  movimento  e  mídias  feitas  para  o 

 grande  público  são  úteis,  uma  vez  que  ajudam  a  entender  a  construção  desse  tipo  de  mídia 

 dada sua proximidade com o cinema. 

 2.2 DEFININDO O PAPEL DO JOGADOR 

 Diferente  da  literatura  ou  mídias  convencionais,  como  a  música  ou  a  pintura,  o  jogo 

 utiliza  de  vários  elementos  para  criar  uma  realidade  virtual,  proporcionando  uma  imersão 

 bastante  particular  do  consumidor,  criando  uma  experiência  supostamente  mais  realista  ao 

 cérebro  humano  e,  por  isso,  discutir  o  papel  do  jogador  é  uma  questão  central  para  o 

 desenvolvimento  de  uma  monografia  como  a  que  proponho,  afinal  na  categoria  de 



 consumidor  dessa  mídia,  a  forma  como  pretendo  encarar  a  figura  do  jogador  indica  os 

 caminhos teóricos da pesquisa. 

 O  primeiro  impulso  é  a  tentação  de  tomar  o  jogador  como  em  total  controle  da 

 narrativa,  afinal  ele  está  em  posse  dos  comandos.  Porém,  autores  como  Robert  Cassar 

 questionam  esse  controle  total  do  jogador  sobre  seu  avatar,  uma  vez  que  esse  é  bloqueado 

 pelas limitações da própria programação do jogo: 

 Durante  a  análise,  foi  percebido  que  praticamente  todos  os  jogos  observados 
 convidam  o  jogador  a  se  engajar  e  experimentar  com  as  mecânicas  do  jogo, 
 porém,  o  mesmo  não  pode  ser  afirmado  para  os  componentes  narrativos.  Sem 
 dúvida,  os  desenvolvedores  têm  medo  de  deixar  muito  controle  nas  mãos  do 
 jogador,  especialmente  quando  se  trata  do  enredo.  Uma  vez  que  uma  cutscene 
 é  acionada  devido  a  algum  evento  inserido  no  código,  o  jogador  perde 
 qualquer  forma  de  controle.  A  difícil  relação  entre  interatividade  e 
 narratividade  é  talvez  melhor  observada  naquelas  longas  sequências  de  jogo 
 em  que  o  jogador  está  totalmente  imerso  em  algum  ato  lúdico  (malhar 
 inimigos até a morte). (CASSAR. 2013. p. 86) 8

 Ou  seja,  a  narrativa  é  pré-definida  pelo  próprio  sistema  operacional  que  executa  os 

 comandos  e  códigos  que  movem  os  personagens  e  os  objetos  do  cenário.  A  imersão  total  para 

 Cassar  é,  portanto,  impossível,  pode  até  haver  mais  ou  menos  liberdade,  mas  o  jogador  é,  no 

 fim,  passivo  diante  a  programação.  É  o  enredo  que,  de  certa  forma,  restringe  a  liberdade  do 

 jogador,  então  jogos  em  que  esse  é  um  elemento  mais  central  tendem  a  apresentar  estruturas 

 mais  sólidas  e  impassíveis  de  mudança  pelo  jogador,  como  no  caso  de  Ryse,  pois  não  existem 

 muitas  escolhas  quanto  a  história.  Essa,  ao  final,  seria  a  mesma  independente  de  como  o 

 jogador  conduz  sua  experiência,  ideia  que  eu,  porém,  discordo.  Entendo  que  a  posição  do 

 jogador  é,  de  fato,  de  liberdade  limitada,  porém  acredito  que  o  autor  não  está  considerando 

 que  o  jogador  é  o  desencadeador  desses  eventos,  eles  somente  ocorrem  por  causa  deles.  Para 

 ilustrar  meu  argumento  trago  o  jogo  Pathologic  (2005)  desenvolvido  pelo  estúdio  russo 

 Ice-Pick  Lodge,  no  qual  a  questão  do  papel  do  jogador  é  discutida  em  um  dos  finais  do  jogo. 

 8  During  the  analysis  it  was  noted  that  practically  all  the  games  under  observation  invite  the  player  to  engage  and 
 experiment  with  the  game  mechanics,  however,  the  same  cannot  be  affirmed  for  the  narrative  component. 
 Without  a  doubt,  developers  are  afraid  of  leaving  too  much  control  in  the  player’s  hands,  particularly  when  it 
 comes  to  the  storyline.  Once  a  cutscene  is  triggered  due  to  some  scripted  event,  the  player  forfeits  any  form  of 
 control.  The  difficult  relationship  between  interactivity  and  narrativity  is  perhaps  best  observed  in  those  long 
 gameplay sequences where the player is totally immersed in some ludic act (mauling enemies to death). 



 Este  é  o  momento  quando  é  revelado  que  todos  os  eventos  do  jogo  não  passavam  de  uma 

 peça;  o  jogador  é  o  ator  principal  nesse  evento  e  as  decisões  do  jogador  podem  ser  tomadas 

 como  inconsequentes,  porém  o  jogo  propõe  uma  nova  perspectiva  ao  expor  o  jogador  como  a 

 pessoa  real  que  sabia  que  todos  os  eventos  do  jogo  estão  dentro  de  um  código  limitado  e, 

 portanto,  todos  os  finais  são  pré-determinados.  O  curioso  é  que  mesmo  sabendo  disso  a 

 pessoa  executa  essas  ações,  segundo  o  jogo,  a  pessoa  não  tem  mais  ou  menos  liberdade  do 

 que  a  que  aceitou  quando  “escolheu”  jogar.  Um  jogo,  que  é  limitado  por  quanto  você  quer 

 jogar,  existe  como  uma  peça  que  tem  um  roteiro  pré-determinado,  mas  assim  como  uma  peça 

 precisa de atores para ser encenada o jogo precisa do jogador para que ele exista. 

 Essa  visão  do  jogador  como  um  indivíduo  que  é  forçado  a  encenar  um  roteiro  já 

 escrito  é  discutido  por  Renata  Gomes  em  “A  poética  dos  tempos  mortos:  diálogos  entre  o 

 cinema e o videogame” 

 Como  na  maior  parte  dos  jogos  de  personagem,  quando  se  relata  a 
 experiência  de  jogar,  o  discurso  sai  em  primeira  pessoa:  “  eu  consegui  escapar 
 dos  bandidos”,  “o  meu  cavalo  morreu”,  “  morri  ”.  Essa  experiência  narrativa 
 em  primeira  pessoa  consiste  em  navegar  pelo  mundo  do  jogo,  intuitivamente, 
 buscando  objetos,  pessoas  ou  eventos  de  interesse,  seguindo  ou  não  os 
 conselhos  do  que  podemos  chamar  de  “inteligência  narrativa  central”,  que  ora 
 vai  disparar  acontecimentos,  ora  sugerir  caminhos,  algumas  vezes  até  impor 
 ações.  Mesmo  quando  optamos  por  seguir  os  conselhos  dessa  inteligência 
 narrativa,  a  maneira  de  levar  a  cabo  as  missões  propostas  é  bastante  aberta  e 
 requer  interpretação  acerca  dos  objetivos  e  modos  de  alcançá-los.  Em  outras 
 palavras,  tudo  o  que  sabemos  é  que  devemos  ir  para  um  determinado  lugar  ou 
 conseguir  um  determinado  objeto,  mas  a  forma  de  consegui-lo  deve  ser 
 construída  pelo  jogador.  Essa  construção  é,  por  definição,  repleta  de 
 tentativas  frustradas,  caminhos  tortos,  sugestões  ambíguas,  suposições 
 equivocadas  –e,  mais  importante,  nada  disso  é  necessariamente  um  “defeito” 
 do  jogo,  mas,  sim,  parte  constitutiva  desse  devir  de  “tempos  mortos”  que  a 
 experiência  narrativa  nos  dá  no  game,  de  maneira  análoga  à  “narrativa”  da 
 vida (GOMES, 2016, p.107) 

 O  jogo  eletrônico  proporciona  mais  autonomia  ao  jogador  do  que  o  cinema  à  plateia, 

 porém  a  narrativa  dos  desenvolvedores  cria  limites  sobre  essa  liberdade  com  simulações 

 pré-determinadas.  Tais  simulações  limitam  as  ações  gerando  uma  tensão  que,  para  a  autora, 

 está  entre  a  imersão  do  jogador  e  a  narrativa.  Assim,  em  sua  proposta,  o  desenvolvedor 

 executa  escolhas  frente  a  programação,  uma  vez  que  a  maior  liberdade  do  jogador  requer  uma 



 quebra  da  narrativa,  já  que  há  limites  para  o  sistema  de  adaptar  a  história  contada  às  escolhas 

 individuais  do  jogador.  Concordo  com  Gomes,  pois  considero  que  o  controle  do  jogador  sobre 

 a  narrativa  é  limitado,  uma  vez  que  ele  fica  circunscrito  aos  códigos  inseridos  na  programação 

 de  um  jogo.  Tal  jogo  pode  permitir  maior  imersão  do  espectador  na  obra,  mas  o  jogador  não 

 deve  ser  tomado  como  um  elemento  totalmente  ativo,  pois  isso  remove  a  responsabilidade  dos 

 artifícios do jogo que afetam de todas as formas suas escolhas. 

 Se  aplicarmos  essas  noções  a  Ryse  temos  uma  interessante  perspectiva  quanto,  por 

 exemplo,  a  cutscene  que  ocorre  após  vencermos  a  vilã  Boudica  em  combate:  a  história 

 somente  progride  após  esse  combate  quando  ou  derrotamos  Boudica  ou  morremos  e  somos 

 mandamos  ao  início  da  batalha  novamente  para  tentar  mais  uma  vez.  O  jogo  nos  fornece 

 quantas  chances  são  necessárias  até  que  Marius  seja  vitorioso,  mas  da  mesma  forma  a 

 narrativa  somente  ocorre  por  causa  de  nossa  vitória,  como  um  ator  em  uma  peça  de  teatro  ou 

 filme,  o  roteiro  não  está  sob  nosso  controle,  porém  o  evento  somente  ocorre  com  o  nosso 

 sucesso.  Nesse  sentido,  entendo  que  o  jogador  é  um  ator  de  decisões  limitadas  dentro  da 

 construção  narrativa,  ele  segue  um  roteiro  prévio  que  se  limita  ao  que  os  desenvolvedores 

 programaram  no  jogo,  mas  não  é  passivo  diante  dele,  estabelecendo  diálogos  possíveis  dentre 

 suas limitações. 

 2.3 JOGABILIDADE E ENSINO HISTÓRIA 

 O  elemento  de  imersão,  para  além  do  papel  do  jogador,  também  pode  ser  explorado  no 

 ensino  de  História.  Em  “Videogames  e  Consciência  Histórica”  Mariano  de  Azevedo  Júnior 

 utiliza  o  jogo  Bioshock  para  demonstrar  como  jogos  podem  apresentar  temas  e  assuntos 

 relativos  à  História.  Em  seu  texto,  o  autor  analisa  a  apresentação  do  jogo  e  problematiza  temas 

 como  o  objetivismo,  a  Guerra  Fria,  a  responsabilidade  do  Estado,  apresentando  tais  questões 

 para  jogador  de  diversas  formas:  textos,  cutscenes  e  diálogos  dos  personagens.  Segundo  o 

 autor: 



 A  cada  estágio  do  game  é  possível  se  surpreender  com  referências  a 
 elementos  sociais  do  período  das  décadas  de  1950  e  1960,  além  de  praticar 
 uma  experiência  estética  a  partir  de  uma  identidade  visual  construída  a  partir 
 de  objetos  cotidianos,  formas  de  vestimentas,  trilhas  sonoras,  cenas 
 cinematográficas,  ícones,  obras  de  arte,  cartazes,  estátuas,  estabelecimentos 
 comerciais  e  formas  de  sociabilidade  que  significam  a  época  que  o  jogo 
 reproduz,  tudo  isso  envolvido  com  o  sentido  crítico  inerente  à  ideia  da 
 cidade,  mas  que  havia  sido  contradita  por  uma  série  de  revezes  ocorridos  com 
 o desenrolar da trama (AZEVEDO JÚNIOR, 2015. p.8) 

 Um  bom  exemplo  disso  é  uma  cutscene  que  inicia  logo  quando  o  jogador  chega  à 

 cidade  fictícia  de  Rapture  (principal  cenário  da  trama).  Nesta  cutscene,  Andrew  Ryan  (um  dos 

 principais  antagonistas  do  jogo),  anuncia  ao  jogador  sua  ideologia  cujo  ponto  essencial  é:  um 

 Estado  que  não  interfere  na  vida  privada  de  seus  cidadãos,  mas  apenas  garante  as  liberdades 

 individuais  para  que  as  pessoas  desenvolvam  seus  projetos.  Ainda  segundo  Andrew  Ryan,  em 

 tal  sociedade  o  visionário  não  teme  o  ignorante,  o  cientista  não  teme  a  ideologia  mesquinha  e 

 todos  são  livres  para  buscar  a  própria  felicidade.  Dessa  forma,  em  Rapture  o  indivíduo  estaria 

 livre  para  buscar  sua  própria  prosperidade.  Essa  ideologia  é  proeminente  em  toda  a  cidade,  em 

 especial no lema de Andrew Ryan “O homem escolhe, o escravo obedece”: 

 Se  voltarmos  a  atenção  para  alguns  elementos  visuais  secundarizados  na 
 trama  podemos  identificar  muito  do  sentido  filosófico  e  ideológico  presente 
 na  intenção  da  narrativa  de  Bioshock.  Em  certos  lugares  de  Rapture  se 
 observa  a  defesa  dos  valores  individualistas  e  liberais  característicos  do 
 modelo  norte-americano,  além  de  também  ser  referência  à  essência  literária 
 de  Ayn  Rand,  que  expressamente  sempre  defendeu  essas  perspectivas  na  sua 
 obra (AZEVEDO JÚNIOR, 2015. p.8) 

 A  filosofia  Objetivista,  cunhada  pela  autora  russa  Ayn  Rand  (2012),  tem  seu  cerne  na 

 ideia  de  que  a  realidade  é  concreta  e  objetiva.  O  ser  humano  deveria  ter  suas  ações  baseadas 

 somente  naquilo  que  beneficia  a  si  mesmo,  sem  referência  à  religião  ou  ao  místico;  para  o 

 objetivismo,  os  quatro  pilares  de  uma  sociedade  justa  são,  portanto,  realidade  (real  é  o  que 

 você  vê),  razão,  interesse  próprio  e  capitalismo.  Sendo  assim,  o  Estado  deveria  apenas 

 garantir  as  liberdades  individuais  e  deixar  que  seus  cidadãos  viabilizassem  sua  própria  vida. 

 Todos  esses  aspectos  se  encontram  no  livro  A  revolta  de  Atlas  ,  base  intelectual  para  a 



 construção  do  jogo,  e  Andrew  Ryan  serve  como  um  elemento  do  jogo  que  expõe  todas  as 

 ideias  de  Ayn  Rand,  agindo  como  a  personificação  daquela  visão  de  mundo.  Mariano  de 

 Azevedo  (2015)  demonstra,  então,  que  a  partir  do  jogo,  em  diálogo  com  a  literatura,  é 

 possível entender as disputas e tensões ideológicas dentro da Guerra Fria. 

 Outro  ponto  levantado  por  Mariano  de  Azevedo  são  as  ideias  de  “utopia”  e  “distopia” 

 a  partir  da  visão  de  George  Orwell.  Para  isso,  o  autor  percorre  as  imagens  do  jogo  e  o 

 significado  de  sua  representação.  Segundo  o  autor,  ao  entrar  em  Rapture  existe  um  certo  teor 

 de  fascinação  pela  estrutura  monumental  da  cidade  repleta  de  faixas  e  estátuas  em  defesa  da 

 ideologia  objetivista  dos  criadores  da  cidade,  porém  essa  lógica  de  uma  utopia  é  destruída.  No 

 momento  que  é  óbvio  que  a  cidade  está  ruindo  ao  nosso  redor  e  corpos  e  inimigos  mutilados 

 aparecem  à  nossa  frente,  somos  retirados  dos  cenários  belos  e  pacíficos  e  inseridos  em  uma 

 realidade  na  qual  devemos  lutar  por  nossa  própria  sobrevivência  enquanto  o  cenário 

 desmorona ao nosso redor. 

 Bioshock  se  apresenta  como  exemplo  de  como  os  videogames  são  capazes  de 
 promover  uma  interpretação  cultural  do  passado  a  partir  de  modelos 
 explicativos,  significados  e  empregos  ideológicos  do  presente.  Essa 
 interpretação  sugere  o  exercício  da  consciência  histórica  no  sentido  defendido 
 por  Jörn  Rüsen,  valendo  ressaltar  aqui  mais  uma  vez  que  essa  consciência 
 nasce  no  sentido  de  orientação  que  os  homens  dão  às  suas  vidas  práticas  a 
 partir  do  conjunto  de  conhecimentos  históricos  que  são  transmitidos  pelos 
 meios de comunicação. (AZEVEDO JUNIOR, 2015. p.15) 

 Dessa  forma,  o  jogo  demonstra,  para  o  autor,  a  capacidade  de  produzir  consciência 

 histórica,  além  do  uso  das  imagens  para  construção  de  sentidos  na  qual  uma  utopia  é 

 drasticamente  quebrada  na  medida  que  os  cenários  tornam-se  muito  mais  sinistros.  Somos, 

 então,  levados  a  perceber  o  caos  à  nossa  volta  e  a  situação  distópica  e  nos  questionar  o  que 

 levou  a  sociedade  a  aquele  estado;  a  construção  de  imagens  é,  para  o  autor,  um  elemento 

 importante para a análise de sua fonte. 

 Outra  importante  problematização  sobre  os  discursos  inseridos  nas  narrativas  de  jogos 

 e  que  aponta  para  nosso  objeto  de  estudo,  a  presença  da  Antiguidade  neste  meio,  é 

 apresentada  por  Marina  Fontolan  (2014).  Em  “História  antiga  e  seus  pesquisadores  nos 



 videogames:  uma  leitura”  a  autora  demonstra  como  o  jogo  Civilization  V  apresenta  visões  do 

 passado  antigo  a  partir  da  narrativa  dos  trailers  e  da  apresentação  dos  personagens  da 

 Antiguidade.  No  trailer  da  expansão  Gods  &  Kings  ,  por  exemplo,  pela  narrativa  do  filme  é 

 possível  averiguar  um  discurso  de  uma  Antiguidade  que  é  perdida  na  Idade  Média  e 

 recuperada  no  Renascimento,  ou  seja,  um  passado  grandioso  que  merece  ser  preservado  por 

 seus  grandes  feitos.  Além  disso,  ao  analisar  os  personagens  que  podem  ser  escolhidos  no  jogo 

 –  por  exemplo,  Elizabeth  I  que  lidera  a  civilização  inglesa,  ou  Alexandre  que  lidera  a 

 civilização  grega  –  a  autora  demonstra  que,  a  partir  do  texto  apresentado  ao  jogador  no  início 

 de  cada  partida,  uma  forte  associação  de  figuras  masculinas  à  guerra  e  de  figuras  femininas  à 

 fé  e  à  diplomacia,  indicando  questões  de  gênero  inseridas  no  jogo.  O  jogo,  portanto,  insere 

 uma  tensão,  pois  ao  mesmo  tempo  que  tenta  se  distanciar  de  certos  discursos,  a  qual  a  história 

 da  humanidade  é  a  história  dos  homens,  não  há  um  rompimento  total,  pois  a  representação  de 

 Boudica,  figura  histórica  líder  de  uma  rebelião  contra  o  Império  Romano,  e  sua  civilização 

 (Celta),  está  relacionada  à  fé.  Ou  seja,  embora  a  personagem  remeta  a  uma  revolta  militar,  a 

 jogabilidade  é  aquela  de  uma  civilização  atrasada,  supersticiosa  e  baseada  na  fé.  Tais  jogos, 

 então,  demonstram  visões  de  passado  que  podem  ser  percebidos  ao  analisar  os  elementos  da 

 composição. 

 2.4 USOS DO PASSADO ROMANO E O NÃO REAL 

 Tendo  definido  os  limites  do  papel  do  jogador  e  visto  exemplos  de  como  os  jogos 

 podem  ser  analisados  a  partir  dos  diferentes  discursos  históricos  que  apresentam,  cabe  aqui 

 definir  os  procedimentos  que  serão  adotados  para  a  análise  dos  significados  dos  antigos 

 romanos  em  Ryse  e  Total  War.  Como  será  analisado  no  último  capítulo,  esses  jogos 

 privilegiam  discursos  sobre  violência,  masculinidade  e  guerra,  mas  para  compreender  sua 

 inserção  em  discursos  neonazistas  é  necessário  ir  além  da  simples  observação  formal  de 

 elementos  expostos.  É  necessário  analisar  a  mídia  e  ao  observar  os  diversos  componentes 

 inseridos  na  narrativa  e  na  jogabilidade,  perceber  o  que  eles  têm  a  dizer  para  o  jogador  sobre  o 



 passado  recuperado.  É  preciso,  portanto,  trabalhar  desde  uma  perspectiva  de  recepção  e,  por 

 isso, Lorna Hardwick é uma referência importante. 

 Lorna  Hardwick  (2003),  no  livro  Reception  studies  ,  discute  teoria  e  metodologia  para 

 pensar  como  o  passado  da  Antiguidade  Clássica  aparece  em  diferentes  momentos  históricos. 

 A  autora  inicia  criticando  as  visões  que  pretendem  defender  a  formação  de  um  “legado”  do 

 passado  representado  em  uma  progressão  linear,  ou  seja,  critica  a  visão  em  que  o  passado 

 grego  teria  sido  resgatado  pelos  romanos,  o  passado  romano  resgatado  no  Renascimento  e 

 assim  por  diante.  Essa  visão  é  inadequada  para  a  autora,  pois  presume  que  o  passado  está 

 morto e apenas algumas das suas ideias são restauradas pelas sociedades que o restauram. 

