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Resumo 
 

Um dos primeiros contatos da maioria da população com a Arqueologia e seus 
profissionais no Brasil, se dá a partir de filmes, séries, documentários de canais de 
entretenimento e jogos eletrônicos, que na maioria das vezes exploram o imaginário de 
mistérios, descobertas e aventuras. Nosso objetivo foi demonstrar como a ciência 
arqueológica e seus profissionais são tratados nos jogos eletrônicos e as possíveis 
repercussões desse discurso para o conhecimento da Arqueologia pelo público não 
acadêmico, e quais as possibilidades de utilização deste recurso para fortalecer a visão 
da arqueologia e do arqueólogo de forma mais realista. O levantamento de dados sobre 
os jogos eletrônicos a serem analisados foi realizado a partir da plataforma dos 
computadores, que utilizam o Windows como sistema operacional com jogos que são 
facialmente adquiridos através de compras eletrônicas na Steam ou jogos de outras 
plataformas, como por exemplo Super Nintendo, que possam ter seu conteúdo 
acessado através de programas conhecidos como emuladores. O método de filtragem, 
foi diretamente relacionado aos jogos em que a descrição indicasse a presença da 
arqueologia em seu enredo ou que o personagem fosse um arqueólogo. Cinco jogos 
foram selecionados para análise: Indiana Jones and the Fate of the Atlantis; Tomb 
Raider Anniversary; Tomb Raider (2013); World of Warcraft; C14 Dating. Finalmente 
consideramos que a aproximação do público leigo à arqueologia, através dessa 
ferramenta (jogo eletrônico) pode ser muito efetiva, justamente por ser/fazer parte do 
sistema de consumo atual. A questão talvez não esteja em destruir a imagem da 
arqueologia veiculada por esta mídia, muitas vezes fantasiosa, mas perceber as 
possibilidades de uso dessas, de modo crítico. 

 

Palavras chaves: Arqueologia; Arqueólogo (a); jogos eletrônicos. 
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Abstract 
 

One of the first contacts of the majority of the population with Archeology and its 
professionals in Brazil comes from films, series, documentaries of entertainment 
channels and electronic games, which most of the time explore the imaginary of 
mysteries, discoveries and adventures. Our objective was to demonstrate how 
archaeological science and its professionals are treated in electronic games and the 
possible repercussions of this discourse for the knowledge of Archeology by the non-
academic public, and the possibilities of using this resource to strengthen the vision of 
archeology and archaeologist of realistic way. The survey of data on the games to be 
analyzed was carried out from the platform of computers, which use Windows as an 
operating system with games that are facially acquired through electronic purchases on 
Steam or games from other platforms such as Super Nintendo, which can have their 
content accessed through programs known as emulators. The filtering method was 
directly related to games in which the description indicated the presence of archeology 
in its plot or that the character was an archaeologist. Five games were selected for 
analysis: Indiana Jones and the Fate of the Atlantis; Tomb Raider Anniversary; Tomb 
Raider (2013); World of Warcraft; C14 Dating. Finally, we consider that the 
approximation of the lay public to archeology through this tool (electronic game) can be 
very effective, precisely because it is / is part of the current consumption system. The 
point may not be to destroy the image of archeology conveyed by this often fanciful 
medium, but to perceive the possibilities of using them critically. 
 
Keywords: Archeology; Archaeologist (a); electronic games. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A arqueologia no Brasil sempre foi relacionada pelo público não acadêmico a 

descobertas de fósseis e tesouros antigos, porém, atualmente, os arqueólogos em sua 

maioria, tem realizado um esforço no sentido de modificar essa construção conceitual e 

insistir em trabalhos de arqueologia pública que transmitam ao público em geral e 

principalmente ao público afetado por seus projetos, a ideia da Arqueologia enquanto 

estudo da materialidade do homem, importante ciência para a composição de sua 

história enquanto grupo social. 

O desenvolvimento desse trabalho vem ao encontro da perspectiva de 

entendimento de que os brasileiros só passam a ter consciência sobre a existência da 

ciência denominada Arqueologia, a partir da visão que mídias oferecem. Um dos 

primeiros contatos da maioria da população com a Arqueologia e seus profissionais no 

Brasil se dá a partir de filmes, séries, documentários de canais de entretenimento e 

jogos eletrônicos, que na maioria das vezes exploram o imaginário de mistérios, 

descobertas e aventuras, e não a realidade da profissão. 

Nosso objetivo foi demonstrar como a ciência arqueológica e seus profissionais 

são tratados nos jogos eletrônicos e as possíveis repercussões desse discurso para o 

conhecimento da Arqueologia pelo público não acadêmico, e quais as possibilidades de 

utilização deste recurso para fortalecer a visão da arqueologia e do arqueólogo de forma 

mais realista.  

O levantamento de dados sobre os jogos eletrônicos a serem analisados foi 

realizado a partir da plataforma dos computadores, que utilizam o Windows como 

sistema operacional com jogos que são facialmente adquiridos através de compras 

eletrônicas na Steam ou jogos de outras plataformas, como por exemplo supernintendo, 

que podem ter seu conteúdo acessado através de programas conhecidos como 

emuladores. 

