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 Há um conjunto de jogos que utilizam recursos do campo da metodologia de 

História, com narrativas repletas de fontes primárias, biografias, instituições e eventos 

históricos. Além de monumentos e patrimônios que ambientam e compõem o cenário 

no qual os personagens são inseridos ao longo do jogo. O mais interessante é que 

isso não é feito para problematizar a história, mas para atrair os 

consumidores/jogadores. Portanto uma área de saber escola/acadêmico é um 

elemento de atração para consumidores de variadas idades, principalmente jovens. 

 Uma das grandes contribuições dos games é a característica de promover a 

comunicação entre os jogadores. Há muitas discussões que derivam de temáticas que 

são políticas e sociais. Dessa forma, a ludicidade se manifesta como um caminho que 

contribui profundamente para o envolvimento e a compreensão de informações por 

estudantes que exercitam a capacidade de comunicação.  Como nos auxilia Lynn 

Alvez:  

Para além do homus ludus, conceito cunhado por Huizinga 
(2001) em 1933, Pecchinenda (2003) nos apresenta a 
emergência de um novo homem: o homo game, integrado a 
uma realidade tecnológica, mais autônomo e independente, que 
se constitui em uma hibridação entre o console, o software, a 
mente que joga e jogador que ativa tudo. Para o autor, o 
software pode ser considerado metaforicamente como um 
elemento externo, o jogador como a alma, o espírito, a mente (o 
elemento interno) e o console como o produto derivante das 
interações entre o interno e o externo. Neste contexto, o 
jogador é o animador de todo o processo, independente de 
quem joga, o que conta é ser comunicativo.1 
 

 Diante de tal condição, os professores, em sala de aula, podem usar e abusar 

de tais elementos que são carregados intensamente de signos e significados 

históricos.  Na sequência darei alguns exemplos breves dessas possibilidades. 

 No Colégio Pedro II Centro (2014), utilizei, nas turmas de sexto ano, imagens 

do jogo relativas à Cleopatra e segui orientações da Lei 10.639, que define o ensino 

de História e cultura da África. Quando os alunos viram a projeção da imagem na tela 

enorme, exclamaram: “Cleópatra era negra?”. Essa imagem do jogo é uma rara 
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representação da personagem histórica como negra e justamente um personagem do 

videogame me permitiu descontruir a imagem de uma Cleópatra branca do cinema 

montada com a atriz Theda Bara (1917) e Elizabeth Taylor (1963). Vários debates 

surgiram a partir dessa imagem e tudo sempre de forma divertida e com relacionadas 

com o material didático e as informações pelo professor. 

 

 

 Esse exemplo anterior é um dos diversos caminhos pedagógicos possíveis na 

utilização de games em sala de aula. Citarei alguns casos que me chamam mais 

atenção2:  

 Franquia Civilization - Jogo  Sid Meier's Civilization V  / Civilization 5 - 

nesse  jogo de estratégia  o jogador organiza uma civilização, dentre dezoito, com 

início no passado histpórico até o futuro próximo. O gamer se encarrega da pesquisa 

tecnológica, força militar, expansão populacional, diplomacia e economia, para obter 

sua vitória. 

 Franquia Uncharted : 

 O personagem principal, Nathan Drake, realiza suas missões e soluciona 

mistérios com diários/ de personagens históricos: Uncharted: Drake's Fortune - diário 

de Francis Drake; Uncharted 2: Among Thieves – diário de Marco Polo; Uncharted 3: 

Drake's Deception – diário de Lawrence da Arábia. 

 Franquia Medal of Honor : Podemos destacar a presença de movimentos 

históricos como a Resistência francesa que combate a ocupação nazista em Paris ou 

de Instituições americanas como Office of Strategic Services (OSS) e suas atuações 

são imersas pelos personagens dos jogos em eventos históricos como a II Guerra 

Mundial (1939 – 1945). 

 Franquia Call of Duty : Dentre muitos eventos históricos o mais polêmico 

dessa franquia foi o Black Ops, que cometeu um “assassinato virtual” de um sósia de 

Fidel Castro, em um cenário da Guerra Fria, entre 1945 e 1968, onde podemos ver 

eventos como a invasão da Baía dos Porcos e a Guerra do Vietnã. 
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 Jogo Valiant Hearts: The Great War : Essa produção sobre a I Guerra Mundial 

foi lançada no ano do centenário do evento e tornou-se um marco entre os games de 

temas históricos, pois apresenta um formato muito próximo a várias orientações de 

metodologia de história, como a variedade das fontes e a utilização de documentos 

que são registrados por indivíduos comuns, além do Estado. 

 Jogo This War of Mine. Este jogo consiste em uma experiência de civis no 

cenário de guerra, em meio a situações análogas à de uma guerra, diante de conflitos 

armados, cuja tarefa é sobreviver, sem apelos nacionalistas ou ideológicos. Tem por 

mérito a problematização da guerra com os personagens imersos ao caos e à tristeza 

que cerca a população civil.  

 Jogo Minecraft. Esse jogo é uma excelente ferramenta para a 

problematização de como as sociedades podem reconstruir de forma democrática e 

eficiente povos atingidos por calamidades.  Entre a ONU e a produtora do jogo 

(Mojang) foi firmado um convênio que resultou no programa Block by Block (Bloco a 

Bloco), no qual  300 locais selecionados pela divisão UN Habitat da ONU poderão 

atuar na experiência virtual da reconstrução do lugar, como a cidade de Addis Ababa, 

na Ethiopia. Fundamental para pensarmos a ocupação e o planejamento dos espaços 

urbanos e rurais.3 

 Defendemos que diante do avanço da Globalização, há uma tendência a 

padronização de representações e ícones, contudo, a atuação ativa dos jogadores é 

um perfil que nos auxilia na ruptura com esses padrões impostos, pois a identidade é 

formada quando os grupos sociais narram a si mesmo.4 Dessa maneira, afirmamos 

que o jovem aprende com os jogos, pois ele se dedica a contar histórias, a 

compreender a dimensão narrativa de sua ação no jogo.5Além disso, reconhecer e 

valorizar o saber que os alunos já possuem é uma postura fundamental e devemos 

sempre considerar os referências culturais de nossos alunos e, hoje, a cultura gamer é 

um fenômeno inegável que deve ser respeitada e tratada como ponto de partida para 

muitos debates. Com tais posturas os vínculos entre alunos e professores tendem a 

ampliar-se e a aprendizagem na mesma escala se desenvolverá.6 
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