 Para  Hardwick,  mais  importante  que  tentar  preservar  uma  “alta  cultura”,  as 

 apropriações  têm  sentidos  e  propósitos  e  esses  aspectos  merecem  ser  estudados,  assim  como  a 

 apropriação  do  passado  em  si.  Afinal,  é  a  diversidade  do  passado  que  gera  a  necessidade  de 

 fazer  escolhas  entre  certos  elementos  daquele  tempo.  Essas  escolhas  demonstram 

 comunicações  do  presente  com  o  passado,  uma  vez  que  elas  são  afetadas  por  diversos  fatores 

 que  o  autor  da  representação  está  sujeito.  Dessa  forma,  o  estudo  das  recepções  interessa  tanto 

 pelo  passado  em  si  como  pelo  presente  e,  ao  buscar  compreender  as  relações  dos  textos  e  dos 

 contextos,  está  preocupado  com  os  elementos  das  várias  influências  sociais  que  ocorrem, 

 questionando  uma  visão  linear  e  propondo  uma  interpretação  que  observa  as  linhas  laterais  do 

 estudo, cruzando barreiras temporais, geográficas, de gênero e linguísticas. 

 Para  Hardwick,  portanto,  os  estudos  de  recepção  devem  preocupar-se  com  dois 

 aspectos:  o  primeiro  sendo  a  recepção  em  si,  que  deve  estudar  o  processo  intelectual  de 

 seleção  de  elementos,  o  propósito  da  representação  e  o  contexto  de  criação.  E  o  segundo  a 

 descrição,  análise  e  avaliação  que  a  recepção  recebe  e  se  os  mesmos  levaram  em  conta  os 

 vários  elementos  da  construção,  incluindo  o  grande  público  e  o  público  acadêmico  da  maneira 

 ideal de representar aquela sociedade e aquele passado. 

 Partindo  dessa  premissa  teórica  de  Hardwick,  como  a  monografia  visa  analisar  jogos, 

 algo  ainda  por  fazer  nos  estudos  sobre  recepção  e  usos  do  passado,  é  preciso  criar  uma 

 metodologia  que  relacione  análise  da  narrativa,  jogabilidade  e  visões  sobre  os  romanos.  Tendo 

 isso  em  mente,  um  diálogo  com  estudos  sobre  cinema  é  fundamental,  como  já  destacado,  pois 



 tanto  os  filmes  como  os  jogos  apresentam  um  foco  no  som,  na  imagem,  na  construção  dos 

 cenários  e  cutscenes,  ou  seja,  o  jogo  utiliza  de  técnicas  de  movimento  de  câmera  que  são 

 originais do cinema para constituir sua narrativa sobre o passado. 

 Neste  sentido,  Marc  Ferro  segue  uma  referência  importante.  Em  “Existe  uma  visão 

 fílmica  da  história?”  (FERRO,  2010),  propõe  que  a  decupagem  de  um  filme  vai  muito  além 

 de  checar  inconsistências  históricas  ou  consultoria  de  autenticidade,  mas  explicita  a  visão  de 

 passado  que  constrói,  seja  pelas  escolhas  de  falas  ou  figurinos,  como  pelas  técnicas  de 

 filmagem.  Assim,  a  partir  de  uma  decupagem  que  checa  discursos  é  possível  verificar  qual  é  a 

 nova  cara  de  um  passado  representado  e  como  o  grande  público  o  receberá.  Mais 

 recentemente  Marcos  Napolitano  em  “Os  historiadores  e  as  fontes  audiovisuais  e  musicais” 

 retoma essa discussão e avança afirmando: 

 Vivemos  em  um  mundo  dominado  por  imagens  e  sons  obtidos  “diretamente” 
 da  realidade,  seja  pela  encenação  ficcional,  seja  pelo  registro  documental, 
 por  meio  de  aparatos  técnicos  cada  vez  mais  sofisticados.  E  tudo  pode  ser 
 visto  pelos  meios  de  comunicações  e  representado  pelo  cinema,  com  um 
 grau  de  realismo  impressionante.  Cada  vez  mais,  tudo  é  dado  a  ver  e  a  ouvir, 
 fatos  importantes  e  banais,  pessoas  públicas  e  influentes  ou  anônimas  e 
 comuns.  Esse  fenômeno  ,  já  secular,  não  pode  passar  despercebido  pelos 
 historiadores. (NAPOLITANO, 2005, p.235) 

 Ou  seja,  Napolitano  enfatiza  a  importância  do  estudo  das  imagens  uma  vez  que  essas 

 estão  ao  nosso  redor,  formam  nosso  pensamento  e  nossas  visões  de  mundo,  mas  também 

 defende que a análise deve ir além da checagem de veracidades: 

 Em  outras  palavras,  é  menos  importante  saber  se  tal  ou  qual  filme  foi  fiel  aos 
 diálogos,  à  caracterização  física  dos  personagens  ou  a  reproduções  de 
 costumes  e  vestimentas  de  um  determinado  século.  O  mais  importante  é 
 entender  o  porquê  das  adaptações,  omissões,  falsificações  que  são 
 apresentadas  num  filme.  Obviamente,  é  sempre  louvável  quando  um  filme 
 consegue  ser  “fiel”  ao  passado  representado,  mas  esse  aspecto  não  pode  ser 
 tomado  como  absoluto  na  análise  histórica  de  um  filme.  (NAPOLITANO, 
 2005, p.237) 



 Os  dois  autores  inspiram  a  reflexão  central  da  presente  monografia  de  ir  além  de 

 apenas  verificar  se  os  romanos  representados  são  "fiéis"  aos  seus  contrapostos  reais, 

 deslocando  para  checar  os  discursos,  afinal  entendo  que  os  jogos  são  fontes  que  não 

 pretendem  ser  uma  representação  totalmente  verídica  do  passado  romano,  mas  sim  uma 

 representação.  Tal  representação,  como  aponta  Napolitano,  foge  do  esperado  pelo  historiador, 

 mas  este  deve  buscar  algo  mais  do  que  constar  de  “erradas”.  Assim,  é  a  partir  do  proposto  por 

 Napolitano  que  se  estabelece  a  base  metodológica  desta  monografia:  as  imagens,  no  caso  as 

 cutscenes,  serão examinadas no último capítulo para  expor os discursos contidos nelas. 

 Se  Napolitano  inspira  o  panorama  geral,  Martin  M.  Winkler,  por  sua  vez,  oferece  a 

 conexão  do  passado  greco-romano  com  o  cinema,  expondo  como  o  cinema  bebe  das  relações 

 da  tradição  dos  mitos  gregos  em  suas  narrativas  e  como  eles  se  conectam  com  autores  como, 

 por exemplo, Homero. Segundo Winkler: 

 Os  épicos  homéricos,  que  combinam  recursos  da  tradição  oral  de 
 composição  e  performance  com  os  primórdios  da  alfabetização,  são  nossos 
 maiores  exemplos  desse  estágio  da  narrativa.  Homero,  o  pai  da  literatura 
 ocidental,  também  é  o  padrinho  do  filme.  Seu  Odisseu  tem  habitado  a  terra 
 do  cinema  desde  quando  Georges  Méliès  fez  L’île  de  Calypso:  Ulysse  et  le 
 géant  Polyphème.  O  título  deste  filme,  abreviado  para  Ulysses  and  the  Giant 
 Polyphemus  em  inglês,  carrega  um  arquetípico  significado  Seus  três  nomes 
 próprios  apontam  para  a  natureza  da  narrativa  popular:  uma  bela  mulher  de 
 fascínio  sobrenatural  está  apaixonada  por  um  herói  bonito  e  inteligente  que  é 
 ele  mesmo  o  vencedor  de  um  monstro  selvagem.  O  nascimento  do  cinema 
 reencarna a épico homérico  . (WINKLER, 2009, p.11) 9

 Ora,  pois,  o  cinema  recupera  os  épicos  assim  como  dá  novos  sentidos  às  referências. 

 Essas  vão  além  de  meras  personagens,  o  cinema  também  recupera  estruturas,  a  Ilíada  no 

 fundo  não  é  sobre  a  guerra  de  Tróia  em  si,  mas  essa  é  o  pano  de  fundo  para  a  história  de 

 Aquiles.  Isso  significa  que  todo  filme  de  ação  que  toma  a  estrutura  “Jornada  do  Herói”  está  no 

 9  The  Homeric  epics,  which  combine  features  of  the  oral  tradition  of  composition  and  performance  with  the 
 beginnings  of  literacy,  are  our  greatest  examples  of  this  stage  of  storytelling.  Homer,  the  father  of  Western 
 literature,  is  also  the  godfather  of  film.  His  Odysseus  has  inhabited  the  land  of  cinema  since,  when  Georges 
 Méliès  made  L’île  de  Calypso:  Ulysse  et  le  géant  Polyphème.  The  title  of  this  film,  abbreviated  to  Ulysses  and 
 the  Giant  Polyphemus  in  English,  carries  an  archetypal  meaning.  Its  three  proper  names  point  to  the  nature  of 
 popular  narrative:  a  beautiful  woman  of  supernatural  allure  is  in  love  with  a  handsome  and  clever  hero  who  is 
 himself the vanquisher of a savage monster. The birth of cinema reincarnates Homeric epic. 



 fundo  recuperando  uma  tradição  da  narrativa  da  Antiguidade.  Winkler,  assim  como  Hardwick, 

 afirma  que  todo  filme  que  toma  um  evento  histórico  ou  um  evento  mitológico  tem  muito  a 

 dizer sobre o presente de sua produção  e sobre o passado representado: 

 Snyder  faz  questão  que  seus  espectadores  estejam  cientes  da  vitória  dos 
 espartanos  (e  dos  atenienses)  sobre  os  persas  em  Plateias  em  479  aC,  assim 
 como  acredita-se  que  aqueles  que  morreram  em  Álamo  prepararam  o 
 caminho  para  a  vitória  americana  sobre  o  México.  A  última  imagem  de 
 Leônidas  morto  no  campo  de  batalha  entre  seus  homens,  braços  estendidos 
 em  uma  pose  similar  a  de  Cristo,  poderia  ser  considerada  uma  representação 
 visual  de  Tirteu  -  “derrubado  na  linha  de  frente,  ele  ainda  é  adorável”  -  se 
 pudesse-se  acreditar  que  os  cineastas  soubessem  deste  poeta  espartano  e  se  a 
 imagem  não  fosse  excessivamente  kitsch  .  300  é  deprimente  porque 
 impensada  e  de  mau  gosto  reformulação  de  Horácio,  mas  como  um  sinal  de 
 seu  tempo,  não  é  de  forma  alguma  negligenciável.  (WINKLER,  2009, 10

 p.208) 

 300  é  (na  opinião  de  Winkler  e  minha),  além  de  um  filme  horrível,  uma  história  sobre 

 o  heroico  sacrifício  dos  espartanos  em  defesa  de  sua  nação.  Se  tomado  pelo  olhar  da  história 

 um  rei  espartano  defendendo  a  democracia  ateniense  não  faz  qualquer  sentido,  porém  quando 

 o  filme  é  colocado  em  contexto  do  momento  em  que  foi  produzido,  nota-se  que  o  filme  não 

 estava  defendendo  Atenas  como  a  cidade  estado  da  Grécia  antiga,  mas  uma  ideia  da  luta  pelo 

 bem,  que  uma  audiência  estadunidense  é  familiar.  Isto  fica  claro  se  tomarmos  a  política 

 militar  dos  Estados  Unidos  que  justifica  invasões  em  “Defesa  da  democracia”.  Isto  significa 

 que  a  análise  de  um  filme  que  trata  da  Antiguidade  deve  levar  em  conta  a  subjetividades  do 

 cineasta  e  as  expectativas  da  audiência,  caso  contrário,  fica  incompleta,  pois  ignora  esses 

 discursos inseridos na narrativa. 

 Assim,  mesmo  que  a  análise  de  Winkler  seja  sobre  filmes,  é  possível  estabelecer 

 paralelos  com  os  jogos,  pois  a  estrutura  de  narrativa  dos  jogos  toma  inspiração  do  cinema  em 

 10  Snyder  makes  sure  that  his  viewers  are  aware  of  the  Spartans’  (and  Athenians’)  victory  over  the  Persians  at 
 Plataea  in  479  BC,  just  as  those  who  died  at  the  Alamo  are  believed  to  have  prepared  the  way  for  the  American 
 victory  over  Mexico.  The  last  image  of  Leonidas  lying  dead  on  the  battlefield  among  his  men,  arms  stretched  out 
 in  a  Christ  like  pose,  could  be  regarded  as  a  visual  rendering  of  Tyrtaeus  –  “felled  in  the  front  line,  he  is  lovely 
 yet”  –  if  the  filmmakers  could  be  believed  to  know  of  this  Spartan  poet  and  if  the  image  were  not  excessively 
 kitschy.  300  is  a  depressing  because  thoughtless  and  tasteless  restatement  of  Horace,  but  as  a  sign  of  its  time  it  is 
 by no means negligible.) 



 especial  ao  cinema  épico  na  construção  das  suas  narrativas.  Trago  como  exemplo  o  caso  de 

 Cômodo  que  aparece  no  filme  de  Ridley  Scott  Gladiador  (2000)  e  no  jogo  Ryse:  Son  of  Rome 

 (2013):  em  ambos  ele  morre  de  maneiras  similares,  em  combate  gladiatorial  com  o 

 protagonista,  após  o  trair  em  campo  de  batalha.  Isso  demonstra  como  Ryse  está  tomando 

 inspiração  do  filme  e  não  da  história  uma  vez  que  o  verdadeiro  Imperador  Cômodo  morre 

 após  ser  envenenado  e  estrangulado  em  casa.  A  escolha  de  representar  a  morte  de  Commodus 

 em  combate  o  jogo  se  distancia  do  imperador  real,  mas  se  aproxima  do  filme  de  Ridley  Scott. 

 É  exatamente  essa  lógica  que  argumentação  que  pode  ser  deslocada  para  o  videogame,  ou 

 seja,  analisar  qual  seria  sua  capacidade  de  diálogo  com  outras  mídias,  de  comoção  e  de 

 mobilização. 

 Isso  significa  que,  ao  seu  modo,  o  jogo  também  apresenta  “licenças  artísticas"  como  o 

 cinema,  por  exemplo,  a  Roma  de  Ryse  se  autodeclara  como  “alternativa”  e  Total  war 

 possibilita  a  preservação  da  cidade  de  Cartago,  ao  invés  de  sua  destruição.  Os  elementos, 

 mesmo  quando  se  afastam  dos  eventos  históricos  verificáveis,  tem  muito  a  dizer.  Michel  de 

 Certeau  (2012)  também  auxilia  a  avançar  neste  dilema  em  História  e  Psicanálise:  entre 

 ciência  e  ficção  .  Ao  afirmar  que  o  “não  real”  também  pode  ser  elemento  de  pesquisa  para  o 

 historiador,  uma  vez  que  mais  do  que  uma  simples  mentira,  a  ficção  é,  também,  parte  da 

 produção  cultural  de  um  período  e  faz  referência  a  vivência  material  e  concreta  daquela 

 comunidade.  Sendo  produto  do  seu  tempo,  é  possível,  então,  pelo  não-real,  identificar  qual  a 

 visão  do  passado  recuperada  com  aquela  obra.  As  “realidades  inventadas”  dos  autores,,  para 

 Certeau são tão importantes quanto o documento em si. 

 Neste  processo  de  análise  do  encontro  da  ficção  com  a  história  emerge  o  presente: 

 discursos  que  permitem  entender  as  conexões  muitas  vezes  involuntárias,  mas  prenhe  de 

 ideologia.  O  trabalho  do  historiador  seria  explorar  seus  elementos  e  como  eles  se  articulam  no 

 jogo.  Defendo,  então,  que  os  jogos,  ao  fazerem  referências  perigosas  à  ideologia  fascista, 

 permitem  que  jovens  sejam  introduzidos  a  esses  discursos  e,  então,  recrutados  pela  extrema 

 direita.  Ao  ajustarem  esses  elementos  de  encontro,  colocam  em  movimento  a  sua 

 radicalização.  Vale  ressaltar  que  o  uso  dos  antigos  em  ideologia  fascista  não  é  algo  nem  novo 

 nem  surpreendente,  antes  dos  jogos  o  cinema  era  importante  difusor  dessa  possibilidade. 

 Como  o  já  citado  Winkler  demonstra,  pode  ser  denunciado  pela  imagética  e  discursos 

 invocados no filme. Segundo ele: 



 Zack  Snyder’s  300  ,  um  dos  maiores  sucessos  de  2007,  conta  a  história  da 
 última  resistência  dos  espartanos  nas  Termópilas,  mas  com  uma  vingança. 
 Um  enredo  mínimo,  dificilmente  qualquer  motivação  dos  personagens  e 
 praticamente  nenhum  desenvolvimento  do  pano  de  fundo  histórico  ou 
 político  deixa  Snyder  livre  para  devotar  a  maior  parte  de  seu  filme  a 
 representações  amorosas  de  massacre,  tornadas  horríveis,  embora 
 estimulantes,  pela  tecnologia  de  computador  de  ponta.  O  filme  é 
 morbidamente  fascinado  com  a  morte  em  batalha  e  apela  para  os 
 inexperientes  na  guerra  e  impressionados  com  os  físicos  de  aparência  heróica 
 bombados  a  níveis  absurdos.  Sua  estética  é  fascista.  (WINKLER,  2009,  p. 11

 207) 

 O  que  Winkler  está  apontando  é  que  o  300  de  Snyder  é  um  filme  sobre  uma  guerra 

 antiga  genérica;  se  trocarmos  o  plano  de  fundo  da  segunda  invasão  persica  da  Grécia  e 

 substituí-la  por,  digamos,  a  Segunda  Guerra  Púnica,  Gerard  Butler  e  Rodrigo  Santoro 

 poderiam  facilmente  interpretar  Aníbal  e  Cipião  com  nenhuma  alteração  ao  roteiro  e  a 

 caracterização  porque  ambas  são  inexistentes.  Como  Winkler  expõe,  o  filme  apenas  usa  do 

 pano  da  antiguidade  para  construir  algo  que  na  melhor  das  hipóteses  é  uma  atrapalhada 

 narrativa  sobre  a  batalha  das  Termópilas  e,  na  pior,  propaganda  fascista.  Os  discursos  existem 

 independentes,  portanto,  de  suas  intenções,  mas  eles  podem  ser  utilizados  pela  extrema  direita 

 de  qualquer  forma.  É  necessário,  então,  identificá-los  uma  vez  que  podem,  facilmente,  escapar 

 aos  olhos  dos  produtores.  É  aqui  que  chegamos  á  última  referência  importante  para  esta 

 monografia, Umberto Eco. 

 O  fascismo,  expressão  tão  recorrente  no  nosso  presente,  é  algo  que  parece  ser  tão 

 facilmente  evocado  que  talvez  tenha  seu  sentido  diluído.  Eco,  porém,  nos  alerta  sobre  essa 

 armadilha,  o  fascismo  é  prioritariamente  difícil  de  ser  definido,  assim  como  qualquer 

 ideologia é, muitas vezes, estritamente pessoal. É o que o seu simpatizante quer que  seja: 

 11  Zack  Snyder’s  300,  one  of  the  biggest  hits  of  2007,  tells  the  story  of  the  Spartans’  last  stand  at  Thermopylae, 
 but  with  a  vengeance.  A  minimal  plot,  hardly  any  character  motivation,  and  practically  no  outline  of  the 
 historical  or  political  background  leave  Snyder  free  to  devote  most  of  his  film  to  loving  depictions  of  slaughter, 
 made  horrendous  if  titillating  by  state-of-the-art  computer  technology.  The  film  is  morbidly  fascinated  with  death 
 in  battle  and  appeals  to  those  inexperienced  in  war  and  impressed  by  heroic-looking  physiques  pumped  up  to 
 absurd levels. Its aesthetic is fascist. 



 Contudo,  a  prioridade  histórica  não  me  parece  ser  razão  suficiente  para 
 explicar  por  que  a  palavra  “fascismo”  se  transformou  numa  sinédoque,  uma 
 denominação  pars  pro  toto  para  os  mais  diversos  movimentos  totalitários. 
 Não  adianta  dizer  que  o  fascismo  continha  em  si  todos  os  elementos  dos 
 totalitarismos  sucessivos  “em  estado  quintessencial”,  por  assim  dizer.  Ao 
 contrário,  o  fascismo  não  possuía  nenhuma  quintessência  e  nem  sequer  uma 
 só  essência.  O  fascismo  era  um  totalitarismo  fuzzy  .  O  fascimso  não  era  uma 
 ideologia  monolítica,  mas  antes  uma  colagem  de  diversas  ideias  políticas  e 
 filosóficas, um alveário de contradições (ECO, 2019, p.32) 

 Fascismo  é  difícil  de  definir  porque  sua  essência  é  mutável,  é  difícil  reconhecer  os 

 simpatizantes  porque  eles  não  apresentam,  em  si,  uma  ideologia  facilmente  identificável.  Eco 

 propõe  o  arquétipo  do  Ur-Facista  em  quatorze  similaridades  que  se  repetem  em  seus 

 discursos,  é  a  partir  delas  que  a  monografia  se  estrutura.  Para  demonstrar  como  o  jogo  se 

 aproximam  dos  discursos  fascistas  é  importante,  também,  lembrar  que  Eco  nos  alerta  sobre 

 como  o  fascismo  existe  na  nossa  sociedade  com  discursos  velados  que  precisam  de  uma  mais 

 cuidadosa análise. Segundo ele: 

 Devemos  ficar  atentos  para  que  o  sentido  dessas  palavras  não  seja  esquecido 
 de  novo.  O  Ur-Facismo  ainda  está  ao  nosso  redor,  às  vezes  em  trajes  civis. 
 Seria  muito  confortável  para  nós  se  alguém  surgisse  na  boca  de  cena  do 
 mundo  para  dizer:  “Quero  reabrir  Auschwitz,  quero  que  os  camisas-negras 
 desfilem  outra  vez  pelas  praças  italianas!”  Infelizmente,  a  vida  não  é  fácil 
 assim”  O  Ur-Fascismo  pode  voltar  sobre  as  vestes  mais  inocentes.  Nosso 
 dever  é  desmascará-lo  e  apontar  o  dedo  para  cada  uma  de  suas  novas  formas 
 -a  cada  uma  de  suas  novas  formas-  a  cada  dia,  em  cada  lugar  do  mundo. 
 Cito  ainda  as  palavras  de  Roosevelt:  “Ouso  dizer  que,  se  a  democracia 
 americana  parasse  de  progredir  como  uma  força  viva,  buscando  dia  e  noite 
 melhor,  por  meios  pacíficos,  as  condições  de  nossas  cidadão,  a  força  do 
 fascimo  cresceria  em  nosso  país”  (4  de  novembro  de  1938).  Liberdade  e 
 libertação  são  uma  tarefa  que  não  acaba  nunca.  Que  seja  este  o  nosso  mote: 
 “Não esqueçam.” (ECO, 2019, p.60) 

 Esta  monografia  pretende,  então,  com  o  auxílio  de  Umberto  Eco,  fazer  parte  da  eterna 

 vigília  em  denunciar  os  fascismo  cotidianos  a  partir  de  um  novo  meio  pouco  tratado  pela 

 história.  Para  tanto,  os  quatro  autores,  Hardwick,  Napolitano,  Winkler  e  Eco,  em  conjunto, 

 permitem  a  construção  de  uma  base  para  discutir  os  jogos  de  videogame  que  representam  o 



 passado  romano  para  chegarmos  às  representações  de  guerra  e  masculinidade  que  são  usadas 

 como veículos de entrada para a radicalização em direção ao Fascismo. 