No buscador da Steam, utilizamos as seguintes palavras chaves: 

Archaeologist/Archeological/Relic/Treasure. A data da busca foi novembro de 2018. 

Após a verificação dos resultados obtidos, fizemos a leitura da descrição do jogo 

fornecida pela própria página. Nosso método de filtragem, foi diretamente relacionado 

aos jogos em que a descrição indicasse a presença da arqueologia em seu enredo ou 

que o personagem fosse um arqueólogo. Nessa busca foram levantados 67 jogos 
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ligados a categoria “aventura” dentro das palavras chaves definidas acima. Destes, 

somente cinco jogos foram selecionados para análise: Indiana Jones and the Fate of 

the Atlantis; Tomb Raider Anniversary; Tomb Raider (2013); World of Warcraft; C14 

Dating. 

Para tal, dividimos a monografia em três capítulos. O Capítulo 1 intitulado 

“Arqueologia: o imaginário de mistérios, descobertas, aventura e realidade”, onde 

destacamos a parte teórica e metodológica do trabalho. 

O capítulo 2 intitulado “Arqueologia dos Jogos Eletrônicos” onde realizamos uma 

demonstração da materialidade dos jogos no Brasil, indicando que o desenvolvimento 

e uso dos jogos eletrônicos parecem apontar para várias direções, produzindo diferentes 

deslocamentos dentro da indústria de entretenimento. De uma experiência inicial como 

evento coletivo, geograficamente restrito, evolui para uma atividade privada, de caráter 

mais individual, e acaba retomando sua natureza coletiva, ampliando-se para as redes 

sociais na internet. Consideramos esse instrumento como um importante canal de 

comunicação/plublicização para a ciência arqueológica.  

O capítulo 3 intitulado, “A representação da arqueologia e dos (das) arqueólogos 

(as) nos jogos eletrônicos analisados” destacando que a ideia que os jogos analisados 

passam sobre nossa profissão é tão focada no resgate do material como relíquia ou 

como sobrevivência, que a percepção que se tem é que a cultura material passa direto 

de onde foi retirada para uma sala cheia de armários e só serve se for chave para 

desvendar grandes mistérios. A relação da arqueologia com a indústria de jogos, é 

extremamente unilateral, muito parecida com a que percebemos na indústria 

cinematográfica. 

Finalmente concluímos em uma perspectiva reflexiva, destacando nosso foco 

em um instrumento (de muitos) que pode ser usado para o debate aberto sobre o fazer 

arqueológico. A aproximação do público leigo à arqueologia, através dessas 

ferramentas pode ser muito mais efetiva, justamente por ser/fazer parte do sistema de 

consumo atual. A questão talvez não esteja em destruir a imagem da arqueologia 

veiculada por esta mídia, muitas vezes fantasiosa, mas perceber as possibilidades de 

uso dessas, de modo crítico. 
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Capítulo I 

Arqueologia: o imaginário de mistérios, descobertas, aventura 

e realidade 

  

 

A arqueologia é definida por Lima (2011, p.12) como a disciplina que investiga a 

emergência, manutenção e a transformação dos sistemas socioculturais através dos 

tempos, por meio da cultura material por eles produzida. Fica implícito que seu interesse 

primordial é explanar a mudança cultural, a partir de três dimensões inter-relacionadas 

que estruturam a vida social: forma, espaço e tempo.  

O desenvolvimento desse trabalho vem ao encontro da perspectiva de 

entendimento que os brasileiros passam a ter consciência sobre a existência de uma 

ciência denominada Arqueologia no Brasil a partir da visão que mídias oferecem. Um 

dos primeiros contatos da maioria da população com a arqueologia e seus profissionais 

no Brasil se dá a partir de filmes, séries, documentários de canais de entretenimento e 

jogos eletrônicos que na maioria das vezes exploram o imaginário de mistérios, 

descobertas e aventuras. 

Como dito por Raposo e Silva (1996) a Arqueologia é uma das disciplinas que 

mais atraem o público do infantil ao adulto, muito dessa atenção é devido a imagem e 

abordagem que os meios de comunicação fazem da arqueologia e dos arqueólogos em 

geral. Criando uma aura de mistério e aventura sendo uma grande cruzada em busca 

de um único objeto que tem os segredos do universo e dando aos arqueólogos o papel 

de herói. Como dito por Trigger (2004):  

 

...ninguém poderia negar o fascínio romântico suscitado por achados 
arqueológicos espetaculares como os de Austen Layard em Nínive, ou 
os de Heinrich Schliemann em Tróia, no século XIX, e pelas 
descobertas mais recentes do túmulo de Tutancâmon, do Palácio de 
Minos, do exército de estátuas de cerâmica em tamanho natural do 
imperador chinês Qin Xihuangdi e de fósseis homínidas de muitos 
milhões de anos, na África oriental. Todavia, isto não explica o 
profundo interesse do público por controvérsias travadas em torno da 
interpretação de muitos achados arqueológicos rotineiros, a atenção 
que numerosos movimentos políticos, sociais e religiosos têm prestado 
à pesquisa arqueológica, e os esforços de diversos regimes totalitários 
no sentido de controlar a interpretação de testemunhos arqueológicos 
(TRIGGER, 2004, p.9). 
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Muito antes da arqueologia se firmar como uma disciplina, nos primeiros 

períodos das grandes navegações e até o século XIX, haviam no mundo antigo os 

denominados “Gabinetes de Curiosidades”, onde era exposto itens curiosos e exóticos, 

como fósseis; artigos curiosos do Novo Mundo; animais empalhados e entre outros. 