 Para  isso,  pretendo  seguir  a  lógica  de  Lorna  Hardwick  de  que  mais  do  que  apenas  um 

 objeto  em  si,  a  referência  ao  passado  tem  um  propósito  cultural.  Para  aprofundar  essa  questão, 

 pretendo  analisar,  além  da  produção  da  obra,  quais  fatores  levaram  essas  duas  empresas  a 

 escolherem  os  romanos  como  imagem  para  seus  jogos.  Além  disso,  conforme  Marcos 

 Napolitano  demonstra,  é  necessário  propor  uma  decupagem  cuidadosa  dos  discursos  da  mídia 

 que  estão  implícitos,  muitas  vezes,  pelos  próprios  desenvolvedores.  Já  Martin  M.  Winkler 

 permite  a  análise  dos  temas  da  antiguidade  além  de  apenas  os  reconhecer,  mas  de  os  comparar 

 e  ponderar  sobre  seus  propósitos  e,  por  fim,  sobre  a  recuperação  cabível  para  a  audiência,  que 

 no final é parte da eterna vigia contra o Ur-Facismo que Umberto Eco alerta. 

 Porém,  antes  de  entrar  na  análise  dos  jogos,  é  necessário  conhecê-los  melhor  e  lembrar 

 que  é,  primeiramente,  um  produto  a  ser  vendido.  Então,  entender  o  mercado  de  jogos  é 

 essencial  para  compreender  como  eles  são  produzidos  e  qual  a  visão  do  mercado  para  o 

 público alvo, assunto do próximo capítulo. 



 3 JOGOS COMO PRODUTOS 

 3.1 O PARADOXO DE GÊNERO NAS PROPAGANDAS DOS JOGOS 

 Neste  capítulo,  discutirei  as  relações  entre  jogos  eletrônicos  e  o  mercado  consumidor, 

 pois  é  um  ponto  fundamental  para  entender  as  formas  como  as  narrativas  sobre  o  mundo 

 romano  são  construídas.  Assim,  logo  de  início  já  destaco  um  problema  central:  a  forte 

 associação  dos  jogos  no  mercado  como  produto  para  homens.  Observando  as  propagandas  de 

 jogos,  não  é  incomum  perceber  um  forte  direcionamento  para  um  perfil  de  público 

 consumidor  hétero  e  masculino.  Porém,  de  acordo  com  uma  pesquisa  realizada  em  2021  pela 

 Pesquisa  Gamer  Brasil,  comumente  abreviada  como  PGM,  51,5%,  a  maioria  dos 

 consumidores  de  jogos  são  mulheres  .  Existe,  então,  uma  clara  discrepância  nos  dados  do 12

 mercado e no aparente público-alvo dos jogos. 

 Para  problematizar  esses  discursos  sobre  o  passado  romano  que  representa  uma  Roma 

 de  homens  e  para  homens,  além  de  uma  civilização  violenta  e  totalmente  direcionada  à 

 guerra,  tomarei,  conforme  já  mencionado,  dois  jogos  como  referência:  Ryse:  son  of  Rome  e 

 Total  war:  Rome  2.  Ambos  retratam  Roma  e  apresentam  um  discurso  específico  sobre  o  papel 

 dos  homens  e  mulheres  na  história,  além  da  guerra  e  da  civilização  e,  para  explorar  melhor 

 essa  relação,  dialogar  com  os  estudos  de  recepção  conforme  proposto  por  Lorna  Hardwick  em 

 Reception Studies  (2003). 

 Porém,  para  além  de  entender  a  narrativa  dos  jogos  como  fonte  de  um  estudo  de 

 recepção,  é  necessário  compreender  que  esses  jogos  são  produtos  inseridos  dentro  de  um 

 mercado.  Assim,  neste  capítulo  utilizo,  também,  o  artigo  “Selling  Gender:  Associations  of 

 Box  Art  Representation  of  Female  Characters  With  Sales  for  Teen-  and  Mature-rated  Video 

 Games”  de  Christopher  E.  Near  para  construir  uma  análise  da  progressão  do  mercado  em 

 12  LARGHI,  Nathália.  Mais  mulheres  jogam  jogos  digitais;  no  entanto,  mais  homens  se  dizem  'gamers'.  Valor 
 Investe  ,  10  de  Abr.  de  2021.  Disponível  em: 
 <  https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/04/10/mais-mulheres-jogam-jogos-digit 
 ais-no-entanto-mais-homens-se-dizem-gamers.ghtml  >  Acesso em 29 de Nov. de 2021 

https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/04/10/mais-mulheres-jogam-jogos-digitais-no-entanto-mais-homens-se-dizem-gamers.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/04/10/mais-mulheres-jogam-jogos-digitais-no-entanto-mais-homens-se-dizem-gamers.ghtml


 direção  a  essa  condição  fortemente  masculino  e  estereotipado  e  para  entender  a  progressão 

 tecnológica  por  meio  de  uma  análise  de  gênero,  o  texto  “A  mulher  em  jogo:  as  relações  entre 

 jogos digitais e gênero” de Aline Malta Rodrigues e Marcelo Sabbatini. 

 3.2 HISTÓRIA DO MERCADO DE JOGOS 

 Pong,  jogo  lançado  em  1972,  não  nos  permite  perceber,  na  tela,  representações  de 

 gênero,  afinal  o  jogo  é  simples,  uma  partida  de  pingue-pongue  na  qual  dois  retângulos  são  as 

 raquetes  e  um  quadrado,  que  percorre  a  tela,  a  bola.  Segundo  Brandon  Rothfusz  (2014),  essa 

 narrativa,  sem  associação  ao  masculino  ou  feminino  ou  história  a  ser  contada,  é  a  principal 

 característica  dos  primeiros  jogos  comercialmente  viáveis,  pois  as  limitações  tecnológicas 

 impediam  que  os  desenvolvedores  fossem  capazes  de  criar  enredos  muito  elaborados.  De 

 acordo  com  suas  próprias  palavras:  “Eles  (os  “personagens”)  são  simplesmente  ferramentas 

 para  jogar  um  esporte  eletrônico  –  pequenas  formas  atirando  em  asteroides  e  bolas  que 

 quicam pela tela  ” (ROTHFUSZ 2014, p.44). 13

 Tudo  isso  mudou  com  a  crise  dos  jogos  eletrônicos  de  1983  quando,  de  acordo  com  o 

 documentário  The  Story  of  Computer  Games  ,  originalmente  lançado  e  produzido  no  Reino 14

 Unido,  mas  depois  trazido  aos  Estados  Unidos  pelo  canal  Discovery  ,  as  empresas,  notando  o 

 sucesso  da  Atari,  decidiram  lançar  seus  próprios  jogos  e  consoles,  saturando  o  mercado  e 

 gerando  uma  total  perda  do  interesse  do  público  adulto  pelos  jogos.  De  acordo  com  os  dados 

 apresentados,  as  vendas  caíram  drasticamente,  em  1983  o  mercado  dos  games  estava  avaliado 

 em um valor de US$ 3,2 bilhões e em 1985 esse valor caiu para US$ 200 milhões. 

 Entretanto,  segundo  Shigeru  Miyamoto,  entrevistado  no  mesmo  documentário,  essa 

 crise  afetou  drasticamente  empresas  americanas  como  a  Atari,  o  que  possibilitou  a  entrada  no 

 mercado  de  empresas  japonesas  como  a  Nintendo  e  a  Sega.  Para  evitar  a  crise,  as  empresas 

 lançaram  os  primeiros  consoles  pessoais  economicamente  viáveis.  A  Nintendo  criou  o 

 14  THE STORY of computer games. Direção de Hugh Whitworth. Reino Unido: Produtora Leopard Films, 
 Distribuição Discovery Channel USA, 2003. 1 DVD (45 min.) 

 13  They’re simply tools used to play an electronic sport – little shapes shooting asteroids and bouncing balls 
 around the screen. 



 Nintendinho  e  a  Sega  o  Master  System  ,  mas  ambas  inovaram,  não  os  lançaram  na  ala  de 

 eletrônicos,  como  era  comum  na  época,  e  sim  na  ala  de  brinquedos.  Essa  mudança  deixava 

 uma  clara  mensagem  de  que  o  método  seria  de  vender  jogos  diretamente  para  os  jogadores, 

 porém  causava  um  problema,  pois  o  mercado  de  brinquedos  nos  Estados  Unidos  era 

 organizado  por  gênero.  Assim,  a  Nintendo  decidiu  apostar  em  colocar  seu  Nintendinho  na  ala 

 para  meninos  e,  apesar  de  a  proporção  ainda  ser  a  mesma  50/50,  o  marketing  passou  a  ser 

 direcionado para meninos. 

 Segundo  o  já  citado  Brandon  Rothfusz  (2014,  p.44),  o  problema  criado  foi  de  que, 

 como  o  jogo  era  vendido  para  rapazes,  esse  também  devia  ser  produzido  para  eles:  “Por  um 

 tempo,  a  mensagem  para  os  desenvolvedores  foi  clara:  o  público  alvo  são  homens  brancos  e 

 héteros  e,  portanto,  os  jogos  devem  ser  sobre  homens  brancos  e  héteros  ”.  Nesse  sentido,  se 15

 observarmos  os  jogos  da  época,  hoje  considerados  clássicos,  notamos  que  a  maior  parte  deles 

 tem  protagonistas  masculinas  como:  Super  Mario,  The  legend  of  Zelda,  Mega  Men,  Sonic 

 entre outros. 

 Já  com  personagens  femininas  temos  um  metroid  ,  e  mesmo  esse,  sua  protagonista, 

 Saemus  usa  uma  armadura  que  faz  com  que  pareça  um  homem.  Essa  tem  sido  a  maneira 

 hegemônica  de  representar  mulheres  nos  jogos  até  o  presente;  tende-se  a  assumir  que  o 

 homem  irá  jogar  e  todo  o  universo,  incluindo  os  personagens,  é  montado  de  acordo  com  essa 

 perspectiva  de  satisfazer  o  imaginário  masculino  hétero.  O  efeito  colateral  dessa  postura  é  o 

 estabelecimento  de  um  círculo  vicioso  em  que  as  companhias  produzem  games  direcionados 

 ao  público  masculino.  O  público  geral,  encontrando  apenas  tais  narrativas,  acredita  que 

 apenas  homens  jogam  videogame  e  que  mulheres  estão  fora  do  mercado,  e  as  empresas 

 fecham  o  círculo,  pouco  ousando  em  novas  abordagens.  Esse  círculo  é  fundante,  mas  não  é 

 toda  a  história,  para  entender  melhor  a  razão  de  o  mercado  ter  se  colocado  nesse  aparente 

 impasse é necessário entender, também, o papel da violência e da comunidade nos jogos. 

 A  questão  da  violência  inicia  de  maneira  similar  a  questão  do  gênero,  afinal  os 

 primeiros  jogos  apresentavam  figuras  tão  irreconhecíveis  que  era  impossível  ter  algum 

 choque.  Em  Space  invaders,  por  exemplo,  os  inimigos  explodem  quando  são  atingidos,  mas  a 

 15  For a while, the message from developers has been  clear: the target audience is straight, white males, and 
 therefore games should be about straight, white males. 



 morte  dramática  de  alienígenas  pixelados  não  é  capaz  de  nos  chocar  porque  a  falta  de 

 realismo provoca uma distância entre o jogador e os personagens. 

 Conforme  os  jogos  se  tornaram  mais  complexos  também  evoluíram  seus  gráficos,  e 

 cada  vez  mais  era  possível  reconhecer  o  que  estava  sendo  representado  nos  pixels  da  tela. 

 Essa  condição  fez  com  que  eu  me  aproximasse  da  análise  de  Jean  Baudrillard,  em  Simulacros 

 e  Simulação.  O  autor  afirma  que  para  que  a  simulação  tenha  papel  de  realidade,  essa  deve  ter 

 credibilidade  e  o  espectador  deve  reconhecer  uma  situação  real  na  representação.  Por  isso 

 defendo  que  é  apenas  com  gráficos  mais  realistas  que  é  possível  chocar  um  jogador,  quando 

 este reconhece, por exemplo, que o aglomerado de pixels é um braço mutilado. 

 Trago  como  exemplo  jogo  Mortal  Kombat  lançado  em  1992,  originalmente  para 

 Arcades  (aquelas  grandes  máquinas  de  videogame  geralmente  encontradas  em  shoppings), 

 mas  logo  recebeu  um  porte  para  consoles  pessoais.  O  jogo  gerou  grande  controvérsia  na 16

 época  em  razão  de  sua  representação  gráfica  de  violência,  especialmente  no  que  se  tornou  o 

 aspecto  mais  famoso  da  série,  as  finalizações,  conhecidas  como  Fatalities.  Essas  cenas 

 apresentavam  personagens  executando  seus  oponentes  de  maneiras  brutais,  desde  os  cortando 

 ao  meio  até  os  queimando  vivos.  Isso  obviamente  chocou  o  público  e  o  jogo  tornou-se 

 notoriamente  conhecido.  Em  uma  entrevista  dada  ao  The  gameological  society  ,  John  Tobias, 17

 um dos criadores do jogo, apontou o papel da 

 violência  na  popularização  do  jogo:  “Em  termos  de  como  a  violência  contribuiu  com  a 

 popularidade  de  Mortal  Kombat  é  claro  que  o  fez,  somente  pela  atenção  da  mídia  que  o  jogo 

 adquiriu  ”. 18

 Segundo  Christopher  E.  Near,  isso  não  é  específico  de  um  ou  outro  jogo,  mas  sim  é 

 algo  que  o  mercado  rapidamente  percebeu,  controvérsia  vende.  Para  o  autor,  é  necessário 

 entender  que  quando  o  mercado  entrou  na  era  da  internet,  as  desenvolvedoras  rapidamente 

 perceberam  que,  ao  chocar  sua  audiência,  ela  se  torna  mais  propensa  a  falar  sobre  o  jogo  em 

 18  In terms of how the violence contributed to the popularity of Mortal Kombat, of course it did, just because of 
 the media attention that the game got. 

 17  RIDELL,  Roger.  Father  Of  Fatalities.  The  gameological  society  ,  15  de  Out.  de  2012.  Disponível  em: 
 <  http://gameological.com/2012/10/interview-mortal-kombat-cocreator-john-tobias/  >  Acesso  em  26  de  Nov.  de 
 2021 

 16  Termo  vulgar  na  indústria  dos  games  que  significa  que  um  jogo  originalmente  feito  para  somente  um  tipo  de 
 plataforma nesse caso Arcade é modificado para que seja jogado em outras nesse caso consoles pessoais 

http://gameological.com/2012/10/interview-mortal-kombat-cocreator-john-tobias/


 fóruns  e  em  grupos  e,  por  consequência,  atrair  a  atenção  das  grandes  mídias,  em  telejornais  e 

 revistas,  o  que  aumenta  muito  a  visibilidade  desses  jogos.  O  mercado  passou  a  apostar, 

 portanto,  no  fato  de  que  adolescentes  se  interessam  pelo  que  é  proibido,  assim,  quanto  mais 

 esses  jogos  recebiam  o  rótulo  de  “inapropriados  para  as  mentes  jovens”,  mais  atrativos  eles 

 tornavam-se para as ditas mentes jovens. 

 Jogos  como  Doom,  Duke  Nuken  e  Serious  Sam  foram  os  primeiros  que  não  estavam 

 associadas  às  grandes  empresas  como  a  Nintendo,  mas  fizeram  sucesso  econômico  com  uma 

 característica  em  comum:  sua  extrema  violência.  Para  averiguar  o  sucesso  desse  método, 

 tomo  como  exemplo  a  série  Grand  Theft  Auto  ,  que  no  português  traduz-se  como  “roubo  de 

 carro”,  mas  é  mais  conhecida  pela  sigla  GTA.  Tais  jogos  ganharam  imensa  popularidade  com 

 os  títulos  Vice  City  e  San  Andreas  ,  pois  neles  é  possível  embriagar-se,  usar  drogas,  contratar 

 prostitutas,  roubar  carros  e  matar  civis  no  meio  da  rua,  com  poucas  consequências  ao  seu 

 personagem.  O  sucesso  da  série  é  verificado  no  título  GTA  V  que,  segundo  dados  do  Steam  ,  é 

 um dos jogos mais vendidos da plataforma  . 19

 Essas  condições  de  primeiro  a  presunção  que  apenas  homens  compram  jogos  e  de  para 

 que  um  jogo  venda  esse  precisa  ser  violento  deixam  o  mercado  em  uma  posição  complicada, 

 pois  os  jogos  carro-chefe  são  caros  e  empresas  têm  pouco  espaço  para  inovar.  Um  jogo  como 

 Mass  Effect  Andromeda  ,  segundo  a  revista  Forbes,  custou  aproximadamente  US$76  milhões, 

 com  um  preço  assim  empresas  têm  pouco  espaço  para  inovar  uma  vez  que  é  necessário 

 assegurar vendas, com isso é preciso adequar-se. Segundo Christopher E. Near: 

 Assim,  se  as  distribuidoras  acreditarem  que  a  marginalização  ou  sexualização 
 das  mulheres  nos  jogos  e  sua  arte  da  caixa  melhora  as  vendas  para  o 
 público-alvo,  elas  enfatizarão  essas  representações  e,  portanto,  a  prevalência 
 dessas representações continuará.  (NEAR, 2014, p.257) 20

 20  Thus,  if  publishers  believe  that  the  marginalization  or  sexualization  of  women  in  games  and  their  box  art  will 
 improve  sales  to  their  target  audience,  they  will  emphasize  such  portrayals,  and  so  the  prevalence  of  these 
 portrayals will persist. 

 19  VALVE.  Steam.  c.2021.  Disponível  em:  <  https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers  >  Acesso 
 em: 30 de Nov. de 2021 

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers


 A  palavra-chave  é  “acreditarem”,  afinal  apesar  dos  dados  demonstrarem  que  as 

 mulheres  estão  na  mesma  proporção  dos  homens,  a  visão  coletiva  é  de  que  homens  são 

 maioria.  Essa  ilusão  ocorre  porque  homens  são  muito  mais  abertos  quanto  a  sua  condição 

 como  jogador,  enquanto  mulheres  tendem  a  ser  mais  discretas.  Em  uma  reportagem  feita  para 

 o  site  G1,  por  exemplo,  “O  que  as  mulheres  fazem  para  driblar  o  machismo  em  games 

 online?”  ,  Bruno  Araújo  entrevistou  diversas  mulheres  gamers  sobre  suas  experiências  e  a 21

 designer  Helena  Simões  relatou:  “É  só  revelar  que  você  é  mulher  que  começa  o  'sai  daqui', 

 'não  sabe  jogar',  [sic]'  noob  ',  'vai  estragar  a  equipe'”.  É  por  isso  que,  segundo  a  reportagem, 22

 mulheres  tendem  a  utilizar  avatares  masculinos  junto  a  nomes  de  usuário  que  não  as 

 denunciam  como  mulheres.  Tais  medidas,  tomadas  para  evitar  o  assédio  que  essas  mulheres 

 sofrem,  distorcem  a  visão  das  empresas  causando  um  paradoxo  dos  jogos,  uma  vez  que 

 mesmo  que  as  mulheres  estejam  mais  presentes,  a  visão  do  público  não  mudou  e,  por  isso,  o 

 mercado não é capaz de adequar-se. 

 Além  dessas  tensões,  é  preciso  ressaltar  que  distribuidoras  são  empresas  que  visam 

 lucrar  em  um  mercado  concorrido.  Conforme  apontado  por  Lucas  Goulart  e  Henrique  Nardi 

 (2017)  em  “GAMERGATE:  cultura  dos  jogos  digitais  e  a  identidade  gamer  masculina” 

 controvérsia  por  si  só  não  basta,  essa  apenas  pode  gerar  uma  maior  visualização  para  o  jogo 

 no  mercado.  Porém,  para  os  autores,  as  empresas  de  jogos  possuem  uma  visão  de  que  para 

 gerar  vendas  é  necessário  um  atrativo  real  que  faça  o  jogador  querer  comprar  o  jogo.  Como  tal 

 potencial  consumidor  é  presumido  como  sendo  um  homem  hetero,  representações  que 

 escapem  da  heteronormatividade  são  vistas  como  problemáticas,  uma  vez  que  apesar  dessas 

 representações  causarem  repercussão  e  discussão  nos  grupos  gamers  ,  elas  não  tornam  o  jogo 

 mais  atrativo  para  o  público,  causando  um  distanciamento  entre  o  jogador  e  seu  avatar.  Assim, 

 para  além  do  choque,  segundo  os  autores,  deve  haver  o  interesse  de  querer  “encenar”  aquela 

 história.  Isso  porque,  mais  do  que  pixels,  jogos  são  narrativas  que  o  jogador  precisa  se 

 identificar,  então,  é  necessário  colocá-las  em  análise  e  problematizar  o  mercado  para  que  o 

 22  Termo pejorativo derivado do inglês  Newbie  que associa  a suposta falta de habilidade com uma inexperiência 
 presumida do jogador. 