Conforme Robranh-González (2000) no Renascimento Europeu (séculos XIV e 

XVII), começaram a se forma os primeiros “gabinetes de curiosidade”, onde se reuniam 

objetos exóticos em geral, como fosseis, amostras geológicas e também peças 

arqueológicas e acabaram formando coleções sobre a perspectiva da história natural, 

sendo que nesse período a atenção era para os objetos mais elaborados da Europa e 

Ásia, vasilhas gregas e etruscas. A ênfase recaía nas técnicas de fabricação e nos 

aspectos decorativos. 

Ainda conforme Robranh-González (2000) o olhar especulativo que esse período 

apresenta se deve a fatores como: a pobreza dos dados arqueológicos em si, a falta de 

uma tradição de pesquisa e a aceitação profunda da interpretação teológica sobre 

fenômenos naturais e culturais do passado. 

Alguns problemas relacionados a formação da arqueologia enquanto um campo 

de estudos conhecido perpassa pela formação dos profissionais, no decorrer da própria 

história da arqueologia.   

 

...até o século XX, poucos arqueólogos tinham formação em sua 
disciplina. Em vez disso, eles traziam para a arqueologia habilidades e 
pontos de vista variados, adquiridos em muitos campos e ocupações 
diferentes. Todos passavam por estudos em que a ênfase eram temas 
clássicos e bíblicos. Princípios básicos derivados de um amplo 
interesse pela numismática desempenharam um importante papel no 
desenvolvimento de esquemas de tipologia e seriação, fruto das obras 
de Christian Thomsen, John Evans e outros arqueólogos pioneiros. No 
século XIX, um número cada vez maior de pessoas que vieram a 
dedicar-se ao estudo da arqueologia tinham sido formadas em ciências 
físicas e biológicas. Mesmo hoje, afirma-se que diferenças 
significativas podem ser observadas nas obras de arqueólogos 
profissionais, dependendo de sua formação ter sido em ciências 
humanas ou ciências naturais (TRIGGER, 2004, p.15). 

 

 

De qualquer forma, é nítido que a arqueologia sempre foi relacionada pelo 

público não acadêmico com a descobertas de fósseis e tesouros antigos, sendo que nos 

primórdios da arqueologia como disciplina voltou-se para a busca do próprio artefato em 

seu valor estético e artístico do que em seu contexto. Atualmente, os arqueólogos em 
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sua maioria entendem que todos os objetos e bens arqueológicos tem seu valor dentro 

do contexto do sítio arqueológico compondo o universo das interações sociais. 

Podemos citar ainda as obras cinematográficas que desde muito tempo tem se 

utilizado da arqueologia como pano de fundo para temas que envolvem mistério e até 

mesmo suspense, pois essa ciência proporciona paisagens, cenários, objetos e mundos 

com apelo visual. Arqueólogos têm sido representado no cinema popular desde começo 

do século XX. No Cinema o maior exemplo seria o Professor Henry Jones Jr. mais 

conhecido como Indiana Jones e sendo uma franquia de Filmes com 4 Filmes (iniciado 

em 1881 como “Os Caçadores da Arca Perdida” de 1981 e o mais recente “Indiana 

Jones e o Reino da Caveira de Cristal”) criado pelo Cineastas/Roteirista/Diretor George 

Lucas e interpretado por Harrison Ford (ZAPATERO & OLIVEIRA, 2008). 

 O mesmo Indiana Jones citado acima está presente nos videogames, porém, ele 

não é o arqueólogo mais famosos dos jogos, podemos afirmar que esse posto é 

ocupado pela arqueóloga Lara Croft da franquia “Tomb Raider”. Uma curiosidade sobre 

a personagem é que ela também é a Heroína mais bem-sucedida dos jogos, vendendo 

mais de 40,88 milhões de unidades, entrando para o Guinness em março de 2017 

devido a este feito. A franquia “Tomb Rider”, seguiu o caminho inverso de Indiana Jones 

e expandiu partindo dos jogos. Está no cinema com três filmes, dois deles estrelados 

por Angelina Jolie (2001 e 2003) e o último lançado em 2018 estrelado por Alicia 

Vikander e nos quadrinhos (HQ) desenvolvendo edições desde 1998. 

Essas mídias realizam a exploração de determinados períodos históricos, 

compondo o cenário com ruínas antigas. A busca de relíquias faz parte da narrativa dos 

jogos eletrônicos há décadas, não só nos exemplos citados acima, mas em um universo 

capitalista que explora o enredo e os personagens descritos como arqueólogos, 

exploradores e também estudiosos. Acredita-se que essas atitudes contribuem para a 

formação de uma ideia sobre a atuação do profissional em arqueologia e está 

disseminada entre o público não acadêmico, principalmente os que consomem esse 

conteúdo de mídia, o que significa uma parte significativa desta geração.  

Jogos eletrônicos, assim como o cinema e séries de tv, e esse universo de vida 

paralela, tem um alcance do mais variado tipo de público, até o momento certamente 

maior do que qualquer projeto de educação patrimonial e arqueologia pública que já 

tenha sido desenvolvido na “vida real”. Esse tipo de mídia tem um alcance em nível 

global, para exemplificar o trailer lançado dia 30 de outubro de 2015, do jogo “Rise of 

the Tomb Raider” até a data 15/12/2015 no canal do Youtube da Xbox 

(www.youtube.com/user/xbox) tinha 1.967.639 visualizações e seu antecessor “Tomb 
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Raider” lançado em 3 de março de 2013 (jogo desenvolvido pela Crystal Dynamics e 

Distribuído pela Square Enix) possuía, somente em uma, de suas plataformas de 

vendas o número de 2.786.508 de unidades vendidas até março de 2017.  

Segundo Trigger (2004) a reação do público aos achados da arqueologia é um 

indicativo da necessidade de enquadrar sua história em um amplo contexto social. A 

imagem popular da arqueologia é a de uma disciplina esotérica que não tem qualquer 

relevância no tocante às necessidades e interesses do presente. 

 

A história da arqueologia é, antes de mais nada, uma história de ideias 
e descobertas, de discussões teóricas, de formas de olhar o passado. 
É, em seguida, a história do desenvolvimento de métodos de pesquisa, 
capazes de desenvolver aquelas ideias e teorias e, assim, obter 
informações que nos auxiliem a conhecer e a melhor compreender a 
mais antiga história da humanidade. Cada olhar do passado é um 
reflexo ou produto de seu próprio tempo: ideias e teorias estão em 
constante mudança, sendo cada uma delas um degrau na trajetória da 
arqueologia, como resultado da natureza dinâmica que a disciplina 
possui. A humanidade tem interesse em seu passado em muito antes 
da arqueologia se firmar como uma disciplina cientifica, tanto que 
povos gregos e babilônicos já voltavam sua atenção em compreender 
a linha de desenvolvimento humano e o interesse de reconhecer e 
colecionar peças antigas e assim formando os primeiros museus 
(ROBRANH-GONZÁLEZ, 2000, p15). 

 

Nesse sentido, dentro da arqueologia brasileira atualmente cresceu um ramo 

preocupado com a conscientização e transmissão das informações e do conhecimento 

arqueológico, conhecido como arqueologia pública.  

Desde o final dos anos 1970, e inicialmente usado para referir-se a políticas 

públicas para a preservação do patrimônio arqueológico, o termo "arqueologia pública" 

passou, com o tempo, a designar práticas mais diversas. De maneira breve, 

consideramos aqui a arqueologia pública como uma abertura à prática autocrítica da 

arqueologia, levando em conta seu impacto sobre a sociedade na qual se insere e seu 

potencial político de transformação dos discursos vigentes. Defendemos, portanto, que 

arqueólogos e arqueólogas não são aqueles que pensam sobre o passado e, muitas 

vezes, suas perspectivas entram em conflito com outras narrativas sobre o passado e o 

presente e por isso um assunto delicado e necessário. 

Arqueologia Publica como é descrito por Souza & Silva (2017) se refere a 

atuação de pessoas que proporcionam diálogos e discussões a respeito de toda a 

simbologias e as representações que são constituídas da cultura material, com foco na 

busca de uma maior interação e compartilhamento com o público sobre o conhecimento 
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arqueológico promovendo a sensibilização na sociedade em relação a preservação do 

patrimônio.  

Desse modo, a Arqueologia cumpre sua função social e comunitária. Essa 

ciência, que outrora esteve tão distante das pessoas, hoje mantém um diálogo crescente 

com elas. Pesquisas em escala regional, nacional e internacional demostram que os 

benefícios que a Arqueologia pode trazer, como a discussão em torno da vida material 

dos indivíduos, são muito mais eficazes se pensados dentro e a partir das vivências 

comunitárias, uma vez que promovem a conscientização de nossa própria identidade, 

como a construímos e como nos vemos e posicionamos no mundo. Nesse sentido, a 

noção de patrimônio, seu significado, abrangência e domínio público tornam-se 

fundamentais para inserir as comunidades dentro das questões sociais e de identidade. 

Não é à toa que ciência, escola e comunidade são temas tão interligados e fundamentais 

para o entendimento de nosso patrimônio e trajetória histórica. 

Nos últimos anos, os arqueólogos brasileiros começaram a introduzir uma 

agenda em Arqueologia Pública no desenvolvimento de suas práticas de campo, e isso 

inclui a interação com as comunidades. Vemos arqueólogos assumindo sua 

responsabilidade social, porém, por outro lado, uma vez que no Brasil a Arqueologia 

Pública é na maioria das vezes financiada dentro do sistema empresarial, e a definição 

de instrumentos e estratégias para a sustentabilidade socioambiental num contexto 

capitalista, as ações são pontuais e descontinuadas, cumprindo exigências legais 

somente.  