 21  ARAUJO, Bruno. O que as mulheres fazem para driblar o machismo em games online?.  G1  , 06 de Fev. de 
 2018 Disponível em 
 em:<  https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/o-que-as-mulheres-fazem-para-driblar-o-machismo-em-games- 
 online.ghtml  > Acesso em 20 de Jun. de 2020 

https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/o-que-as-mulheres-fazem-para-driblar-o-machismo-em-games-online.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/o-que-as-mulheres-fazem-para-driblar-o-machismo-em-games-online.ghtml


 mesmo  seja  capaz  de  tornar-se  mais  inclusivo  justamente  ao  questionar  as  estruturas  tidas 

 como “normais”. 

 Tendo  isso  em  mente,  serão  tomados  dois  jogos  Ryse  e  Total  War:  Rome  2  nessa 

 análise,  pois  ambos  apresentam  a  configuração  carro  chefe  uma  vez  que  Ryse  seria  o  jogo  que 

 demonstraria  a  capacidade  do  processador  gráfico  do  Xbox  One  .  Total  War:  Rome  2  como  o 

 nome  sugere  é  a  continuação  do  Total  War:  Rome  de  2004,  a  série  Rome  é  uma  das  mais 

 vendidas  do  próprio  estilo  Total  War  ,  ambas  empresas  preferiram  um  modelo  sem  risco,  o  de 

 produzir  um  jogo  para  homens,  seguindo  o  que  já  demonstrou  atrair  esse  público  (homens  no 

 centro  da  narrativa,  mulheres  objetificadas  e  uma  extrema  violência)  e  não  inovar  nas  suas 

 representações  de  violência  e  mulheres  uma  vez  que  um  fracasso  de  vendas  teria 

 consequências drásticas nas finanças de ambas as empresas. 

 Retratar  Roma  não  é  uma  novidade  para  o  mercado  de  jogos,  afinal  junto  à  Segunda 

 Guerra  e  à  Europa  Medieval,  a  civilização  romana  é  muito  popular  em  jogos,  especialmente 

 nos  de  estratégia,  tomo  como  exemplo  outros  títulos  como  Cesar,  Age  of  Empires, 

 Civilization.  Todos  retratam  Roma  de  uma  forma  ou  de  outra,  essa  escolha  não  é  arbitrária, 

 afinal  existe  uma  forte  associação  de  Roma  com  a  guerra,  além  do  que  há  um  imaginário 

 coletivo  do  cidadão  romano  como  um  soldado.  Nesse  sentido,  meu  principal  interesse  nesse 

 games  está  em  problematizar  os  discursos  de  jogos  e  sua  forte  associação  à  guerra:  em  Ryse  a 

 associação  está  na  trama  na  qual,  além  do  protagonista  Marius  ser  um  soldado,  o  conflito  foca 

 na  revolta  de  Boudica.  Em  Total  war:  Rome  2  não  possui  uma  trama  específica,  porém  a 

 jogabilidade  está  ligada  á  guerra  com  todas  as  mecânicas  dos  jogo  servindo  direta  ou 

 indiretamente  a  uma  vitória  militar  de  expansão  do  território.  A  seguir,  comentaremos  os 

 jogos em questão para, no capítulo seguinte, analisá-los sob o viés da teoria da recepção. 

 3.3 RYSE: SON OF ROME 

 3.3.1 Apresentação 



 Ryse  originalmente  fora  desenvolvido  para  o  Xbox  360  ,  mas  o  projeto  perdeu  o 

 interesse  do  público,  tendo  sido  recuperado,  posteriormente,  pela  Xbox  Game  Studios  que  viu 

 no  jogo  uma  excelente  oportunidade  de  demonstrar  as  capacidades  gráficas  do  processador  do 

 novo  console  da  Microsoft  o  Xbox  One  .  Assim,  desenvolvido  pela  Crytke  e  publicado  pela 

 Xbox  Game  Studios  ,  o  jogo  foi  lançado  em  22  de  novembro  de  2013  como  um  exclusivo  de 

 Xbox  One  ,  mas  em  10  de  Outubro  de  2014  recebeu  uma  versão  para  computadores  pessoais. 

 Quando  foi  revelado  na  E3  2013,  recebeu  elogios  pela  jogabilidade  suave  e  os  espetaculares 

 gráficos,  porém  criticado  pela  estrutura  clichê  e  o  combate  repetitivo.  O  jogo  se  passa  em  uma 

 versão  alternativa  do  Império  Romano  durante  uma  revolta  bárbara  liderado  por  Boudica, 

 antagonista  secundária  do  jogo,  depois  de  Nero,  marcando  uma  narrativa  de  jogo  de  luta  entre 

 barbárie e civilização, expressa nos personagens de Marius (o protagonista) e Boudica. 

 3.3.2 Jogabilidade 

 Ryse  possui  como  gêneros  principais  Ação  e  Aventura  e  Hack  and  Slash.  Ação  e 

 Aventura  é  o  híbrido  dos  estilos  de  Ação,  que  foca  no  combate  e,  portanto,  requer  o  reflexo 

 rápido  do  jogador  em  situações  de  luta,  e  do  estilo  Aventura  que  foca  na  história  e  na  narrativa 

 apresentada.  O  estilo  Ação  e  Aventura  funde,  em  um  jogo,  reflexo  rápido  do  jogador  e  a 

 habilidade  de  solucionar  problemas.  Hack  and  Slash,  vulgarmente  traduzido  para  o  português 

 como  “Jogo  de  pancadaria”,  é  famoso  por  uma  brutal  violência  na  qual  um  único  personagem 

 derrota hordas de inimigos. 

 Pode  ser  jogado  tanto  por  jogador  único  ou  múltiplos  jogadores,  mas  sempre  em 

 terceira  pessoa.  Em  oposição  aos  jogos  em  primeira  pessoa,  no  qual  a  “câmera”  assume  o 

 ponto  de  vista  do  personagem,  jogos  em  terceira  pessoa  a  “câmera”  flutua  sobre  o  cenário 

 perseguindo  o  personagem  jogável  geralmente  abreviado  como  PC  (do  inglês  Player 

 Character  que  se  traduz  como  "personagem  do  jogador").  Como  o  modo  multiplayer  não 

 apresenta  uma  narrativa  impactante,  vamos  focar  no  modelo  de  jogador  único  que  apresenta 

 um enredo e um discurso que podem ser examinados. 



 Conforme  o  jogo  progride  é  possível  equipar  espadas  usadas  para  ataques  corpo  a 

 corpo,  escudos  que  são  usados  para  defender-se  contra  o  ataque  de  inimigos  e  lanças  que 

 podem  ser  arremessadas  e  operam  como  armas  de  longo  alcance.  A  força  de  cada  ataque  é 

 decidida  pelo  jogador,  que  pode  segurar  o  botão  de  ataque  para  executar  um  ataque  mais  forte, 

 mas  que  o  deixa  vulnerável  a  uma  investida  do  inimigo.  Este  necessita  balancear  quando 

 utilizar  ataques  rápidos,  de  pouco  dano  e  mais  seguros,  e  quando  utilizar  ataques  demorados 

 de dano mais elevado, porém mais arriscados. 

 O  fluxo  de  combate  rápido  é  uma  característica  dos  jogos  Hack  and  Slash  e  Ryse  não  é 

 diferente.  O  jogador  batalha  contra  diversos  inimigos  e  é  conduzido  a  um  combate  após  o 

 outro  em  uma  rápida  sucessão  com  poucas  pausas  e  poucas  restrições  de  mobilidade  entre  os 

 combates.  O  jogo  também  apresenta  um  sistema  de  combos  em  que  os  ataques  de  Marius, 

 avatar  protagonista,  aumentam  em  dano  conforme  o  jogador  é  capaz  de  executar  sequências 

 rápidas de ataques enquanto evita contra-ataques dos inimigos. 

 O  aspecto  mais  famoso  do  jogo  são  as  “execuções”.  Isso  significa  que,  após 

 determinada  quantidade  de  dano  desferida  contra  um  inimigo,  este  recebe  um  contorno 

 vermelho  ao  redor  do  avatar  que  sinaliza  ao  jogador  que  ele  pode  executar  aquele  inimigo. 

 Aproximando-se  do  inimigo,  é  possível  escolher  o  método,  que  varia  de  uma  perfuração  do 

 estômago  e  intestinos  a  uma  decapitação.  O  jogador,  então,  deve  apertar  corretamente  uma 

 sequência  de  botões  e,  se  obtiver  sucesso,  será  recompensado,  por  exemplo,  com  pontos  de 

 vida que servem para evitar que Marius morra no campo de batalha. 

 3.3.3 Enredo 

 O  enredo  de  Ryse  é  contado  a  partir  de  cutscenes,  pequenos  filmes  em  que  o  jogador 

 perde  o  controle  do  personagem  e  os  atores  movem-se  segundo  um  script  programado.  A 

 história  é  a  mesma,  independente  de  como  se  jogue,  e  não  apresenta  quaisquer  escolhas 

 significativas ao jogador. 



 Na  narrativa  do  jogo,  o  protagonista  e  personagem  do  jogador  é  Marius,  um  soldado 

 romano.  Ryse  se  passa  em  uma  versão  alternativa  do  Império  Romano  na  qual  elementos 

 verídicos  da  história  de  Roma  são  distorcidos  em  favor  de  uma  trama  mais  interessante  para  o 

 jogador.  Por  exemplo,  a  revolta  de  Boudica  é  muito  mais  drástica  que  a  factual  uma  vez  que 

 essa  é  capaz  de  chegar  na  cidade  de  Roma.  Outro  elemento  de  destaque,  o  imperador  Nero, 

 antagonista  principal  do  jogo,  é  também  muito  mais  velho  do  que  o  verdadeiro  Nero,  que 

 morreu  aos  trinta  anos,  em  68  d.C.  No  jogo,  Nero  aparenta  idade  avançada  com  cabelos 

 brancos  e  dois  filhos,  ambos  adultos.  A  muralha  de  Adriano,  um  dos  principais  cenários  de 

 combate  do  jogo,  também  aparece,  porém  a  fortificação  foi  construída  em  112  d.  C.,  durante 

 o  reinado  do  imperador  Adriano,  meio  século  após  a  morte  de  Nero.  Além  disso,  a  muralha 

 que  aparece  em  Ryse  é  muito  maior  que  a  verdadeira  e  apresenta  fortificações  mais  similares 

 às de castelos medievais. 

 No  início  da  narrativa  Roma  está  sitiada  por  forças  bárbaras  lideradas  por  Boudica. 

 Para  garantir  a  segurança  de  Nero,  esse  é  conduzido  a  uma  sala  segura  por  Marius  que,  sob 

 pedido  do  imperador,  inicia  a  relatar  os  eventos  que  ocorreram  até  aquele  momento  e,  nesse 

 ponto,  ocorre  um  flashback  no  qual  se  passa  quase  todos  os  eventos  do  jogo.  Marius  inicia 

 contando  que  era  um  soldado  que  recém  terminou  o  treinamento  e  estava  prestes  a  ser 

 mandado  para  a  relativamente  pacífica  Alexandria.  Antes,  porém,  retorna  a  Roma  para  visitar 

 sua  família,  em  especial  seu  pai,  Leontius,  um  veterano  que  se  tornara  senador.  O  pai  de 

 Marius  aparenta  estar  muito  feliz  em  vê-lo,  mas  após  um  ataque  bárbaro  em  Roma,  toda  a 

 família  de  Marius  é  assassinada.  O  protagonista  também  quase  morre,  mas  é  salvo  por 

 Vitallion,  o  comandante  da  XV  legião,  velho  camarada  de  Leontius.  Após  uma  breve  conversa 

 de  convencimento,  Marius  é  transferido  para  a  XV  legião  que  é  enviada  para  a  província  da 

 Britânia,  mais  especificamente  à  cidade  de  York.  Vitallion  promete  vingança  a  Marius  e, 

 enquanto  a  legião  está  sendo  transferida,  é  atacada  por  bárbaros  e  Marius  consegue,  quase  que 

 sozinho, derrotar a horda de inimigos, o que impressiona Vitallion e o promove a centurião. 

 Vitallion  e  Marius  chegam  a  York,  sem  muita  dificuldade  capturam  os  líderes  de  uma 

 rebelião  que  ocorria  na  cidade:  o  Rei  Oswald  e  sua  filha  Boudica.  Basilius,  filho  de  Nero, 

 intervém  ao  informar  que  os  bárbaros  capturam  seu  irmão  Commodus  e  ordena  que  Leontius 



 e  Marius  o  resgate,  isso  leva  o  grupo  para  além  da  muralha  de  Adriano  onde  eles  são 

 emboscados.  Vitallion é capturado e Marius separado de sua legião. 

 Marius  luta  contra  mais  hordas  de  inimigos  resgatando  seus  companheiros  até  chegar 

 ao  centro  da  tribo,  quando  resgata  Vitallion  e  Commodus  e  evita  que  sejam  queimados  vivos 

 em  um  Homem  de  vime,  uma  espécie  de  estátua  na  forma  humanoide  construída  de  vime 

 usada  em  rituais  de  sacrifício.  Commodus  resgatado,  ameaça  Oswald  o  que  resulta  na  morte 

 do  rei  Bárbaro,  enfurecendo  Boudica  que,  recém-libertada,  reúne  um  grupo  de  guerreiros 

 celtas  e  esses  sitiam  York.  A  XV  legião  é  ordenada  a  defender  York  até  que  Commodus 

 consiga escapar e Marius lidera uma defesa desesperada em defesa da cidade. 

 O  protagonista  escolhe  permanecer  lutando  contra  hordas  de  inimigos  e  possibilitar 

 que  seus  camaradas  escapem.  Morre  no  confronto  para  dar  tempo  a  última  nau  partir,  porém  a 

 deusa  Summer  (inglês  para  verão)  o  ressuscita  após  torná-lo  Damocles,  um  general  romano 

 que  foi  deixado  para  morrer  pelas  mãos  de  seus  inimigos  e  agora  vive  como  uma  lenda  de  um 

 espírito  vingativo.  Summer  ordena,  então,  que  Marius,  agora  Damocles,  vingue  sua  família, 

 salve seus camaradas e Roma. 

 Aproveitando-se  da  fascinação  de  Nero  e  seus  filhos  por  lutas  de  gladiadores,  Marius 

 entra  numa  luta  para  que  ele  possa  confrontar  os  filhos  do  imperador:  Commodus  e  Basilius. 

 Após  vários  combates  injustos  contra  bestas  orquestradas  por  Nero  para  matar  o  protagonista, 

 Marius  finalmente  enfrenta  Commodus  e  Basilius,  e  os  mata,  porém  é  preso  logo  em  seguida. 

 Em  sua  cela,  ele  é  informado  por  uma  Oráculo  que  Nero  apenas  pode  ser  morto  “pela  sua 

 própria  espada”.  Nero  e  Marius/Damocles  encontram-se  uma  última  vez  e  após  trocarem 

 ameaças,  Marius  é  capaz  de  fugir  do  Coliseu.  O  protagonista  reúne-se  com  Vitallion  que  o 

 informa  que  Boudica  reuniu  suporte  suficiente  das  outras  tribos  bárbaras  para  um  ataque  à 

 própria  cidade  de  Roma,  ambos  lideram  uma  defesa  onde  Vitallion  é  morto  por  Boudica. 

 Marius,  então,  passa  a  liderar  as  forças  de  defesa  e  mata  Boudica  em  combate  com  ela,  o 

 informando (quem informa?)que ambos não passam de peões no jogo de poder de Nero. 

 Esse  é  o  fim  do  flashback  uma  vez  que  o  imperador  é  capaz  de  deduzir  que  se  Boudica 

 já  está  morta  e  o  ataque  que  ainda  está  acontecendo  não  passa  de  uma  distração  para  ocupar 

 seus  soldados  e  deixá-lo  vulnerável.  Marius,  então,  está  ali  para  matar  Nero  que  tenta  escapar 



 auxiliado  pelo  deus  do  vento  do  norte,  Aquilo,  enquanto  Marius  é  auxiliado  pela  deusa 

 Summer  .  Nero,  porém,  leva  Marius  a  uma  armadilha  onde  ele  e  sua  guarda  tentam  matar  o 

 herói  de  uma  vez  por  todas.  Quando  estão  prestes  a  conseguir,  a  deusa  Summer  dá  força 

 suficiente  a  Marius  para  que  se  atire  do  balcão  e  arraste  Nero  com  ele.  Nero  é  empalado  na 

 espada  de  sua  estátua,  completando  a  profecia  da  Oráculo  que  Nero  apenas  poderia  morrer 

 “pela  sua  própria  espada”.  Marius  morre  dessa  vez  de  fato  após  a  queda.  As  forças  bárbaras 

 recuam  após  serem  informados  da  morte  de  Boudica,  Marius  é  homenageado  postumamente 

 como herói e o jogo acaba. 

 3.4 TOTAL WAR: ROME 2 

 3.4.1 Apresentação 

 Desenvolvido  pela  The  Creative  Assembly  e  distribuído  pela  SEGA,  esse  é  um  jogo  do 

 gênero  estratégia  e  o  oitavo  da  série  Total  war.  Foi  lançado  em  3  de  setembro  de  2013,  sendo 

 exclusivo  para  computadores  pessoais.  O  jogo,  conforme  o  nome  indica,  tem  foco  na 

 Antiguidade  Romana,  apesar  de  ter  presente  Atenas,  Esparta  e  Cartago.  Devido  ao  recorte 

 proposto  nesta  monografia,  descreverei  a  jogabilidade  seguindo  a  campanha  da  civilização 

 romana. 

 O  jogo  foca  na  guerra  e,  mais  importante,  na  história  dos  homens  que  fazem  parte  da 

 guerra.  Todos  os  recursos  produzidos  pela  civilização  de  alguma  forma  contribuem  para  o 

 avanço  do  poder  militar,  a  vitória  da  campanha  é  marcada  por  conquistas  militares  e  pela 

 expansão  do  território.  Total  war:  Rome  2  possui  um  total  de  18  conteúdos  para  download  que 

 adicionam  para  a  experiência  do  jogo  base.  Essas  estão  divididas  em  quatro  grupos;  a  essa 

 pesquisa  somente  interessa  realmente  às  “pacotes  da  campanha”,  uma  vez  que  o  conteúdo 

 deles  é  mais  diverso  em  oposição  aos  outros  três  grupos  que  basicamente  adicionam  novas 

 facções  ao  jogo  e  não  alteram  a  jogabilidade  da  civilização  romana.  Os  pacotes  de  campanha, 

 como  o  nome  sugere,  focam  em  campanhas  militares  memoráveis  do  período  romano;  além 



 disso,  o  lançamento  das  expansões  também  coincidem  com  grandes  updates  na  jogabilidade 

 de  Total War  . 

 Dessas  expansões  são  seis  Caesar  in  Gaul  (foca  nas  campanhas  de  César  contra  as 

 tribos  da  Gália),  Hannibal  at  the  gates  (retrata  o  período  da  Segunda  Guerra  Púnica), 

 Imperator  Augustus  (retrata  o  período  dos  últimos  anos  da  República  na  guerra  do  segundo 

 triunvirato)  Wrath  of  Sparta  (a  única  das  expansões  da  campanha  que  não  tem  foco  em  Roma, 

 mas  nas  guerras  entre  Atenas  e  Esparta,  Guerra  do  Peloponeso),  Empire  divided  (foca  nos 

 eventos  da  Crise  do  terceiro  século)  e  Rise  of  the  Republic  a  última  expansão  lançada  anterior 

 a  produção  da  presente  monografia  (foca  na  expansão  da  Republica  romana  e  é  geralmente 

 apelidada  como  o  início  da  grande  campanha  do  jogo).  Nestas  expansões,  observa-se  a 

 concepção da produtora na história de Roma como a história de suas guerras. 

 3.4.2. Jogabilidade 

 Jogos  de  estratégia,  como  Rome  2,  podem  ser  classificados  em  dois  estilos:  por  turnos 

 ou  em  tempo  real.  Jogos  por  turnos  são  similares  aos  jogos  de  tabuleiro  de  mesa  quando  os 

 jogadores  efetuam  seus  movimentos  um  de  cada  vez  e  em  rodadas  que  circulam,  ou  seja, 

 jogos  eletrônicos  por  turnos  utilizam  o  mesmo  sistema  no  qual  cada  jogador  movimenta 

 tropas,  ordena  construções  entre  outras  coisas  e  quando  esgota  suas  opções  este  finaliza  para 

 que  o  próximo  jogador  (ou  o  computador)  possa  jogar.  Em  oposição,  jogos  por  tempo  real 

 diferem  no  fato  em  que  os  jogadores  jogam  ao  mesmo  tempo,  como  em  uma  partida  de  um 

 esporte como basquete, por exemplo, quando não existe pausa entre os movimentos. 

 Total  war:  Rome  2  utiliza  um  sistema  peculiar  para  o  gênero  uma  vez  que  esse  mescla 

 os  dois  estilos  formando  um  estilo  híbrido.  No  mapa,  os  jogadores  podem  movimentar  tropas, 

 buscar  apoio  político,  usar  de  diplomacia  com  outros  jogadores,  etc....  O  jogo  funciona  em  um 

 estilo  em  turnos,  porém  em  batalhas  o  jogo  assume  um  estilo  em  tempo  real,  isso  não 

 configura  um  terceiro  estilo  uma  vez  que  a  jogabilidade  é  conservada  já  que  cada  modo  é 

 utilizado em momentos diferentes. 



 O  jogo  se  passa  ao  redor  do  mar  Mediterrâneo  e  incorpora  também  territórios  do 

 Oriente  Médio,  do  norte  de  África,  das  ilhas  britânicas  e  da  Alemanha.  A  grande  campanha 

 representa  o  período  de  272  a.C.  a  32  d.C..  O  jogador  pode  continuar  jogando  depois  da 

 marca,  entretanto  as  representações  de  eventos  históricos  encerram  trezentos  anos  depois  do 

 início  do  jogo.  São  representadas  117  civilizações,  porém  dessas  somente  oito  são  jogáveis  no 

 jogo  base  (esses  números  aumentam  com  a  compra  de  expansões).  As  condições  de  vitória 

 mudam  de  civilização  para  civilização,  mas  geralmente  se  resumem  em  conquistar  novos 

 territórios ou regiões que formavam o Império Romano. 

 Conforme  explicado  anteriormente,  o  jogo  possui  basicamente  dois  modos,  o  mapa  da 

 campanha  e  as  batalhas.  Inicio  a  descrição  com  as  batalhas,  pois  essas  são  as  mais  simples  de 

 serem  explicadas.  Uma  batalha  inicia  quando  duas  forças  inimigas  encontram-se  no  mapa  do 

 jogo.  As  batalhas  são  de  dois  tipos  terrestres  ou  náuticas,  sendo  a  diferença  que  as  batalhas 

 terrestres  são  lutadas  por  exércitos  e  as  náuticas  por  frotas  de  navios.  Quanto  às  batalhas 

 náuticas,  essas  são  geralmente  navios  contra  navios,  fora  de  batalhas  as  unidades  náuticas 

 também  podem  ser  usadas  no  bloqueio  de  cidades  costeiras,  podendo  também  atacar  a  cidade. 

 Contudo,  isso  não  é  recomendado  sem  o  apoio  de  um  exército  e  de  um  general,  já  que  as 

 defesas  da  cidade  podem  facilmente  sobrecarregar  as  forças  invasoras.  As  batalhas  terrestres 

 podem  ser  exércitos  contra  exércitos  ou  exércitos  contra  a  guarnição  de  uma  cidade;  se  uma 

 frota  estiver  executando,  o  bloqueio  da  cidade  as  unidades  náuticas  também  irão  auxiliar  no 

 combate. 

 Em  qualquer  situação  de  combate,  terrestre  ou  náutica,  o  jogador  possui  a  opção  de 

 finalizar  a  batalha  automaticamente  escolhendo  entre  três  modos  (agressivo,  defensivo  ou 

 equilibrado),  ou  pode  escolher  partir  para  o  campo  de  batalha  onde  cada  jogador  controla  seu 

 próprio  exército  buscando  a  rendição  ou  destruição  das  tropas  inimigas.  O  modelo  automático 

 é  arriscado  uma  vez  que  os  resultados  são  aleatórios  para  forças  relativamente  equivalentes;  já 

 no  campo  de  batalha,  o  jogador  pode  utilizar  de  estratégia  para  mesmo  com  uma  força  inferior 

 atingir a vitória. Finalizada a explicação sobre o combate, passo ao mapa da campanha. 

 No  mapa  da  campanha  é  possível  administrar  os  territórios  sobre  o  controle  de  sua 

 civilização.  É  possível  ordenar  a  construção,  reparo  ou  melhoria  de  edifícios.  Os  edifícios  são 

 organizados  em  diversas  categorias,  mas  para  simplificar  essa  descrição  eu  explico  duas, 



 militares  e  civis.  Edifícios  militares  servem  para  o  treinamento  das  tropas  que  formam  os 

 exércitos  e  as  frotas  da  civilização,  já  os  edifícios  civis  servem  para  produzir  comida,  tesouro 

 e  para  sustentar  as  ditas  unidades.  Outra  função  importante  é  a  produção  de  ordem  pública  e 

 de  conversão  cultural  e  ambas  servem  para  evitar  revoltas  nos  territórios,  sendo  assim  é 

 possível  ver  que  de  uma  forma  ou  de  outra  todos  os  edifícios  servem  ou  a  expansão  militar  ou 

 a manutenção do território conquistado. 

 Além  desses  dois  estilos,  a  tela  da  civilização  muda  dependendo  do  modo  de  jogo, 

 mas  possui  três  menus  básicos:  o  menu  de  pesquisa,  do  senado,  e  da  família.  O  menu  de 

 pesquisa  é  utilizado  para  avançar  novas  tecnologias  que  propiciam  vantagens  à  civilização, 

 desbloqueando  novos  bônus  que  oferecem  vantagens  a  suas  unidades  e  desvantagens  às 

 inimigas,  unidades  que  no  decorrer  do  jogo  ficam  progressivamente  mais  fortes  e  mais  caras  e 

 edifícios  que  são  vitais  para  o  treinamento  das  novas  unidades,  além  da  capacidade  de 

 sustentá-las.  Na  opção  "senado"  é  possível  buscar  apoio  político;  isto  é  importante,  pois  além 

 de  propiciar  benefícios  às  tropas,  perder  apoio  no  senado  pode  desencadear  na  quebra  do 

 território  em  uma  guerra  civil,  quando  o  jogador  é  forçado  a  lutar  contra  a  própria  civilização. 

 Por  fim,  na  opção  "família"  é  possível  gerir  a  dinastia,  como  adotar  membros,  organizar 

 alianças  políticas  com  outras  famílias  através  de  casamentos,  assassinar  rivais  e  garantir  a 

 manutenção  da  estabilidade  política  da  família  e  da  república.  Todas  essas  opções  têm  como 

 requisitos  certas  qualidades  dos  membros,  sendo  assim  é  necessário  evoluir  os  membros  da 

 dinastia  para  que  seja  possível  utilizar  tais  mecânicas,  membros  masculinos  da  família  podem 

 comandar  unidades  em  batalha  apesar  disso  aumentar  a  chance  deles  morrerem.  Vitórias 

 militares são o meio mais rápido e mais eficaz de desbloquear ditas mecânicas. 

 A  partir  do  descrito,  nota-se  que  em  ambos  os  jogos  há  uma  forte  presença  da  guerra, 

 seja  na  revolta  de  Boudica  em  Ryse  ou  na  progressão  da  campanha  de  Total  War:  Rome  2  . 

 Interessante,  também,  ressaltar  as  escolhas  dos  personagens.  Em  Ryse  Marius  e  Boudica,  um 

 homem  e  uma  mulher  que  representam,  respectivamente,  a  civilização  e  a  barbárie,  o  que 

 implica  que  para  além  de  personagens  da  trama  enquanto  escolha  proposital  ou  não, 

 constroem  discursos  sobre  o  passado  romano.  Já  Total  war:  Rome  2,  apesar  de  não  possuir 

 personagens  que  servem  a  uma  trama  específica,  apresenta  uma  narrativa  por  meio  dos  papéis 

 atribuídos  ao  masculino  e  ao  feminino,  sendo  os  homens  representados  como  os  chefes  da 

 civilização  e  os  únicos  elementos  importantes.  Nesse  sentido,  fomenta,  também,  material  para 



 uma  análise  tanto  dos  discursos  implícitos  sobre  o  lugar  dos  homens  e  das  mulheres  na 

 história  como  de  representações  da  progressão  da  tecnologia,  um  claro  discurso  sobre  o 

 avanço  da  civilização  direcionado  para  a  guerra.  Essas  representações  recuperam  discursos 

 bastante  específicos  e  são  importantes  elementos  para  a  formação  de  uma  visão  sobre  o 

 passado  romano;  a  análise  do  que  esses  jogos  recuperam  desses  discursos  é  o  foco  do  próximo 

 capítulo. 



 4 AS DIFERENTES MANEIRAS DE NARRAR UM JOGO 

 Similar  a  um  filme,  que  possui  diversos  gêneros,  como  romance,  mistério/policial, 

 horror  e  aventura,  o  jogo  também  pode  ser  entendido  por  meio  de  classificações.  Como 

 explicado  anteriormente,  Ryse  e  Rome  2,  apesar  de  ambos  retratarem  a  Roma  antiga,  o  método 

 de  jogabilidade  é  diferente;  um  é  considerado  de  ação  e  aventura  e,  o  outro,  estratégia. 

 Diferente  também  é  o  método  escolhido  para  apresentar  o  conteúdo.  Ryse,  por  ser  um  jogo 

 estilo  ação  e  aventura,  a  narrativa  é  peça  central  apresentada  a  partir  de  cutscenes;  já  Rome  2, 

 apesar  de  possuir  também  cutscenes  que  ocorrem  como  planos  de  fundo  para  eventos 

 importantes  como  triunfos  e  funerais,  são  de  menor  importância  para  o  jogador,  pois  mesmo 

 perdendo  uma  cutscene  segue  no  jogo.  Isso  significa  que  cada  peça  é  explicada  por  meio  de 

 um  texto  e  de  uma  conselheira  e  o  objetivo  pode  ser  checado  a  qualquer  momento  pelo 

 jogador.  Sendo  assim,  se  Total  war:  Rome  2,  diferente  de  Ryse,  não  possui  uma  narrativa  em 

 si, como é possível examiná-los em conjunto? 

 Para  fazê-lo  é  necessário  utilizar  diferentes  componentes  do  jogo  para  cada  análise.  É 

 necessário,  então,  ter  em  mente  os  diferentes  estilos,  ou  seja,  no  caso  de  Ryse  suas  cutscenes, 

 que  utilizam  técnicas  de  movimentos  de  câmera,  oferecem  uma  possibilidade  de  aproximação 

 com  o  cinema,  sendo  possível  um  diálogo  com  a  proposta  de  Marcos  Napolitano  em  “A 

 história  depois  do  papel”.  Já  Total  War:  Rome  2  não  possui  as  formas  usuais  de  apresentação 

 narrativa  e  também  as  cutscenes  sozinhas  não  oferecem  elementos  suficientes  de 

 representações  para  averiguar  um  discurso  sobre  o  passado.  Nos  ajuda  nesta  análise  o  artigo 

 de  Marina  Fontolan  “História  antiga  e  seus  pesquisadores  nos  videogames:  uma  leitura”.  O 

 jogo,  segundo  a  autora,  como  uma  nova  fonte  da  história  pode  “emprestar”  dos  métodos  das 

 outras  fontes  e  através  dos  componentes  dispostos  em  sua  jogabilidade  descobrir  tal  discurso 

 que é impresso nos atores e ferramentas dentro do jogo. 

 A  análise  do  jogo  revela  as  entrelinhas  de  um  discurso  que  pode  passar  despercebido, 

 mas  que  exatamente  porque  tais  discursos  não  são  tão  óbvios,  eles  podem  lentamente 

 introduzir-se  ao  jogador.  Considerando  que  vários  desses  jogos  têm  partidas  que  podem  durar 

 horas  ou  mesmo  dias,  tempo  não  lhes  falta  para  condicionar  o  jogador  a  visões  de  passado. 



 Assim,  nos  tópicos  a  seguir  pretendo  demonstrar  como  os  temas  do  jogo  remetem  a  visões 

 específicas  sobre  o  passado  que  os  aproxima  dos  discursos  fascistas.  Começarei 

 problematizando  como  esses  jogos  representam  as  mulheres,  seguindo  para  noções  de  a 

 civilização e a barbárie que expressam e finalizando com a presença da guerra. 

 4.1 MULHERES 

 Em  Total  War  a  aba  “family  tree”  é  uma  das  mais  importantes  no  jogo,  nela  são 

 expostas  as  relações  familiares  e  progressão  dos  personagens:  Homens  progridem  baseados 23

 em  cargos  políticos  como  por  exemplo  tribuno,  censor,  senador,  cônsul,  etc…  e  mulheres, 

 entretanto,  ocupam  posições  como  interesseira,  ardilosa,  influente,  etc…  o  que  constituem, 

 sem  dúvida,  diferenças  marcantes.  As  mulheres  possuem  “atributos  pessoais”  em  oposição  a 

 cargos  no  governo,  reservados  aos  homens.  Isso  não  significa  que  elas  não  contribuem  para  o 

 jogo,  pois  apesar  de  não  se  tornarem  comandantes  ou  figuras  políticas,  elas  podem  utilizar  de 

 sua  influência  para  criar  teias  de  relações  familiares  que  auxiliam  o  jogador  a  concluir  seus 

 objetivos.  Tais  teias  permitem  ao  jogador  avanço  de  medidas  no  senado  ou,  até  mesmo, 

 assassinar  rivais  e  adversários,  constituindo  uma  certa  ambiguidade,  pois  as  mulheres 

 aparecem  como  membros  destituídas  de  direitos  políticos,  porém  ainda  sim  capazes  de 

 exercer  um  certo  papel  dentre  a  elite  romana.  Tal  evento,  do  ponto  de  vista  histórico,  é 

 discutido por Pedro Paulo Funari em  Grécia e Roma: 

 Embora,  por  definição,  não  pudessem  votar  ou  ser  eleitas,  as  inscrições 
 encontradas  na  cidade  de  Pompéia  mostram  que  as  mulheres  não  se  furtavam 
 a  apoiar,  com  cartazes,  seus  candidatos  aos  cargos  públicos,  o  que  está  a 
 demonstrar  sua  influência  social.  Também  graças  à  Arqueologia,  possuímos 
 alguns  documentos  escritos  por  romanas,  já  que  a  tradição  literária  não  nos 
 transmitiu  sequer  um  texto  latino  de  autoria  feminina.  Entre  os  documentos 

 23  ACADEMY, Total War. Total War: Rome 2 - How the Family Tree works. Youtube, 18 de Jul de 2018. 
 Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=w2uAfET_YV0  >  Acesso em 26 de Nov de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=w2uAfET_YV0


 epigráficos  escritos  por  mulheres,  há  poemas  amorosos,  tanto  de  lavra 
 erudita como popular. (FUNARI, 2002 p.104) 

 Embora  tenha  certo  respaldo  histórico,  é  importante  destacar  que  mesmo  que  o  jogo 

 represente  mulheres  em  um  papel  de  agentes  de  campanha  mesmo  que  dependentes  e  com 

 habilidades  úteis,  não  é,  de  forma  alguma  vital,  já  que  é  completamente  possível  vencer  o 

 jogo  sem  utilizar  nenhuma  das  suas  habilidades,  embora  isso  aumente  consideravelmente  a 

 dificuldade  do  jogo.  Ou  seja,  ignorar  a  presença  das  mulheres  e  da  sua  família  de  nenhuma 

 forma  impossibilita  o  jogador  de  vencer  o  jogo,  em  oposição  ao  fato  de  que,  se  não  tomar 

 cuidado  com  as  vitórias  militares  dos  homens  da  própria  Gens,  podem  desencadear  uma  perda 

 de  poder  no  senado  e  guerra  civil,  devastando  o  território  controlado  pelo  jogador  e  o  levanto 

 a derrota. 

 A  posição  das  mulheres  associadas  unicamente  a  um  homem  é  uma  visão 

 conservadora  do  passado  romano,  é  como  se  a  história  das  mulheres  existisse  como  um 

 adendo  da  dos  homens  e,  sendo  assim,  vem  sendo  problematizada  pelo  feminismo.  Para 

 ilustrar  melhor  esse  ponto  recorro  a  Marilda  Corrêa  Ciribelli  em  “Reflexões  sobre  a  história 

 da mulher em Roma”. Para a autora: 

 É  certo  que  podemos  encontrar  artigos  e  livros  sobre  o  tema,  mas  com  uma 
 cisão  que  em  nosso  entender  difere  muito  do  que  seriamente  poderíamos 
 chamar  "história  da  mulher".  A  maior  parte  destes  trabalhos  se  referem  a 
 "mulheres  célebres"  quase  sempre  por  suas  relações  com  homens  famosos, 
 mulheres  da  Casa  Imperial  em  Roma,  esposas  de  políticos  importantes, 
 mulheres  que  se  tornaram  importantes  por  realizarem  tarefas  consideradas  de 
 homens  (rainhas,  heroínas  de  guerra),  ou  ainda  por  destacar  de  forma 
 especial  valores  considerados  positiva  ou  negativamente  pelos  homens, 
 como  beleza,  bondade,  fidelidade,  infidelidade,  feiúra  etc;  esta  linha  de 
 investigação,  além  de  marginal  ou  exótica,  não  atesta  na  verdade  o  que  foi  a 
 vida  da  mulher  ao  longo  da  história,  mas  pelo  contrário  serve  para  completar 
 ou  qualificar  os  homens.  É  uma  história  vista  pelo  olhar  masculino,  sua 
 medida é o masculino. (  CIRIBELLI, 1995, p. 138  ) 

 Apontar  que  esta  perspectiva  é  um  constructo  masculino  é  um  aspecto  importante  da 

 crítica  feminista.  Isso  significa  que,  conforme  Funari  e  Ciribelli,  a  visão  das  mulheres  que 

 agem  para  auxiliar  seus  maridos  e  filhos  é  encontrada  na  historiografia,  porém  já  foi 



 questionada  pelo  feminismo.  O  que  chama  atenção  é  que  permanece  no  jogo  o  papel  das 

 mulheres  como  coadjuvante;  o  jogo,  então,  é  baseado  não  em  uma  problematização  dos  papéis 

 masculino  e  feminino,  mas  de  um  aval  velado  que  se  recusa  a  progredir  mesmo  que  a 

 femismo  tenha  proposto  novas  narrativas.  Nada  de  revolucionário  existe  ao  colocar  a  mulher 

 como  subjacente  até  que  um  homem  decida  usar  suas  habilidades;  é  uma  visão  perturbadora 

 que  somente  apresenta  importância  quando  convém  a  um  homem,  e  o  caso  em  Ryse  não  é 

 muito diferente. 

 Em  Ryse  ,  embora  o  gênero  do  jogo  seja  diferente,  algo  semelhante  ocorre.  Existem 

 cinco  personagens  femininas,  todas  servem  à  narrativa  de  Marius.  As  duas  primeiras  que 

 destaco  são  a  mãe  e  irmã  de  Marius,  que  morrem  no  início  do  jogo.  Ambas  só  existem  como 

 belas  mulheres  que  morrem  para  que  um  homem  busque  vingança  pela  sua  perda,  o  que  faz 

 com  que  a  presença  delas  seja  completamente  redundante,  pois  impulsionam  Marius  e  seu 

 pai,  Leontius,  a  buscarem  auxílio  pelas  elites  da  cidade  de  Roma  apenas  para  que  Leontius 

 seja  morto.  Ou  seja,  as  mulheres  morrem,  para  que  o  pater  familias  morra  e  Marius  parta  para 

 a  missão  de  vingança  na  Britannia  e  a  narrativa  passa  a  ser  centrada  na  morte  de  seu  pai. 

 Enquanto  sua  mãe  e  irmã  são  raramente  citadas  no  jogo,  Leontius  é  apresentado  como  um 

 camarada  de  guerra  e  um  soldado  e  seu  personagem  é  desenvolvido  para  o  jogador  por  meio 

 de  Vitallion.  De  maneira  similar,  Summer  e  a  Oráculo,  as  outras  duas  personagens 24

 femininas  servem  apenas  para  dar  legitimidade  a  essa  missão  e  ambas  não  têm  agência  sobre 

 as  ações  de  Marius,  que  deseja  vingança  contra  o  imperador  Nero  e  seus  filhos.  Elas  apenas 

 funcionam  como  meios  para  Marius  seguir  na  trama,  retomando  os  argumentos  que  Marilda 

 Ciribelli  crítica  na  historiografia  anterior  ao  feminismo.  A  única  personagem  que  possui 

 agência  própria  e  faz  algo  que  impacta  a  trama,  e  sua  remoção  mudaria  completamente  o 

 sentido  do  enredo,  é  Boudica,  que  aparece  como  vilã  secundária  do  jogo  e  realiza  uma  tarefa 

 normalmente associada a um homem, no caso, liderar um exército. 

 Fica  claro,  então,  que  os  jogos  tendem  a  tratar  as  mulheres  de  uma  maneira  similar  a 

 história  conservadora,  que  relega  a  mulher  a  uma  posição  secundária.  Em  “Gênero  e 

 sexualidade  no  mundo  romano:  a  antigüidade  em  nossos  dias”,  Lourdes  Conde  Feitosa  discute 

 24  IFREEMZ.  Ryse  Son  Of  Rome  The  Movie  -  All  Cutscenes  Game  Movie.  Youtube,  27  de  Nov  de  2013. 
 Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=AewA_f9v9PM  >  Acesso em 26 de Nov de 2021 
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 diversos  exemplos  nos  quais  a  visão  estática  de  uma  sociedade  patriarcal  em  que  mulheres 

 não possuem nenhuma agência  pode ser questionada: 

 A  aceitação  de  diversos  perfis  de  feminilidade  e  de  masculinidade  põe  em 
 discussão  a  idéia  da  supremacia  do  poder  do  “homem”  sobre  a  “mulher”  à 
 medida  que  a  noção  generalizante  de  imposição  masculina  não  pode  dar 
 respostas  satisfatórias  à  diversidade  de  comportamentos  e  situações 
 históricas. (  FEITOSA, 2008, p. 125  ) 

 Se  a  historiografia  já  avançou  em  seus  questionamentos,  como  indicam  os  trechos 

 destacados  da  historiografia,  por  que  tais  narrativas  seguem  presentes  nos  jogos?  Para 

 entender  essas  ambiguidades  é  importante  destacar  que,  em  termos  de  recepção,  o 

 questionamento  da  posição  da  mulher  como  passiva  é,  geralmente,  recebido  com  revolta  na 

 comunidade  Gamer  .  A  expansão  Daughters  of  Mars  para  Total  War:  Rome  2,  por  exemplo  , 

 adicionou  a  possibilidade  de  generais  mulheres  ao  jogo  para  certas  facções,  excluídas  dessas 

 estão  Roma  e  aquelas  de  tradição  grega,  como  por  exemplo  Atenas  e  Esparta.  A  inserção  de 

 generais  mulheres  não  afeta  de  nenhuma  forma  a  jogabilidade  sendo  apenas  uma  outra 

 possibilidade  de  escolha  de  avatar,  isso  porém  gerou  críticas  cujo  o  principal  argumento  seria 

 uma  “falta  de  exatidão  histórica”.  Ou  seja,  a  presença  das  mulheres  guerreiras  incomoda, 

 embora  não  haja  questionamentos  sobre  exatidão  histórica  com  relação  aos  personagens 

 homens. 