São poucos trabalhos que levam em consideração contextos mais abrangentes 

que lidam com as ferramentas que a internet proporcionou, por exemplo, o que na nossa 

visão poderia servir para ampliar o alcance da publicização da ciência Arqueológica. 

 

 

1.1 Metodologia para o desenvolvimento do trabalho 

 

 Como o objetivo deste trabalho foi demonstrar como a ciência arqueológica e 

seus profissionais são tratados nos jogos eletrônicos e as possíveis repercussões desse 

discurso para o conhecimento da Arqueologia pelo público não acadêmico, realizamos 

uma busca e direcionamos nossos objetos de análise da seguinte forma: 

O levantamento de dados sobre os jogos eletrônicos a serem analisados foi 

realizado a partir da plataforma dos computadores, que utilizam o Windows como 

sistema operacional com jogos que são facialmente adquiridos através de compras 
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eletrônicas na Steam ou jogos de outras plataformas, como por exemplo superintendo, 

que possam ter seu conteúdo acessado através de programas conhecidos como 

emuladores1. 

Sabe-se que existem outras plataformas com o Xbox ou Playstation que 

possuem uma rica biblioteca como vários títulos exclusivos, porém, elas não se 

encontram acessíveis sem console e não tivemos acesso a essa ferramenta durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

A plataforma Steam foi escolhida não somente por ser muito popular ou ter 

preços acessíveis, mas por ser uma plataforma de venda aberta que distribuí jogos 

desde grandes produções até produções independentes conhecidos como Jogos Indie2. 

Outras plataformas de vendas de jogos por mídia digital como a Uplay da Ubisoft, 

Origins da EA Games, não foram escolhidas pois trazem em sua maior parte, jogos 

produzidos por elas mesmas e estaríamos prejudicando a possibilidade de 

diversificação da busca. 

 

 
Figura 1- Plataforma Steam. Fonte: https://store.steampowered.com/games/. 

 

 

                                                           
1 Steam é um software de venda de jogos e aplicativos de programação, também fornece os 
serviços de foruns ,sistema de amigos e de servidores para jogos online  criado pela Valve 
Corporation e lançada em setembro de 2003. 
2 Jogos Indie são jogos feitos por pequenos estúdios com um pequeno grupo trabalhando ou 
apenas uma pessoa em seu desenvolvimento, com baixo orçamento ou muitas vezes contando 
com financiamento coletivo. 
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No buscador da Steam, utilizamos as seguintes palavras chaves: 

Arqueologist/Arqueological/Relic/Treasure. A data da busca foi novembro de 2018. Após 

a verificação dos resultados obtidos, fizemos a leitura da descrição do jogo fornecida 

pela própria página. Nosso método de filtragem, estão diretamente relacionados aos 

jogos em que a descrição indicasse a presença da arqueologia em seu enredo ou que 

o personagem fosse um arqueólogo, como o exemplo abaixo do jogo “Pharoh Rebirth+”. 

 

Dr. Jonathan Banfield, renowned treasure hunter and rabbit has finally 
discovered the legendary oasis of Egypt: Amshear. Brimming with 
archaeological artifacts, Jonathan sets out to uncover all that he can 
amongst the fabled ruins. However, his expedition is cut short when his 
ex-companion Andre Betancourt shows up to pillage the sacred site. 
Armed with only his wits and his ears, Jonathan puts an end to Andre's 
illegal digging, and continues on his way to discovering the secrets of 
Amshear. With the aid of his friend, Jack, hacker extraordinaire, 
Jonathan finds an ancient sarcophagus in the depths of the ruins. But 
before he can decipher whose sarcophagus it is, Andre shows up and 
hastily opens it, unleashing an ancient evil, and cursing both himself 
and Jonathan to die in 7 days. (Fonte: 
http://store.steampowered.com/app/441280/Pharaoh_Rebirth/, 2017). 

  

 

Em cada jogo foi buscou-se por jogos continuações ou antecessores que não 

estavam na plataforma de vendas, que foi muito comum em jogos da franquia “Indiana 

Jones” que foram produzidas em plataforma muito antigas com o “Nintendo 

Entreteriment System” ou Nes como ficou conhecido, produzido e comercializado na 

década de 80 e começo de 90. 

 Nessa busca foram levantados 67 jogos, que possuem classificações diferentes, 

mas que em sua maioria são jogos ligado a categoria de “aventura”. Enfatizamos mesmo 

assim que podem haver muitos mais jogos com temática centrada na arqueologia ou 

em seus profissionais, explicação essa que recai sobre a justificativa de que muitos 

jogos lançados não tiveram sucesso de vendas, tiveram pouca divulgação, ou ainda, 

podem estar perdidos em bibliotecas de jogos de plataformas mais antigas e até mesmo 

podem não ter sido lançados fora de certos mercados, então não estariam disponíveis 

para o mercado brasileiro. 
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Gráfico 1 – Classificação dos jogos associados às palavras chaves da busca na Steam.
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Tabela 1 – Lista dos jogos eletrônicos encontrados e associados às palavras chaves da busca na Steam. 

Ano  Nome   Genero Desenvolvedor 

1981 Raiders of the Lost Ark  Ação/Aventura Atari Inc., Atari Games 

1988 Indiana Jones and Temple of Doom  Ação/Aventura Atari Games 

1989 Indiana Jones and the Last Crusade Ação/Aventura LucasArts  

1990 Indiana Jones and the Last Crusade  Ação/Aventura Tiertex Design Studios, LucasArts 

1990 Indiana Jones and Last Crusade Ação/Aventura Software Creations / Taito Corporation 

1992 Indiana Jones and the Fate of the Atlantis Ação/Aventura LucasArts  

1992 Indiana Jones and the Last Crusade the Action 
Game 

Ação/Aventura Tiertex Design Studios, LucasArts 

1994 Indiana Jones' Greatest Adventures Ação/Aventura LucasArts, Factor 5 

1996 Tomb Raider: Atlantean Scion   Ação/Aventura Core Design  

1996 Timelapse Aventura GTE Entertainment  

1997 Tomb Raider II: the Dagger of Xian Ação/Aventura Core Design  

1998 Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft  Ação/Aventura Core Design  

1999 Tomb Raider IV: Last Revelation  Ação/Aventura Core Design  

1999 Indiana Jones and the Infernal Machine Ação/Aventura  LucasArts, Factor 5, HotGen 

2000 Tomb Raider (V): Chronicles  Ação/Aventura Core Design  

2000 Tomb Raider: The Nightmare Stone Açã/Aventura  Core Design 

2001 Indiana Jones and the Infernal Machine  Ação/Aventura THQ, Lucasarts, Hotgen studios 
2001 Tomb Raider: Curse of the Sword  Ação, Aventura Core Design, Activision 

2002 Tomb Raider: The Prophecy Ação, Aventura Core Design, Ubisoft, Ubisoft Milan 

2003 Tomb Raider (VI): The Angel of Darkness  Ação, Aventura Core Design  

2003 Indiana Jones and the Emperor's Tomb Ação, Aventura The Collective, Inc. 

2003 Curse: The Eye of Isis Aventura Asylum entertainment  

2005 La-Mulana Ação/Aventura/Indie  NIGORO  



                                                                       
 

 

28 
 

2006 Tomb Raider: Legend  Ação/Aventura Crystal Dynamics  

2006 AGON - The Mysterious Codex Aventura Private Moon Studios  

2007 Tomb Raider: Anniversary  Ação, Aventura Crystal Dynamics, Feral Interactive (Mac)  

2007 Uncharted: Drake's Fortune  Ação, Aventura Naughty Dog 

2007 Amazing Adventures The Lost Tomb Casual SpinTop Games  

2008 Lego Indiana Jones: The Original Adventures Aventura  Traveller's Tales  

2008 Tomb Raider: Underworld  Ação/Aventura Crystal Dynamics  

2008 Pitfall: Lost Expedition /Pitfall: The big Adventure Ação/Plataforma  Edge of Reality, Beenox, Torus Games 

2008 Chronicles of mystery: the scorpio ritual   Aventura City Interactive  

2008 AGON: The Lost Sword of Toledo Aventura Private Moon Studios  

2008 Samantha Swift and the Golden Touch Casual MumboJumbo  

2009 Indiana Jones and the Staff of Kings  Ação/Aventura LucasArts, Behaviour Interactive, Amaze 
Entertainment 

2009 Uncharted 2: Among Thieves  Ação/Aventura Naughty Dog 

2009 Jewel Quest Pack Casual  iWin  

2009 Samantha Swift and the Hidden Roses of Athena Casual MumboJumbo  

2010 Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues  Ação/Aventura Traveller's Tales  

2010 Lara Croft and the Guardian of light  Ação/Aventura Crystal Dynamics  

2010 World Of Warcraft: Cataclysm MMORPG Blizzard Entertainment 

2010 The Ball Ação/Aventura/Indie Teotl Studios  

2012 Nancy Drew: Tomb of the Lost Queen Aventura Her Interactive  

2013 Tomb Raider Ação/Aventura Crystal Dynamics,Feral Interactive (Mac/Linux)  

2014 Lara Croft and the temple of Osiris  Ação/Aventura Crystal Dynamics  

2014 Hearthstone Card Game Blizzard Entertainment 

2014 Traps N' Gemstones Ação/Aventura/Casual/Indie Donut Games  

2014 1001 Spikes Ação/Aventura/Indie Nicalis, Inc.  
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2014 Lost Civilization Aventura/Casual  Icarus Games  