 Discussões  sobre  o  assunto  geralmente  ocorrem  na  internet,  um  desses  caso  está  no 

 website  Reddit,  uma  espécie  de  fórum  online  no  qual  os  usuários  podem  debater  diversos 

 assuntos.  O  site  é  frequentemente  utilizado  por  jovens  jogadores  de  diversos  gêneros  que 

 interagem  uns  com  os  outros  e  está  dividido  em  temas  chamados  subreddits.  A  série  Total  war 

 possui  o  próprio  subreddits  adequadamente  nomeado  r/totalwar  .  Em  uma  dessas  discussões 

 um  usuário  levantou  uma  dúvida  acerca  da  prevalência  de  generais  mulheres  .  O  autor  do 25

 post  diz:  “Eu  recentemente,  revisei  [Total  War:]  Roma  2  e  decidi  jogar  uma  campanha  como 

 Egito.  Foi  inteiramente  diferente  de  como  eu  me  lembro  e  algumas  das  mudanças  são  ótimas, 

 mas  por  que  existem  tantas  personagens  femininas  na  política?  Eu  não  tenho  nenhum 

 problema  com  isso  ou  qualquer  coisa,  mas  parece  com  um  chute  nos  dentes  da  história.  Cerca 

 de  70%  dos  meus  generais  são  mulheres  porque,  para  mim,  são  mais  baratas  do  que  seus 

 25  WHY  are  there  so  many  female  generals  in  Rome  2?,  Reddit,  Disponível  em 
 <  https://www.reddit.com/r/totalwar/comments/bc2t0e/why_are_there_so_many_female_generals_in_rome_2/  > 
 Acesso em: 04 de Ago de 2021 

https://www.reddit.com/r/totalwar/comments/bc2t0e/why_are_there_so_many_female_generals_in_rome_2/


 contrapostos  masculinos.  Novamente,  eu  não  tenho  nenhum  problema  com  isso,  mas  eu 

 costumava  apreciar  o  jogo  por  sua  história  até  que  verídica,  ter  uma  mulher  de  85  anos  com 

 20  gravitas  liderando  um  enorme  exército  parece  estranho  para  mim”  .  O 26

 comentário/questionamento,  rapidamente  evoluiu  para  uma  discussão  relacionada  ou  não  com 

 o  jogo,  mas  com  visões  de  passado  de  seus  autores.  Por  exemplo,  um  dos  comentários  foi  uma 

 resposta  sarcástica  que  não  trata  de  nenhuma  forma  a  pergunta  original,  mas  sim  questiona 

 seu  ponto  de  partida  “Havia  uma  GAROTA  em  meu  jogo  de  general  de  poltrona!  Isso  me 27

 encheu  de  raiva  incel  e  frustração  sexual!!!  [sic]  RAAAAAAAAAAAH  -  OP  ”.  Outros 28

 comentários  indicam  uma  suposta  hipocrisia  do  argumento  no  qual  a  presença  de  mulheres 

 liderando  exércitos  é  historicamente  incorreta,  mas  possuir  legiões  inteiras  formadas  de 

 membros da guarda pretoriana não recebe o mesmo tratamento. 

 Dessa  maneira,  é  possível  ver  que  a  discussão  existe  para  afirmar  uma  certa  visão  de 

 história,  a  questão  não  existe  para  afirmar  a  veracidade  de  mulheres  como  generais,  mas  para 

 afirmar  General  como  algo  masculino,  novamente  é  a  impossibilidade  do  debate  que  é 

 colocado  em  questão;  existe  uma  única  visão  de  passado  e  do  lugar  das  mulheres  que  precisa 

 ser  preservada.  Lourdes  Feitosa  comenta  também  essa  questão  da  concepção  do  papel  dos 

 homens  e  das  mulheres  enquanto  uma  estrutura  de  dominação  que  existe  como  uma 

 manutenção  de  uma  visão  de  mundo  moderna;  muito  além  de  falar  sobre  mulheres  generais, 

 esses  discursos  existem  para  questionar  a  capacidade  das  mulheres  no  presente.  Segundo  a 

 autora: 

 Uma  questão  salientada  por  interpretações  críticas  é  como  esses  estudos 
 sobre  o  passado  e  os  aspectos  enaltecidos  –  como  as  guerras,  os 
 expansionismos  territoriais,  os  conceitos  de  cultura  dominante  e  dominada  e 
 de  superioridade  das  elites  masculinas  –  caracterizam  não  o  seu  resgate,  mas 
 olhares  e  versões  sobre  o  passado,  a  partir  de  enfoques  e  perspectivas  que 
 garantem  às  sociedades  ocidentais  capitalistas  a  manutenção  de  seu  status 
 quo.  (FEITOSA, 2008, p. 121) 

 28  There was A GIRL in my armchair general game! it filled me with incel rage and sexual frustration!!! 
 RAAAAAAAAAAAH -OP 

 27  Aqui refere-se a uma pessoa que alega ter conhecimento militar, mas não possui nenhuma real experiência, 
 sendo assim um falso especialista 

 26  I  recently  revisited  Rome  2  and  decided  to  launch  a  campaign  as  Egypt.  It  was  entirely  different  from  how  I 
 remember  it  and  some  of  the  changes  are  great,  but  why  are  there  so  many  female  characters  in  politics?  I  don't 
 have  a  problem  with  it  or  anything  but  it  seems  like  a  kick  in  the  teeth  to  history.  About  70  %  of  my  generals  are 
 women  because  for  me  they  were  cheaper  than  their  male  counterparts.  Again,  I  don't  have  a  problem  with  this, 
 but  I  used  to  appreciate  the  game  for  its  somewhat  accurate  history,  having  an  85  year  old  woman  with  20 
 gravitas lead a huge army seems odd to me. 



 A  representação  de  mulheres  nos  jogos  existe  somente  enquanto  uma  representação 

 dos  homens;  a  pergunta  “Porque  há  tantas  mulheres  generais  em  Roma  2?”  implica  que  há 

 menos  generais  homens.  De  inexatidão  histórica  passamos  a  um  estranhamento  com  relação  a 

 função  da  mulher,  a  mulher  estaria  fazendo  algo  que  é  exclusividade  de  um  homem,  liderar 

 um  exército.  A  posição  machista  está  na  emasculação  de  uma  tarefa  assumida  como 

 masculina  e  a  cultura  do  machismo  é  essencial  para  as  visões  fascistas.  Segundo  Umberto 

 Eco: 

 Como  tanto  a  guerra  permanente  quanto  o  heroísmo  são  jogos  difíceis  de 
 jogar,  o  Ur-Facista  transfere  sua  vontade  de  poder  para  questões  sexuais. 
 Esta  é  a  origem  de  seu  machismo  (que  implica  desdém  pelas  mulheres  e  uma 
 condenação  intolerante  de  hábitos  sexuais  não  conformistas,  da  castidade  à 
 homossexualidade).  Como  o  sexo  também  é  um  jogo  dificil  de  jogar,  o  herói 
 Ur-Facista  joga  com  as  armas,  que  são  seu  Ersatz  fálico:  seus  jogos  de 
 guerra se devem a uma  invidia penis  permanente, (ECO,  2019 , p.54) 

 A  defesa  da  estrutura  conservadora  de  dominação  das  mulheres  pelos  homens  é 

 essencial  para  o  facismo,  afinal  ela  existe  como  uma  afirmação  da  virilidade  masculina  como 

 “homem  da  casa”.  Mulheres  em  uma  posição  de  comando  de  um  exército  fere  a 

 masculinidade,  na  perspectiva  de  um  fascista,  então  deve-se  atacar  essa  posição.  A  pergunta 

 do  fórum  traz  em  si  uma  posição  de  defesa  do  machismo  .  Para  tal  um  questionamento  de 

 valores  como  proposto  por  Lourdes  Feitosa,  não  cabe  nessa  visão  de  mundo.  Segundo 

 apoiadores  desse  ponto  de  vista,  o  jogo  deve  possuir  a  visão  de  história  dita  como  correta,  ter 

 a  Verdade  com  “v”  maiúsculo  de  uma  história  patriarcal  e  qualquer  distanciamento  do  mesmo 

 precisa ser desacreditado. 

 Não  existe  questionamento  do  lugar  dos  homens  e  das  mulheres  para  eles  porque  a 

 mera  menção  da  possibilidade  de  uma  visão  de  passado  que  conflite  com  a  “oficial”  coloca 

 em  xeque  a  visão  que  eles  têm  como  única  e  correta  do  passado.  Afinal,  se  o  debate  começa, 

 eles  precisam  ser  confrontados  com  a  realidade  que  eles  podem  estar  errados;  ao  abrirem-se 

 para  uma  discussão  que  abrace  a  complicidade  da  história  e  as  múltiplas  faces  do  discurso, 

 isso  é  afrontar  o  autoritarismo  inerente  ao  fascismo,  forçando  a  explicar-se  e,  potencialmente, 

 perder credibilidade. 

 A  dualidade  entre  o  certo  e  o  errado,  que  é  necessária  para  se  impor  quanto  autoridade, 

 existe  também  em  como  os  dois  jogos  tratam  a  questão  da  civilização  como  a  defesa  do  "eu" 



 contra  o  "outro",  por  isso  a  eterna  guerra  da  civilização  contra  a  barbárie  é  o  tema  do  próximo 

 tópico. 

 4.2 A CIVILIZAÇÃO E A BARBÁRIE 

 Um  dos  elementos  centrais  de  Ryse  é  a  guerra.  O  início  do  jogo  trata  a  defesa  da 

 cidade  de  Roma  e  toda  narrativa  subsequente  se  estrutura  a  partir  da  luta  contra  inimigos 

 externos,  como  as  forças  bárbaras,  e  internos,  Nero  e  seus  filhos,  mas  a  narrativa  propõe 

 também  uma  guerra  entre  a  civilização  e  barbárie  pela  maneira  a  qual  ela  é  apresentada. 

 Marcos  Napolitano  em  “A  História  depois  do  papel”  indica  como  para  a  cultura  audiovisual, 

 muito  além  de  apenas  o  que  é  dito,  também  é  necessário  questionar  como  essa  narrativa  é 

 apresentada 

 As  unidades  narrativas  básicas  do  filme,  ficção  ou  documentário,  são  o  plano 
 e  a  sequência.  O  plano  é  o  quadro  ,  o  enquadramento  contínuo  da  câmera, 
 situado  entre  um  corte  e  outro.  A  sequência  é  a  junção  de  vários  planos  que 
 se  articulam,  por  meio  da  montagem/edição,  por  alguma  contiguidade  cénica 
 ou  narrativa  (nem  sempre  linear).  Essas  são  as  unidades  básicas  a  serem 
 registradas  pelo  pesquisador  nas  diversas  assistências  de  um  filme,  cujo 
 olhar  deve  estar  atento  a  tudo  que  se  vê  e  ouve  no  quadro  fílmico  e  às 
 estratégias  de  ligação  dos  plano  se  das  sequências:  os  personagens,  o 
 figurino,  o  cenário,  a  textura  e  os  tons  predominantes  nas  imagens,  o  ângulo 
 da  câmera,  os  diálogos,  a  trilha  sonora  -musical  ou  não-  ,  os  efeitos  de 
 montagem etc. (NAPOLITANO, 2005, p.274) 

 Marcos  Napolitano  está  discutindo  cinema,  mas  essa  medida  de  análise  dos  elementos 

 da  narrativa  fílmica  pode  ser  aplicada  para  o  mundo  dos  jogos,  como  já  destaquei.  Essa 

 perspectiva,  similar  a  maneira  feita  por  Marina  Fontolan,  é  também  retomada  por  Léa  Maria 

 Leme  Strini  Velho  e  Janaína  Pamplona  da  Costa  em  “Videogames  sob  uma  perspectiva  de 

 Sociologia  da  Ciência  e  da  Tecnologia”,  artigo  em  que  discutem  sobre  como  a  representação  e 

 construção dos cenários do jogo indicam uma visão sobre o passado: 



 Se  Roma  é  retratada  de  forma  suntuosa,  limpa,  branca  e  organizada,  ela  é 
 tida  como  uma  espécie  de  modelo  a  ser  seguido  pelos  demais.  Isto  dá  à  ela  o 
 papel  de  difusora  de  todo  esse  esplendor  a  outras  terras,  justificando,  assim 
 o  imperialismo  romano  ante  outras  regiões  do  mundo  antigo.  Afinal, 
 podemos  notar  pela  análise  das  imagens  do  jogo  que  York  está  buscando  se 
 tornar  romana,  embora  não  esteja  conseguindo  em  todo  o  seu  esplendor.  Essa 
 leitura  se  torna  ainda  mais  clara  ao  olharmos  para  os  territórios  não 
 anexados  pelos  romanos,  que  ainda  vivem  na  mais  completa  falta  de 
 desenvolvimento.  O  jogo  reforça,  portanto,  a  ideia  do  imperialismo  romano 
 como  algo  positivo  às  demais  sociedades  da  antiguidade.  (FONTOLAN, 
 VELHO, DA COSTA, 2017, p.10) 

 A  narrativa  implícita  no  jogo  vai  além  de  uma  história  de  vingança,  se  configura  como 

 uma  guerra  contra  a  barbárie,  pois  além  do  que  já  foi  ressaltado  pelas  autoras  acerca  dos 

 cenários,  o  imperialismo  é  representado  pela  rivalidade  entre  Boudica,  claramente  selvagem,  e 

 Marius,  o  civilizado.  Em  diversos  momentos  do  jogo  Marius,  sozinho,  consegue  derrotar 

 hordas  de  inimigos,  mas  quando  ele  está  frente  a  frente  com  Boudica,  a  vilã  o  desafia  de  igual 

 para  igual.  Aqui  a  maneira  como  a  câmera  segue  os  personagens  é  relevante;  ela  não  coloca 

 nem  Marius  nem  Boudica  em  sobreposição  um  do  outro,  mas  em  constante  conflito.  Ambos 

 os  personagens  se  enfrentam  e  a  tensão  sempre  eleva-se,  Boudica  é  mais  do  que  apenas  uma 

 adversária,  ela  é  quase  uma  força  da  natureza.  Neste  sentido,  um  elemento  secundário  a  ser 

 examinado,  conforme  explicado  por  Napolitano,  é  a  estrutura  da  narrativa  na  sequência  de 

 eventos.  No  início  do  jogo  vemos  as  forças  bárbaras  atacando  Roma,  porém  a  vasta  maioria 

 dos  eventos  em  Ryse  estão  dentro  de  um  flashback  de  Marius,  cronologicamente,  então,  esse 

 ataque  ocorre  como  uma  consequência  da  morte  do  rei  Oswald.  No  entanto,  quando  esse 

 evento  ocorre,  toda  imagem  que  temos  das  tribos  da  Britânia  é  o  ataque  a  Roma;  a  escolha  da 

 narrativa  ao  apresentar  o  castigo,  o  ataque  a  Roma,  antes  do  crime,  o  assasinato  do  rei 

 Oswald,  pode  ser  talvez  uma  escolha  dos  desenvolvedores  em  justificar  a  violência  cometida 

 contra as tribos. 

 A  associação  do  protagonista  Marius  com  uma  Roma  civilizada,  cujos  personagens 

 são  relativamente  amigáveis  e  cordiais  com  Marius  e,  por  extensão  ao  jogador,  coloca  os 

 romanos  em  uma  posição  de  mocinhos  da  história,  em  oposição  aos  bárbaros  que  nos  atacam 

 no  momento  que  o  personagem  entre  no  campo  de  visão  deles  e  não  existe  qualquer  opção 

 exceto  matá-los.  Todo  confronto  em  Ryse  contra  os  bárbaros  termina  em  morte,  Roma  pode 



 apresentar  alguns  elementos  antipáticos,  por  exemplo  o  próprio  Imperador  Nero,  porém  todos 

 os bárbaros são selvagens ferozes que são incapazes de controlar a própria violência. 

 Derval  Golzio  e  Olavo  Mendes,  em  “Jogos  de  guerra  e  o  estereótipo  do  terrorista  no 

 videojogo  America’s  Army  :  territorialização,  guerra  e  alteridade  islâmica”,  demonstram  como 

 os  jogos  são  construídos  a  partir  de  uma  ideia,  na  qual  o  conflito  é  inevitável  e 

 predeterminado: 

 Os  videojogos,  apesar  de  sua  juventude,  possuem  um  amplo  e  complexo 
 círculo  de  comunidades.  Desde  seu  batismo  com  “tênis  para  dois”,  em  1958, 
 os  videojogos  têm  conseguido  uma  expansão  espetacular.  Nascido  do  ventre 
 dos  laboratórios  da  “guerra  fria”  é  natural  que  espelhe,  em  boa  parte  de  suas 
 facetas,  o  DNA  do  ambiente  em  que  foi  gerado:  a  disputa  territorial  contra 
 um  inimigo  genérico,  caso  do  “  space  invader´s  ”,  ou  mais  específicos  como 
 os  terroristas  do  leste  ou  comunistas  no  “Delta  Force”.  (GOLZIO, 
 MENDES, 2011, p.3) 

 Cria-se  então  a  imagem  da  civilização  e  da  barbárie  como  nós  versus  o  outro,  em  que 

 o  grupo  de  Marius  deve  fazer  o  bem  e  o  bárbaro  inimigo  apenas  pode  fazer  maldade  e,  dessa 

 forma, o ataque as tribos para além da muralha é justificado como uma guerra preventiva. 

 Total  war:  Rome  2  não  possui  tais  elementos  narrativos,  porém  para  vencer  o  jogo  se 

 requer  vitórias  militares  e  a  expansão  do  território.  Além  disso,  existe  um  forte  incentivo  a 

 “romanização”,  que  é  uma  habilidade  dentro  do  jogo:  os  territórios  são  conquistados  de 

 maneira  a  assegurar  sua  permanência  como  um  dos  seus  domínios  e  prevenir  uma  revolta. 

 Segundo  Renato  Pinto  (2007,  p.  237),  a  condição  de  romanização  e  de  civilização  se  tornaram 

 sinônimos  para  parte  da  historiografia,  que  tomou  a  cultura  romana  como  superior.  No 

 entanto,  ao  longo  do  século  XX,  com  as  mudanças  teóricas,  o  destaque  passou  a  ser  as  trocas 

 entre os romanos e os povos conquistados, uma outra leitura da noção romana de  humanitas. 

 Em  oposição  a  própria  historiografia  mais  atual,  tanto  Ryse:  Son  of  Rome  quanto  Total 

 war:  Rome  2,  Romanização  é  um  processo  de  destruição  do  selvagem  ou  do  outro  e 

 imposição  da  nova  ordem  civilizatória  romana.  Em  Ryse  não  existe  diálogo  com  os  bárbaros, 



 eles  atacam  quando  o  protagonista  entra  no  campo  de  visão  deles  e,  em  Rome  2,  qualquer 29

 edificação  que  a  civilização  possua  que  o  jogador  não  tenha  desbloqueado  deve  ser  demolida 

 e  substituída  por  algo  “romano”.  Dessa  forma,  é  impossível  aprender  algo,  apenas  dominar  e 

 destruir;  o  processo  de  civilização  é  um  processo  de  substituição  da  cultura  do  conquistado 

 pela cultura de conquistador, essa é uma via de mão única. 

 Essa  posição  lembra  Umberto  Eco  (2019)  quando  comenta  a  questão  do  outro  para  o 

 facismo  e  afirma:  “o  desacordo  é,  além  disso,  um  sinal  de  diversidade.  O  Ur-Facismo  cresce  e 

 busca  o  consenso  utilizando  e  exacerbado  o  natural  medo  da  diferença.  O  primeiro  apelo  de 

 um  movimento  fascista  é  contra  os  intrusos.  O  Ur-facismo  é,  portanto,  racista  por  definição.” 

 O  outro  existe  dessa  forma  como  inimigo,  então,  precisa  ser  combatido  e  potencialmente 

 destruído;  para  evitar  a  discórdia  deve  haver  uniformidade  em  Rome  2  e  no  caso  de  Ryse  o 

 conflito  ocorre  apenas  pela  da  existência  dos  bárbaros,  não  pelo  seu  tratamento  pelos 

 romanos. Isso aponta para outro elemento, o heroísmo, que discutiremos a seguir. 

 4.3 GUERRA E HEROÍSMO 

 Um  assunto  que  é  sempre  retornado  neste  trabalho  é  a  guerra,  isso  não  é  surpreendente 

 considerando  que  um  dos  jogos  tem  “Guerra  total”  como  nome  da  série,  porém  o  conflito 

 eleva-se  em  proporção  em  ambos.  Jogos  de  estratégia  existem  para  simular  conflitos  e  jogos 

 de  ação  e  aventura  utilizam  da  guerra  como  premissa  para  o  enredo,  em  si  não  existe  nada  de 

 errado  em  representar  a  guerra  em  um  cenário  fictício  nem  é  incomum  encontrar 

 representações  do  soldado  legionário  como  a  antítese  do  romano.  A  própria  tradição 

 greco-romana  está  repleta  de  exemplos  de  narrativas  de  guerras,  por  exemplo,  a  Ilíada  narra 

 os  últimos  anos  da  guerra  de  Tróia  e  a  Eneida  narra  a  origem  mística  e  divina  do  povo  romano 

 a partir de um sobrevivente da guerra de Tróia, Enéias. 