2014 Elegy for a Dead World Aventura, Indie  Dejobaan Games, LLC, Popcannibal  

2015 Rise of Tomb Raider  Ação/Aventura Crystal Dynamics  

2015 Lara Croft: Relic Run  Ação/Aventura/plataforma Square Enix, Crystal Dynamics, Simutronics 

2015 Lara Croft Go  Puzzle Square Enix Montreal 

2015 Uncharted: The Nathan Drake Collection  Ação/Aventura Naughty Dog, Bluepoint Games 

2015 Dale Hardshovel HD Casual/Indie phime studio LLC  

2015 Machina of the Planet Tree Planet Ruler Indie/RPG Denneko Yuugi  

2015 Renowned explorers: International society  Aventura/Indie/RPG/Estratégia  Abbey Games  

2015 The Curious Expedition Aventura/Indie/RPG/Simulação/Estratégia  Maschinen-Mensch  

2016 Uncharted 4: A Thief's End  Ação/Aventura Naughty Dog 

2016 C14 Dating Aventura/Casual/Indie Winter Wolves  

2016 Powargrid - Ainda ser lancado Indie/Estratégia Wee Free Studio  

2016 Marble Mountain Ação/Aventura/Casual/Indie Marble Mountain 

2016 Pharaoh Rebirth+ Ação/Aventura/Indie Krobom station , Kadokawa Dwango Corporation  

2016 Tomato Jones Ação/Aventura/Indie  HA Studio Ltd.  

2016 Discovr™ Egypt: King Tut's Tomb Aventura/Casual/Indie Discovr Labs  

2016 Secret Of The Royal Throne Casual  Apar Games  

2016 The Dweller Casual/Indie/Simulação/Estratégia Villainous Games  
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Destes, somente cinco jogos foram selecionados para análise, conforme a triagem 

descrita acima: 

 Indiana Jones and the Fate of the Atlantis: a presença da arqueologia em seu 

enredo o personagem é arqueólogo.  

 Tomb Raider Anniversary: a personagem é arqueóloga e por ser um “Remake” 

do primeiro jogo da franquia e por conta das legendas, biografia de personagens, 

comentários dos produtores e maiores diálogos que a versão original não 

possuía 

 Tomb Raider (2013): Por ser um Reboot na franquia “Tomb Raider” e trazer a 

conhecida personagem Lara Croft, arqueóloga, com uma nova abordagem e 

novo universo.  

 World of Warcraft: Por ser um Jogo multijogadores massivo online que conta 

com milhões de jogadores simultâneos, que traz como conteúdo adicional 

arqueologia como uma “profissão” jogável. 

 C14 Dating: Por ser um jogo Indie e por fugir da classificação mais comum da 

lista (Aventura/Ação) e ainda se trata de um jogo de romance. 
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Capítulo II 

Arqueologia dos Jogos eletrônicos 

 

 

Pesquisas recentes sobre cultura material e arqueologia valorizam o significado 

das coisas e das substâncias e partem da ideia de que essas podem ser vistas como 

signos semelhantes a textos que auxiliam seus donos e usuários na comunicação entre 

as pessoas, além de formar e de expressar suas identidades. Perceber esses contextos 

como uma rede dinâmica de inter-relações ajuda a estabelecer conexões mais exatas 

e participativas com os demais membros da sociedade. Essa relação precisa ser 

entendida em seus contextos históricos, culturais, sociais e funcionais em sentido 

amplo. 

Conforme Hilbert (2009) a cultura material é uma coisa, objeto, artefato, entre 

muitas outras coisas, também são coisas. Entre as muitas outras vantagens da palavra 

coisa é que a gente pode falar coisa com coisa ou, se for o caso, até entender coisa 

nenhuma. Inclusive, podemos coisar coisas.  

Para Hodder (1982) a cultura material é produzida não por um sistema, mas por 

indivíduos com escolhas ideologicamente determinadas. Longe de ser apenas um 

reflexo da cultura, ela a constitui ativamente do mesmo modo, mais que um reflexo direto 

do comportamento, ela age de volta sobre ele, com seu poder transformador, como 

parte das estratégias de negociação social.  

As formas materiais não espelham simplesmente distinções sociais, ideias ou 

sistemas simbólicos. Ao contrário, elas são o meio efetivo por onde esses valores, ideias 

e distinções sociais são constantemente reproduzidos e legitimados, ou transformados 

conforme Tilley (2008) de modo que toda uma trama de relações sociais se instala a 

partir da cultura material. Sendo assim buscamos neste capítulo demonstrar como se 

deu a arqueologia dos jogos eletrônicos que tiveram seu início com o uso do videogame 

e somente mais tarde o uso de computadores particulares. 

Em 1958, na feira anual do Brookhaven National Laboratory, em Nova York, foi 

apresentado ao público o jogo eletrônico “Tennis for Two”, criado pelo físico nuclear 

William Higinbotham, com o objetivo de “animar a feira com um jogo em que as pessoas 

pudessem interagir, e que transmitisse a mensagem de que nossos empreendimento 

científicos têm relevância para a sociedade” (HIGINBOTHAM, 1983). O jogo foi um 

sucesso; centenas de pessoas formavam fila nos corredores da feira, esperando a 
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oportunidade de jogar o tênis eletrônico, o que era feito em duplas, por meio de controles 

manuais, na frente de uma telinha redonda de cinco polegadas. A bola era um ponto 

luminoso, que deixava uma cauda de luz quando se movimentava na tela, como se fosse 

um pequeno cometa; a quadra e a rede eram duas linhas de cor verde (GETTLER, 

2008). 