 29  PEWPEWCHEWCHEW, Rome 2 Total War Let's Play Roman Campaign Playthrough Part 16. Youtube, 8 de 
 Set de 2013. Disponível em: 
 <  https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&ind 
 ex=16  > Acesso em: 26 de Nov de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=16


 Neste  sentido,  narrativas  que  relacionam  os  romanos  à  guerra  não  são  nem  novas  nem 

 surpreendentes.  Martin  M.  Winkler,  por  exemplo,  no  quarto  capítulo  de  Cinema  and  classical 

 texts:  Apollo's  new  light  discute  a  presença  do  passado  bélico  romano  em  diversas  narrativas  e 

 mídias,  incluindo  o  cinema  e  comenta,  logo  no  primeiro  parágrafo,  a  predisposição  dos 

 antigos acerca da guerra: 

 “Guerra  é  o  pai  de  todas  as  coisas”  é  a  versão  mais  familiar  de  um  dizer 
 famoso  do  filósofo  pré-socrático  Heráclito  de  Éfeso.  Na  Ilíada  de  Homero,  a 
 primeira  obra  da  literatura  ocidental,  Ares,  a  personificação  da  guerra,  é  o 
 mais  cheio  de  ódio  de  todos  os  deuses  até  mesmo  para  seu  pai  Zeus.  Quão 
 terrível  quanto  a  guerra  sempre  foi,  essa  é  geralmente  apresentada  como 
 justificável  e  necessária,  especialmente  como  uma  suposta  garantia  da  paz:  si 
 vis  pacem,  para  bellum  (“Se  queres  paz,  prepare-se  para  a  guerra”).  Muitos 
 prezam  a  guerra  como  intento  da  paz,  guerra  na  defesa  do  próprio  país,  ou 
 guerra  preventiva  fora  das  próprias  fronteiras  com  o  objetivo  de  assegurar  a 
 terra  natal  ou  a  segurança  nacional  como  necessária,  em  maioria  por  aqueles 
 que podem ficar em casa em segurança  . (WINKLER, 2009,  p. 154) 30

 O  paradoxo  da  guerra  como  meio  de  atingir  a  paz  é  ponto  central  em  Ryse:  Son  of 

 Rome.  A  guerra  existe  como  consequência  da  paz  que  foi  perturbada,  ironicamente,  na 

 sequência  da  narrativa  é  demonstrado  que  a  guerra  contra  os  bárbaros  é  responsabilidade  de 

 Roma,  ou  seja,  o  estado  de  guerra  que  Roma  se  encontra  existe  como  uma  consequência  das 

 ações  do  governo  imperial.  É,  portanto,  a  crueldade  de  Commodus  que  causa  o  conflito  e  as 

 tribos  bárbaras  estão  em  revolta  por  causa  do  tratamento  que  elas  estão  sofrendo  sobre  Nero  e 

 seus  filhos.  Neste  sentido,  conforme  já  destacado,  a  guerra  simbólica  de  Marius  tem  como 

 objetivo  a  restauração  da  paz  interna  de  Roma  e  possui  inimigos  externos,  os  bárbaros,  e 

 internos,  Nero  e  seus  filhos.  Porém,  a  narrativa  não  é  apresentada  a  nós  dessa  forma,  afinal, 

 quando  descobrimos  que  as  invasões  bárbaras  são  culpa  de  Nero  e  seus  filhos,  as  tribos 

 aliadas  de  Boudica  já  foram  apresentadas  como  uma  força  invasora  na  cidade  de  Roma. 

 Assim,  para  o  jogador  o  ataque  a  Oswald  é  justificado  por  algo  que  ainda  irá  acontecer 

 30  “War  is  the  father  of  all  things.”  This  is  the  most  familiar  version  of  a  famous  saying  by  the  Presocratic 
 philosopher  Heraclitus  of  Ephesus.  In  Homer’s  Iliad  ,  the  first  work  of  Western  literature,  Ares,  the 
 personification  of  war,  is  the  most  hateful  of  all  gods  even  to  his  father  Zeus.  As  terrible  as  war  always  has  been, 
 it  is  often  presented  to  be  justifiable  or  necessary,  especially  as  a  supposed  guarantor  of  peace:  si  vis  pacem,  para 
 bellum  (“if  you  want  peace,  prepare  for  war”).  So  many  regard  war  for  the  sake  of  peace,  war  in  defense  of  one’s 
 country,  or  preventive  war  outside  one’s  own  borders  for  the  sake  of  homeland  or  national  security  as  necessary, 
 mainly those who can safely stay home. 



 cronologicamente  para  o  jogo.  Estabelece-se,  então,  um  sistema  de  atribuição  da  culpa  que 

 perde o sentido, a narrativa toma uma estrutura na qual a sentença ocorre antes do crime. 

 Outro  elemento  da  narrativa  é  a  morte  honrosa  de  Marius  que  ocorre,  narrativamente 

 falando,  duas  vezes  no  jogo,  a  primeira  vez  ganhando  tempo  para  a  completa  evacuação  de 

 York  e  a  segunda,  ao  final  da  narrativa,  quando  se  sacrifica  para  matar  Nero.  Existe  um 

 elemento  de  transição  das  guerras  na  primeira  instância.  Marius  morreu  defendendo  Roma  de 

 bárbaros,  já  na  segunda  morreu  para  livrar  Roma  de  seu  tirano,  Nero.  A  questão  da  ação 

 heroica  da  primeira  morte,  ao  derrotar  hordas  dos  inimigos  de  Roma  em  defesa  do  próprio 

 povo,  e  a  segunda  em  um  duelo  contra  o  notório  inimigo  de  Roma,  Nero,  é  muito  mais  similar 

 aos  gregos  do  que  aos  romanos.  Citando  novamente  Martin  Winkler  “Heróis  homéricos 

 provam  a  si  mesmos  como  os  melhores  por  uma  Aristeia,  ou  por  uma  longa  matança,  na  qual 

 eles  massacram  um  grande  número  do  inimigo,  ou  em  um  duelo,  na  qual  eles  derrotam  um 

 herói  inimigo  famoso,  ou  em  uma  combinação  dos  dois”  (WINKLER,  2009,  p.  156),  para 31

 Ryse:  Son  of  Rome  a  guerra  é  representada  como  a  dos  épicos  mitológicos,  como  a  ação  de 

 um único herói. 

 Estabelece-se,  então,  uma  constante  associação  e  sobreposição  da  guerra  como  algo 

 heróico,  como  uma  aventura,  tais  narrativas  são  muito  comuns,  afinal  guerra  é  algo  que  pode 

 ser  facilmente  adaptado  para  as  mídias,  em  especial  para  o  videogame  que  requer  constante 

 ação.  Umberto  Eco,  porém,  explica  os  perigos  disso  afinal  para  ele  a  associação  do  heroísmo 

 da  guerra  é  essencial  para  a  formulação  do  caráter  de  radicalização  do  fascista  segundo  o 

 autor: 

 Nessa  perspectiva,  cada  um  é  educado  para  tornar-se  um  herói  .  Em 
 qualquer  mitologia,  o  “herói”  é  um  ser  excepcional,  mas  na  ideologia 
 Ur-Fascista  o  heroísmo  é  a  norma.  Este  culto  do  heroísmo  é  estreitamente 
 ligado  ao  culto  da  morte:  não  por  acaso  que  [sic]  o  morte  dos  falangistas  era: 
 “!  Viva  la  muerte  !”  Para  a  gente  normal,  a  morte  é  desagradável,  mas  é 
 preciso  enfrentá-la  com  dignidade;  para  os  crentes,  é  um  modo  doloroso  de 
 atingir  a  felicidade  sobrenatural.  Mas  o  herói  Ur-Fascista,  ao  contrário, 
 aspira  à  morte,  anunciada  como  a  melhor  recompensa  para  uma  vida  heróica. 
 O  herói  Ur-Facista  espera  impacientemente  pela  morte.  Note-se,  porém,  que 

 31  Homeric  heroes  prove  themselves  as  the  best  by  an  aristeia  ,  either  an  extended  killing  spree,  in  which  they 
 slaughter  large  numbers  of  the  enemy,  or  a  duel,  in  which  they  defeat  a  famous  enemy  hero,  or  some 
 combination of both. 



 sua  impaciência  provoca  com  maior  frequência  a  morte  dos  outros.  (ECO, 
 2019 , p.54) 

 Umberto  Eco  comenta,  nesta  passagem,  o  heroísmo  fatal,  mas  que  com  mais 

 frequência  é  fatal  aos  outros  e  não  aos  fascistas.  Em  paralelo  é  possível  pensar  que  a  morte, 

 apesar  de  ser  indesejável,  é  muitas  vezes  nada  mais  do  que  uma  inconveniência  nos  jogos, 

 pois  apenas  atrasa  a  vitória  final.  Ryse,  entretanto,  apropria  da  morte  na  própria  narrativa  e 

 Marius  a  encontra  duas  vezes  no  jogo  sendo  as  duas  vezes  associadas  ao  heroísmo  e,  apesar 

 de  até  onde  sabemos  a  segunda  morte  ser  mais  permanente  que  a  primeira,  as  duas  mortes  da 

 narrativa de  Ryse  são heróicas e em especial a segunda  é triunfal. 

 Se  a  morte  é  companheira  constante  de  Marius,  em  Total  War  a  paranoia  deve  ser 

 parceira  constante  do  jogador.  No  próximo  item,  discutirei  como  o  jogo  propõe  uma  leitura  de 

 uma guerra total na Antiguidade. 

 4.4 GUERRA E A MOBILIZAÇÃO DA PARANOIA 

 "Guerra  total"  refere-se  a  um  estado  de  guerra  no  qual  todos  os  recursos  de  uma 

 sociedade  são  mobilizados  em  favor  do  esforço  bélico,  quando  a  diferença  entre  civil  e  militar 

 torna-se  embaçada.  Esse  termo  foi  cunhado  por  Erich  Ludendorff  em  seu  livro  Der  totale 

 krieg  escrito  após  a  derrota  sofrida  pela  Alemanha  e  o  subsequente  humilhante  tratado  de 

 Versalhes.  As  ideias  de  Ludendorff  foram  apropriadas  pelos  militares  japoneses  e  pelo  partido 

 nazista,  em  especial  Joseph  Goebbels,  ministro  da  propaganda  da  Alemanha  nazista.  Após  a 

 derrota  em  Stalingrado  proferiu  o  discurso  de  Sportpalast,  que  é  talvez  o  mais  famoso  dos 

 discursos  proferidos  por  Goebbels,  no  qual  o  tema  central  é  a  Totale  Krieg,  a  guerra  total.  A 

 diferença  da  guerra  total  como  consequência  de  um  conflito  ou  como  política  de  Estado  é  o 

 elemento  central  para  a  discussão  do  tema,  ou  seja,  se  o  estilo  de  guerra  total  existe  pelas 

 proporções de um conflito ou se o conflito foi pensado com guerra total em mente. 



 Total  war:  Rome  2,  como  o  nome  indica,  propõe  um  estilo  de  guerra  total  para  a 

 sociedade  romana,  afinal  todos  os  recursos  da  sociedade  são  mobilizados  para  apoiar  os 

 exércitos  e  as  frotas  navais  de  Roma.  Até  mesmo  os  recursos  “civis”  existem  para  ou  dar 

 suporte  a  um  exército  cada  vez  maior  ou  manter  a  paz  nos  territórios  de  Roma.  Para  que 

 continuem  apoiar  o  exército,  as  tropas  nunca  deixam  o  estado  de  mobilização  .  Essa  é  a 32

 visão  tradicional  e  estereotipada  das  legiões  romanas  que  são  associadas  com  um  exército 

 altamente disciplinado e profissional que está mobilizado a todo momento. 

 A  autenticidade  ou  não  do  exército  romano  no  jogo  entra  em  conflito  ao  pensar  que, 

 no  jogo,  a  formação  de  uma  unidade  militar  constantemente  mobilizada  que  luta  em  tempos 

 de  guerra  e  treina  em  tempos  de  paz  não  é  uma  opção  exclusiva  de  Roma  e  faz  parecer  que 

 essa  era  uma  prática  muito  difundida  na  Antiguidade.  Além  disso,  essa  prática  aparece  antes 

 do  que  deveria,  pois  é  algo  que,  historicamente,  só  poderia  acontecer  depois  das  reformas  de 

 Mario,  que  transacionaram  o  exército  de  Roma  de  camponeses  conscritos  para  uma  força 

 profissional assalariada somente ocorrem em 111 a.C. 

 O  exército  romano  foi  se  construindo  e  consolidando  no  decorrer  das 
 guerras  ocorridas  entre  os  séculos  IV  e  III  a.C.  O  exército  sempre  foi 
 uma  instituição  essencial  para  os  romanos.  Durante  os  primeiros  cinco 
 séculos,  desde  a  fundação  de  Roma  até  as  reformas  do  general  Mário, 
 em  111  a.C.,  o  exército  romano  era  composto  por  todos  os  cidadãos  e, 
 por  isso,  era  chamado  de  "exército  de  camponeses".  Até  a  reforma  de 
 Mário,  o  exército  não  era  permanente.  Era  formado  por  cavalaria,  de 
 elite,  e  infantaria,  de  camponeses,  que  guerreavam  apenas  no  verão, 
 voltando  para  suas  propriedades  e  lá  permanecendo  no  restante  do  ano. 
 As  guerras  na  Antigüidade,  por  ser  mais  prático,  ocorriam  sempre  nesta 
 estação.  A  participação  no  exército  era  obrigatória  e,  portanto,  as 
 guerras  retiravam  do  trabalho  no  campo  contingentes  significativos  de 
 homens. (FUNARI, 2002 p.87) 

 A  partir  do  exposto  por  Funari,  é  possível  afirmar  que  o  exército  romano  no  jogo  é 

 tratado  como  uma  caricatura  da  própria  existência,  uma  imagem  coletiva  do  que  é  esperado  do 

 exército  romano.  Funari  também  menciona  o  tempo  da  paz  quando  camponeses  que  lutavam 

 32  PEWPEWCHEWCHEW, Rome 2 Total War Let's Play Roman Campaign Playthrough Part 16. Youtube, 8 de 
 Set de 2013. Disponível em: 
 <  https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&ind 
 ex=16  > Acesso em: 26 de Nov de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=mAAmOJAox3k&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=16


 precisavam  retornar  para  cultivar  a  terra.  Tais  elementos,  que  poderiam  dar  verossimilhança 

 no  jogo,  não  aparecem  em  Rome  2;  a  guerra  é  uma  constante,  todo  momento  é  usado  para 

 planejar  o  próximo  conflito  que  irá  acontecer  tão  cedo  seja  agradável  ao  jogador.  Vale 

 destacar,  também,  que  no  jogo  é  possível  assinar  tratados  de  não  agressão,  mas  esses  são 

 feitos  com  a  única  intenção  de  serem  desfeitos  no  futuro.  A  não  agressão  é  somente  uma 

 medida  de  controle  dos  inimigos  do  jogador  que  eventualmente  serão  conquistados  e,  no 

 momento  em  que  essa  conquista  ocorre,  não  existe  qualquer  diferença  de  tratamento  as  nações 

 que  se  aliaram  a  Roma  ou  que  não,  algo  de  amplo  conhecimento  na  historiografia  sobre 

 Roma: 

 O  método  de  tratar  de  maneiras  diferentes  os  povos  vencidos  era 
 eficaz  e  favorecia  o  domínio  romano,  pois  dificultava  as  uniões  entre 
 os  derrotados  e  suas  revoltas  contra  Roma.  Alguns  povos  aliados 
 recebiam  todos  os  direitos  dos  cidadãos  romanos  incluindo  o  de  voto, 
 ainda  que  este  fosse  pouco  importante,  já  que  as  assembléias  eram 
 dominadas  pela  nobreza  e  porque  o  voto  exigia  a  presença  física  em 
 Roma.  Outros  povos  recebiam  somente  alguns  direitos  que  não  o  de 
 votar.  Com  outros  ainda,  mais  numerosos,  Roma  selava  sua  aliança 
 permitindo-lhes  manter  seus  próprios  magistrados  e  leis  tradicionais, 
 mas  submetendo-os  à  tutela  romana  e  exigindo  que  fornecessem  a 
 Roma  todas  as tropas  que  esta  requisitasse. (FUNARI, 2002 p.86) 

 As  nações  não-romanas  no  jogo  são  sempre  tratadas  como  inimigas  que  devem  ser 

 submetidas  à  Roma,  estabelecendo  uma  mobilização  da  paranoia  no  jogador  que  deve  sempre 

 ter  a  guerra  no  horizonte  e  a  campanha  de  Roma  é  exemplo  disso.  O  jogo  começa  com  Roma 

 em  guerra  contra  a  liga  etrusca  e  a  insinuando  uma  guerra  contra  Cartago  ,  a  guerra  é 33

 inevitável  no  jogo,  o  constante  estado  de  mobilização  informa  ao  jogador  que  ele  deve 

 conquistar antes que seja conquistado, afinal  si vis  pacem, para bellum. 

 A  paz  é  para  Total  war  uma  mera  ilusão,  nada  além  de  um  momento  para  se  recuperar 

 o  fôlego  e,  rapidamente,  retornar  ao  avanço  brutal  de  nossa  civilização,  dessa  maneira  o 

 33  PEWPEWCHEWCHEW, Rome 2 Total War Let's Play Roman Campaign Playthrough Part 1. Youtube, 3 de 
 Set. de 2013. Disponível em: 
 <  https://www.youtube.com/watch?v=stQQqIUmcLE&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&inde 
 x=1  > Acesso em: 26 de Nov de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=stQQqIUmcLE&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=stQQqIUmcLE&list=PLZWHrzhtcONqPXGZhxa6hb_J7F8KGlwI5&index=1


 conflito  é  eterno  e  apenas  irá  terminar  não  com  uma  trégua,  mas  quando  não  resta  mais  nada 

 para conquistar, uma visão que também é discutida por Umberto Eco. Segundo o autor: 

 Para  o  Ur-Fascista,  não  já  luta  pela  vida,  mas  antes  “vida  para  a  luta”.  Logo, 
 o  pacifismo  é  conluio  com  o  inimigo;  o  pacifismo  é  mau  porque  a  vida  é  uma 
 guerra  permanente  .  Contudo,  isso  traz  consigo  um  complexo  de 
 Armagedom:  a  partir  do  momento  em  que  os  inimigos  podem  e  devem  ser 
 derrotados,  tem  que  haver  uma  batalha  final,  depois  da  qual  o  movimento 
 assumirá  controle  do  mundo.  Esta  solução  final  implica  uma  sucessiva  era  de 
 paz,  uma  idade  de  outros  que  contestaria  o  princípio  da  guerra  permanente. 
 Nenhum  líder  fascista  consegui  resolver  essa  contradição  (ECO,  2019  , 
 p.52) 

 Esta  reflexão  de  Eco  se  verifica  no  jogo.  A  guerra  de  Total  War  rejeita  a  paz  e  propõe 

 uma  dominação  do  mundo  no  horizonte  pelo  caminho  da  sandália  e  da  espada,  o  triunfo  e 

 segurança  de  Roma  é  então  defendida  na  ponta  de  uma  lança.  A  paz  traz  um  problema  de 

 como  amarrar,  na  narrativa,  o  final  do  conflito  com  a  guerra  permanente.  Ambos  os  jogos 

 resolvem  essa  questão  da  mesma  maneira,  com  um  “  The  end  ”:  a  narrativa  de  Ryse  e  a 

 campanha  de  Rome  2  se  dão  por  concluídas  e  os  créditos  dos  jogos  rolam.  A  guerra  constante 

 que  o  jogador  viveu  é  recompensada  com  a  conclusão  do  jogo,  a  paz  retorna  a  Roma  em  Ryse 

 e  Roma  governa  o  mundo  conhecido  em  Total  War:  Rome  2.  Semelhante  a  um  filme,  quando 

 após  todas  as  suas  batalhas,  o  herói  volta  para  casa,  deixando  a  sensação  de:  e  viveram  felizes 

 para  sempre  ,  os  jogos  introduzem  o  jogador  a  guerra  constante  em  busca  de  uma  paz  que 

 nunca será vivida. 

 Se  as  guerras  do  passado  antigo  foram  vistas  como  eventos  cheios  de  glória  e  são 

 usadas  como  inspiração  para  o  presente,  após  as  guerras  napoleônicas  isso  nem  sempre  se 

 verifica.  Um  exemplo  é  o  famoso  general  dos  Estados  Unidos  e  veterano  da  guerra  civil 

 William  Sherman  que  disse,  na  reunião  de  veteranos  de  Ohio,  “Existem  muitos  aqui  que  para 

 esse  dia  olha  para  a  guerra  como  toda  glória,  mas  é  toda  um  inferno  ”.  Se  há  essa  percepção, 34

 entende-se  que  a  guerra  antiga  é  mais  adequada  para  a  narrativa  dos  jogos  porque  ela  recebe 

 um tratamento mais mitológico e distante. 

 34  There is many a boy here to-day who looks on war  as all glory, but, boys, it is all hell. 



 Até  aqui  comentei  sobre  fascismo  e  sua  relação  com  jogos  neste  capítulo.  Para 

 terminar,  me  inspiro  em  Foucault  para  o  diagnóstico  do  presente  ao  demonstrar  o  real  perigo 

 dessas  associações  e  como  esses  discursos  do  passado  podem  ser  usados  pela  extrema  direita 

 para recrutar jovens e discutir como elas têm consequências  reais. 

 4.5 JOGOS E FASCISMO RADICALIZANDO ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS 

 Em  15  de  março  de  2019  um  indivíduo  abriu  fogo  na  mesquita  Al  Noor  situada  na 

 cidade  de  Christchurch  na  Nova  Zelândia,  o  atentado  deixou  51  pessoas  mortas  e  49  feridas  . 35

 Essa  tragédia  se  torna  ainda  mais  revoltante  quando  se  sabe  que  o  evento  foi  transmitido  ao 

 vivo  para  o  website  Facebook  e  o  atirador  disse  a  frase  “Inscrevam-se  [no  canal  de] 

 PewDiePie  ”.  PewDiePie  é  o  pseudônimo  de  Félix  Kjellberg,  um  YouTuber  sueco,  mas  que 36

 publica  seus  vídeos  em  inglês  e,  diferente  de  figuras  da  extrema  direita,  Kjellberg  não 

 apresenta  um  discurso  explicitamente  supremacista  branco  em  seus  vídeos.  Um  artigo 

 publicado  pelo  The Guardian  , ajuda a compreender  o fenômeno  : 37

 No  último  ano  [2017]  ele  [PewDiePie  ]  se  tornou  notícia  mundial  após  pagar 
 dois  meninos  indianos  para  segurar  um  cartaz  dizendo  “Morte  a  todos  os 
 judeus”.  Três  meses  depois  ele  virou  manchete  novamente  após  usar  [sic]  a 
 palavra com “n”  em uma livestream de um vídeo-game  (MacInnes, 2018) 38 39

 39  Last year he made news globally after paying two Indian men to hold a sign saying “Death to all Jews”. Three 
 months later he drew headlines again after using the “n” word while live-streaming a video game. 

 38  A palavra referida aqui é uma expressão racial as populações negras dos estados unidos que no português pode 
 ser traduzida como “Negro” ou “Preto” 

 37  MACINNES, Paul. What's up PewdiePie? The troubling content of YouTube’s biggest star.  The Guardian  .  5 
 de Abr de 2018. Disponível em: 
 <  https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/apr/05/whats-up-pewdiepie-the-troubling-content-of-youtubes 
 -biggest-star  > Acesso em: 06 de Ago de 2021 

 36  Frase original: “subscribe to PewDiePie” 

 35  CHOKSHI, Niraj. PewDiePie Put in Spotlight After New Zealand Shooting.  The new york times  . 15 de Mar 
 de 2019. Disponível em: 
 <  https://www.nytimes.com/2019/03/15/technology/pewdiepie-new-zealand-shooting.html  >  Acesso em: 06 de 
 Ago de 2021 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/apr/05/whats-up-pewdiepie-the-troubling-content-of-youtubes-biggest-star
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/apr/05/whats-up-pewdiepie-the-troubling-content-of-youtubes-biggest-star
https://www.nytimes.com/2019/03/15/technology/pewdiepie-new-zealand-shooting.html


 Esses  comentários  indicam  como  os  discursos  de  ódio  se  alastram  na  era  digital,  às 

 vezes  de  forma  não  totalmente  explícitas,  mas  podem  ser  encontrados  facilmente  na  internet. 

 O  caso  de  PewDiePie  é  alarmante  dado  a  sua  colossal  audiência  de  aproximadamente  100 

 milhões  de  inscritos  no  canal,  o  que  em  2021  o  tornou  o  quarto  maior  canal  da  plataforma  em 

 números  de  inscritos.  Sem  identificar-se  diretamente  com  a  extrema-direita,  o  canal  divulga 

 aspectos de suas crenças. Segundo MacInnes: 

 Chamá-lo  de  um  agitador  da  direita  alternativa  talvez  seja  injusto  uma  vez 
 que  ele  nunca  se  identificou  publicamente  com  o  movimento  protofascista. 
 Mas  ele  compartilha  muito  da  cultura  deles  [da  direita  alternativa]  e  a 
 amplifica pelo mundo (MacInnes, 2018)  . 40

 PewDiePie,  que  iniciou  sua  fama  como  um  canal  de  let’s  play,  um  estilo  de  vídeo  no 

 qual  o  jogador  se  filma  jogando  e,  em  sua  audiência  possui  uma  parcela  expressiva  de  pessoas 

 que  jogam  videogame,  dentre  eles,  pessoas  que  se  identificam  como  gamers  .  Como  Paul 

 MacInnes  comentou,  Félix  Kjellberg  não  é,  até  onde  sabemos,  um  simpatizante  dos  grupos  da 

 extrema  direita,  porém  a  situação  em  Christchurch  demonstra  que  independente  das 

 identidades  pessoais  essas  personalidades  podem  servir  de  porta  de  entrada  para  esses  grupos 

 que,  aos  poucos,  utilizam  discursos  reconhecíveis  para  gradativamente  radicalizar  seus 

 membros,  discursos  esses  que  estão  contidos  nos  jogos,  mas  radicalização  dessas  pessoas  foge 

 ao  controle  da  intenção  original  de  seu  criador.  Portanto,  não  pretendo  insinuar  que  existe, 

 entre  os  desenvolvedores,  uma  intenção  de  promover  retórica  fascista.  Porém,  como 

 demonstrado  no  caso  de  Pewdiepie,  é  evidente,  como  diagnóstico  do  presente,  que  a  intenção 

 do  criador  desse  conteúdo  pouco  importa  quando  os  jogos  passam  a  ser  usados  como  porta  de 

 entrada  e  de  recrutamento  jovens.  Em  2019  Vox  entrevistou  Megan  Condis  uma  pesquisadora 

 (e  gamer)  sobre  a  questão  dos  métodos  de  recrutamento  dos  supremacistas  brancos,  que  tem 

 como público alvo os jogadores, e ela respondeu  : 41

 41  BEAUCHAMP,  Zack.  White  supremacists  are  trying  to  recruit  American  teens  through  video  games.  Vox  .  09 
 de  Abri.  de  2019.  Disponível  em: 
 <  https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/4/9/18296864/gamer-gaming-white-supremacist-recruit  > 
 Acesso em: 30 de Nov. de 2021 

 40  To  call  him  an  alt-right  agitator  would  perhaps  be  unfair  as  he  has  never  publicly  identified  with  the 
 proto-fascist movement. But he shares much of their culture and amplifies it across the world. 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/4/9/18296864/gamer-gaming-white-supremacist-recruit


 Em  grupos  supremacistas  brancos,  existem  pessoas  que  perceberam  que  esse 
 descontentamento  existe  entre  certos  setores  de  jogadores  -  essa  sensação  de 
 que  este  é  o  espaço  que  eu  posso  ir  para  ser  um  homem  branco  sem  remorso 
 e  não  me  preocupar  com  política  ou  com  o  que  quer  que  seja  acontecendo  na 
 minha  vida  regular  -  quando  eles  [os  supremacistas]  sentiram  aquele 
 descontentamento  com  a  presença  de  mulheres  e  pessoas  de  cor  naquele 
 espaço,  eles  perceberam  que  isso  seria  uma  história.  Que  seria  fácil  se 
 agarrar  a  esses  discursos  e  dizer  que  você  está  certo,  mulheres  e  pessoas  de 
 cor  estão  invadindo  seu  espaço  e  eles  estão  o  fazendo  em  espaços  mais 
 amplos também. (Condis, 2019) 42

 Existe  um  público  que  é  propenso  a  esses  jogos  e  tem  medo  de  terem  seus  supostos 

 universo  invadido,  o  que  é  infundado,  como  foi  demonstrado  no  capítulo  anterior,  mas  abre 

 uma  possibilidade  de  ser  apropriado  por  supremacistas  com  discursos  fascistas.  Como  se  dá 

 em  ambientes  de  bate  papo,  o  recrutamento  não  ocorre  por  meio  de  discussão  sobre  a  questão 

 judaica  ou  com  Solução  Final,  mas  é  um  processo  que  ocorre  em  diferentes  etapas  para 

 diferentes  pessoas,  mas  sempre  começa  com  a  normalização  dos  discursos  da  extrema  direita 

 e  jogos  de  guerra  é  um  caminho  que  propicia  isto.  É  apenas  quando  alguém  ri  quando  é  dito 

 "Hitler  estava  certo”  que  é  possível  dizer  “  Na  verdade  esse  é  o  motivo  de  porque  ele  estava 

 certo”.  Sobre essa questão a autora afirma: 

 Seu  objetivo  supremo  é  a  criação  de  um  ambiente  onde  eles  não  precisem 
 enviar  recrutadores,  onde  o  ruído  de  fundo  é  tão  cheio  de  imagética  e  retórica 
 nazista  que  poderia  tornar-se  uma  maquina  que  gera  curiosidade  e  que  faz 
 com  que  as  pessoas  os  procurem  [os  supremacistas]  sem  que  eles  tenha  que 
 ir para os espaços para encontrar pessoas interessadas (CONDIS, 2019) 43

 43  Their  ultimate  wet  dream  goal  would  be  to  create  an  environment  where  they  didn’t  have  to  send  any  recruiters 
 in.  Where  the  background  noise  was  just  so  full  of  Nazi  imagery  and  rhetoric  that  it  could  become  a  machine  that 
 generates  curiosity  and  that  causes  people  to  go  seek  them  out  without  them  having  to  go  into  the  space  and  try 
 to find interested people. 

 42  In  white  supremacist  groups,  there  are  people  who  have  noticed  that  this  discontent  that  exists  among  a  certain 
 sector  of  gamers  —  this  sense  that  this  is  the  space  that  I  could  go  to  be  an  unapologetic  white  male  and  not  to 
 worry  about  politics  or  about  whatever  is  going  on  in  my  regular  life  —  when  they  sensed  that  discontent  with 
 the  presence  of  women  and  people  of  color  in  that  space,  they  realized  that  that  would  be  a  story.  That  it  would 
 be  easy  to  then  latch  onto  and  to  say  you’re  right,  women  and  people  of  color  are  homing  in  on  your  space  and 
 they’re doing it in a broader space too. 



 A  última  pergunta  a  ser  respondida  então  é:  por  que  os  romanos?  Apesar  dos  méritos 

 da  cultura  do  cancelamento  serem  profundamente  exagerados  pelas  críticas  dos  grupos 

 conservadores,  essa  ainda  é  um  moderador  nas  relações  online,  propor  um  discurso 

 explicitamente  nazista,  racista,  machista  ou  homofóbico  pode  facilmente  suspender  sua  conta 

 nas  redes  sociais.  É  necessário,  então,  camuflar  o  discurso  em  um  dog  whistle  ,  a  questão  é 44

 incorporada  em  um  discurso  sobre  autenticidade  histórica  ou  sobre  os  temas  do  jogo.  É  nesse 

 ponto  que  surge  uma  versão  de  Roma  a  ser  defendida,  Roma  é  apresentada  como  machista  e 

 violenta  para  que  seja  entendida  como  conservadora,  bélica  e  branca.  Tais  narrativas, 

 entretanto,  caem  por  terra  quando  expostas  ao  escrutínio  do  processo  histórico,  percebe-se, 

 então,  que  essas  pessoas  estão  defendendo  uma  visão  única  e  muito  específica  da  Antiguidade 

 que  está  conectada  com  a  sua  visão  de  mundo.  Dessa  forma,  questionar  a  visão  deles  de  Roma 

 é  questionar  a  visão  do  mundo  atual  dessas  comunidade,  fenômeno  discutido  pelo  YouTuber 

 Shaun  .  Em  um  de  seus  vídeos  comenta  sobre  sua  experiência  com  as  conversas  online 45

 acerca  da  Roma  antiga  e  para  ele  os  discursos  geralmente  mais  tem  a  dizer  sobre  as  opiniões 

 sobre  a  sociedade  contemporânea  e  Roma  é  apenas  o  plano  de  fundo,  o  YouTuber  também 

 discorre sobre sua opinião sobre o uso de Roma: 

 Civilização  romana  antiga  existiu  em  tantas  formas  e  por  tanto  tempo  que  há 
 evidências  mais  do  que  suficientes  para  apoiar  qualquer  tipo  de  inclinação 
 política  moderna,  desde  que  você  seja  muito  seletivo  sobre  isso.  Roma  foi 
 em  determinado  momento:  um  reino,  uma  república,  um  império.  Primeiro 
 uma  cidade-estado  que  cresceu  para  controlar  a  península  italiana  e  depois 
 todo  o  Mediterrâneo.  E  existiu  por  um  enorme  período  de  tempo  foi  uma 
 república  por  cerca  de  500  anos,  o  Império  Ocidental  caiu  depois  de  outros 
 500  anos,  e  a  metade  oriental  do  império  durou  outros  mil  depois  disso 46

 (Shaun, 2016) 

 46  Ancient  Roman  civilization  existed  in  so  many  forms  and  for  so  long  that  there's  more  than  enough  evidence 
 to  support  any  sort  of  modern  political  leaning,  that  is  as  long  as  you're  very  selective  about  it.  Rome  was  at 
 times:  a  kingdom,  a  republic,  an  Empire.  First  a  city-state  that  grew  to  control  the  Italian  peninsula  and  then  the 
 whole  of  the  Mediterranean.  And  it  existed  for  an  enormous  length  of  time  it  was  a  republic  for  about  500  years, 
 the  Western  Empire  fell  after  another  500  years,  and  the  eastern  half  of  the  empire  lasted  for  another  thousand 
 after that 

 45  SHAUN.  Stefan  Molyneux's  Fall  of  Rome  -  A  Response.  YouTube,  30  de  Out.  de  2016.  Disponível  em: 
 <  https://www.youtube.com/watch?v=BHW3Y_p2llo  > Acesso  em 30 de Nov. de 2021 

 44  Prática que pretende disfarçar um discurso para pessoas fora do grupo específico, como um apito de cachorro 
 que é ouvido pelo cão, mas não por humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BHW3Y_p2llo


 A  opinião  de  Shaun  demonstra  como  mesmo  fora  da  academia  as  pessoas  são 

 perfeitamente  capazes  de  utilizar  Roma  para  construção  de  discursos  e,  além  disso,  Shaun 

 também  comenta  sobre  suas  inquietações  acerca  dos  usos  do  passado  romano  ao  discutir 

 temas atuais. Para ele: 

 Agora,  há  muitas  coisas  que  vão  dar  errado  quando  você  tenta  aplicar 
 inclinações  políticas  contemporâneas  ao  mundo  antigo,  você  vai  acabar 
 deixando  faltar  coisas  que  contradizem  seu  viés  e  enfatizando  certas  coisas 
 que  o  apóiam  e  você  pode  acabar  sendo  culpado  de  o  que  Aldous  Huxley 
 chamaria  de:  “supersimplificação  temporal”,  e  compactando  ou  alongamento 
 a  linha  do  tempo  para  se  adequar  à  sua  narrativa  e  isso  é  de  particular 
 importância quando estamos falando sobre a história romana  (Shaun, 2016) 47

 Shaun  me  ajuda  a  finalizar  esse  ponto  ao  demonstrar  como  o  passado  romano  é  rico  e, 

 mesmo  fora  da  academia,  existe  uma  discussão  de  seus  temas.  Como  os  diversos  autores  que 

 recorri  para  a  produção  desta  monografia  demonstram,  pode  ser  usado  para  os  mais  diversos 

 discursos;  por  essa  razão  estudiosos  precisam  olhar  os  jogos  e  os  meios  digitais  com  mais 

 atenção.  Se  a  academia  almeja  produzir  pensamento  crítico  de  combate  aos  fascismos 

 cotidianos,  então,  deve  estar  atenta  onde  encontram-se  esses  grupos  e  seus  métodos.  Difícil 

 reverter  a  situação  daqueles  que  já  foram  doutrinados  nestes  ambientes,  mas  é  possível  negar 

 novos  recrutas.  Para  tanto,  é  preciso  identificarmos  os  discursos  e  propormos  novas  formas  de 

 sua difusão para que se crie ambientes mais democráticos em diferentes esferas da sociedade. 

 47  Now,  there's  plenty  of  things  that  are  going  to  go  wrong  when  you  try  to  apply  contemporary  political  leanings 
 to  the  ancient  world,  you  will  end  up  missing  things  out  that  contradict  your  bias  and  over  emphasizing  certain 
 things  that  support  it  and  you  might  end  up  being  guilty  of  what  Aldous  Huxley  would  call:  “temporal 
 oversimplification”,  and  compressing  or  stretching  the  timeline  to  suit  your  narrative  and  this  is  of  particular  note 
 when we're talking about Roman history 



 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Existe  uma  tentadora  falácia  a  ser  feita  em  toda  discussão  sobre  a  radicalização  dos 

 jovens:  a  de  culpar  os  video  games.  Eles  seriam  os  responsáveis  pela  violência  demonstrada 

 criando,  assim,  uma  solução  reconfortante  na  qual  nossos  problemas  podem  ser  direcionados 

 a  uma  única  mídia.  A  questão  é  que  essa  conclusão  está  equivocada,  não  existe  qualquer 

 característica  intrínseca  dos  jogos  que  os  tornem  particularmente  suscetíveis  aos  discursos 

 fascistas  e,  quanto  aos  romanos,  é  precisamente  a  falta  de  uma  característica  intrínseca  que 

 possibilita  que  eles  sejam  usadas  pelas  mais  diversas  ideologias,  incluindo  o  fascismo.  O 

 problema  da  doutrinação  da  extrema  direita  na  comunidade  gamer,  conforme  essa  pesquisa 

 demonstrou,  é  de  outra  natureza.  Os  discursos,  muitas  vezes  acidentais,  são  manipulados, 

 moldados  e  os  jogadores  condicionados  a  aceitar  uma  realidade  de  uma  Roma  imaginária  e 

 idealizada,  entendo  então  que  a  doutrinação  da  extrema  direita  existe  porque  o  fascismo 

 existe,  o  jogo  é  só  um  método  conveniente  para  o  fazer,  mas  é  por  essa  via  que  uma  ação  de 

 revolta  é  possível.  A  armadilha  de  aceitar  o  jogo  como  “doutrinador  ao  extremismo”  é 

 perigosa  porque  é  o  mesmo  que  hastear  a  proverbial  bandeira  branca.  Ao  tomar  essa  lógica 

 como  premissa,  nós  fazemos  exatamente  o  que  os  fascistas  querem,  abandonar  a  luta  e  deixar 

 com  que  eles  tenham  liberdade  para  determinar  os  limites  das  conversas  na  comunidade, 

 decretar  que  não  existe  algo  fascista  no  jogo  em  si  é  abrir  as  questões  para  a  discussão,  isso 

 permite  que  a  lógica  de  uma  defesa  da  “veracidade  histórica”  seja  questionada.  É  preciso, 

 então, estar atento para essa situação. 

 Em  2019  a  mesma  Paradox  Development  Studio  que  produziu  Hearts  of  Iron  IV 

 lançou  Imperator  Rome  que,  como  o  nome  indica,  trata  da  Antiguidade  Romana.  Apesar  de 

 ironicamente  o  jogo  acabar  antes  do  segundo  triunvirato,  que  iria  dar  início  ao  que  se 

 comumente  convém  como  "Império  Romano”;  no  jogo  existe  uma  decisão  peculiar,  com 

 pouco  custo  ao  jogador,  a  de  tornar  homens  e  mulheres  iguais  perante  a  possibilidade  deles 

 servirem  a  locais  de  poder.  Dessa  maneira  mulheres  podem  servir  como  generais,  pretoras  ou 

 até  mesmo  senadoras  e  cônsules,  isso  não  só  é  possível  como  é  encorajado  pelo  jogo  uma  vez 

 que  uma  simples  canetada  dobra  a  possibilidade  de  opções  de  personagens  que  podem  servir  a 

 vitais  posições  ao  jogador.  Neste  caso,  criticar  a  “veracidade  histórica”  devido  à  presença  das 

 mulheres  no  exército  ou  na  política  cai  por  terra,  afinal  construir  um  império  romano,  que  vai 

 do  Saara  aos  Urais  e  das  ilhas  britânicas  a  Índia,  no  período  definido  pelo  jogo  não  é 



 exatamente  historicamente  correto.  No  entanto,  a  atitude  da  Paradox  em  permitir  ao  jogador 

 fazer  uma  releitura  de  Roma,  demonstra  a  possibilidade  de  outras  relações  com  o  passado 

 romano  e,  mais  importante  ainda,  sobre  o  mercado  de  jogos,  afinal  há  alguns  avanços 

 significativos  com  relação  aos  jogos  analisados  aqui.  Se  considerarmos  o  proposto  por 

 Hardwick  sobre  a  recepção  da  Antiguidade  e  a  construção  de  novas  relações  com  o  passado, 

 um  jogo  com  a  presença  de  mulheres  em  um  ambiente  tão  propício  ao  desenvolvimento  de 

 discursos machistas e misóginos não deixa de ser digno de nota. 

 Por  fim,  ressalto  que,  durante  essa  pesquisa,  tentei  ao  máximo  me  manter  distante  de 

 minhas  fontes  e  da  comunidade  que  as  cerca,  porém  nesse  momento  de  finalizar  a  monografia 

 acredito  ser  adequado  me  colocar  como  historiador,  mas  também  como  jogador.  A  presença 

 desses  discursos  nos  jogos  não  torna  alguém  um  fascista  por  si  próprio,  afinal,  foi  esse 

 incômodo  que  me  moveu  a  realizar  este  trabalho  crítico.  Assim,  o  que  gostaria  de  enfatizar  é 

 que  eles  existem  e  sua  presença,  ao  ser  tomada  como  o  "normal"  facilita  a  possibilidade  de 

 ignorá-los  e,  com  isso,  se  fortalecerem.  Contrastar  essa  cena  com  o  mundo  imaginado  de 

 Imperator  Rome  demonstra  que  mesmo  no  mercado  outras  abordagens  são  possíveis.  Neste 

 sentido,  os  discursos  fascistas  não  são  a  única  possibilidade  para  o  jogo  e  a  doutrinação  ao 

 fascismo  não  é  o  destino  final  de  todo  jogador.  Como  já  alertou  Foucault  em  “Para  uma  vida 

 não  fascista”,  é  na  luta  contra  os  fascismos  cotidianos  que  os  fascismos  maiores  começam  a 

 ruir.  Este  trabalho  de  um  historiador/  gamer  visa,  portanto,  ser  um  instrumento  de  reflexão 

 nesta luta que é, sem dúvidas, diária. 
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