Destacamos fases de uso do videogame, que podem ser descritas em três 

grandes momentos: a fase do jogo presencial coletivo, que caracteriza os primórdios do 

videogame, a fase doméstica, em que o jogo se torna uma atividade privada e a fase do 

jogo em rede, que se caracteriza pela fusão do real com o virtual, provocando a 

multiplicação da subjetividade em inúmeras identidades, quer se corporificando em 

diferentes avatares, quer interagindo com outras subjetividades. Cada uma dessas 

fases indica o predomínio de um determinado tipo de jogo, sem necessariamente excluir 

os outros, havendo até uma interpenetração que tende a crescer com o passar do 

tempo. 

Até a década de 1970, os videogames, pelo seu alto custo, só podiam ser 

jogados em universidades e espaços públicos com o computador PDP-1, necessário 

para rodar o game Spacewar, por exemplo e custava, no início da década de 1960, 120 

mil dólares, em valor não atualizado. A popularização dos videogames só ocorreu com 

o surgimento e com a substituição dos computadores por fliperamas, que eram 

máquinas construídas especificamente para mostrar videogames, cada uma dedicada 

a um determinado jogo. Essas máquinas eram usadas pelo público em locais de livre 

acesso, sem restrições de idade ou sexo. Jogar um videogame era um evento social de 

natureza familiar, às vezes, com homens e mulheres elegantemente vestidos (VIDAL, 

2011). 

Foi só com a introdução dos consoles, aparelhos que funcionavam conectados 

a um televisor, que o videogame chegou aos lares. Na década de 70, surgiu a Atari, que 

introduziu a indústria dos games e tornou-se a empresa mais importante do setor nas 

décadas de 1970 e 1980, trazendo o videogame para a vida privada e aparentemente 

provocando a decadência social dos fliperamas. 

A fase de venda do videogame coincide mais tarde com o acesso à internet, 

antes restrito às universidades e depois privatizado para acesso doméstico a quem 

possuísse o equipamento adequado, ou a empresas que às vezes disponibilizavam 

esses equipamentos para quem não os possuísse, em lugares de acesso público, 

conhecidos como lan houses. Uma análise comparativa rápida entre os países mais 

ricos e mais pobres pode mostrar que a lan house foi e em alguns lugares ainda é, uma 
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instituição típica dos países mais pobres, sustentada por pessoas que não possuem 

recursos para adquirir equipamentos de informática e que resistem a ser digitalmente 

excluídas.  

 

Figura 1 - Willy Highbotham e o equipamento utilizado como o Tennis Proming. Fonte: 
www.bnl.gov. 

 
 

Segundo Batista et.al (2007) há um consenso de que o primeiro jogo eletrônico 

da história surgiu em 1958, esse jogo foi criado pelo físico Willy Highbotham e tendo o 

nome de Tennis Programing ou também conhecido por Tennis for Two. Sendo um jogo 

bem simples e jogado por meio de um osciloscópio. 

E como dito por Ramos (2007) na década de 60, foi desenvolvido em 30 de julho 

1961, por Steve Russel e não tinha objetivos comerciais, Space War! tendo como 

objetivo demostrar o poder de processamento do computador DEC PDP-1. Esse jogo 

tinha como tema uma guerra espacial, em que o jogador devia controlar uma nave e 

enfrentar naves inimigas (BATISTA ET. al, 2007).  
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Figura 2 - O jogo Space War sendo jogado por 2 jogadores. Fonte: www.krump.com.br. 

 

 

Com o Sucesso do jogo Space War! o engenheiro Ralph Baer, conhecido como 

pai dos videogames, criou em 1966, uma máquina que era capaz de rodar jogos por 

meio da TV, sendo apelidado de brown box o viria a ser o protótipo do futuro Magnavox 

Odyssey. 

 

Figura 3 - Ralph Baer com seu brown box. Fonte: http://www.npr.org. 

 

 

A década de 70 é marcada pela casa de fliperama. Nolan Bushnell adaptou o 

jogo Space War e desenvolveu o Computer Space, uma máquina só para jogar Space 

War (conhecido como o primeiro fliperama da história) que teve um grande sucesso 

comercial e mais tarde funda a Atari, conhecida internacionalmente por criar o clássico 

Pong (sendo lançado tanto como fliperama como em consoles caseiros) e foi um 

sucesso comercial devido sua simplicidade e por ser fácil de jogar. 
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Figura 4 - Nolan Bushnell, Fundador da Atari e criador do Computer Space. Fonte: 
www.engadget.com 

 

Em 1971 é lançado comercialmente o Magnavox Odyssey, fabricado pela 

Magnavox, sendo o primeiro console da história, marcando o início de como 

conhecemos os videogames. Mas o sucesso não durou muito tempo, pois o público 

perdeu o interesse por causa da baixa qualidade gráfica, falta de diversidade de jogos 

e planos de marking feitos de forma errada que não conseguiam mostrar as qualidades 

do console (CLUA E BITTERCOURT, 2005). 

 

Figura 5 - O Magnavox Odyssey. Fonte: www.consollection.de. 

 

O primeiro console considerado como programável foi o Fairchild Channel F 

lançado em 1976 e fabricado pela Fairchild Semiconductor. Programável porque não 

eram necessárias operações complexas para trocar de jogos, sendo somente 

necessária a troca de cartucho (BRESCIANI, 2001). Não permaneceu no mercado pelas 

mesmas causas de seu antecessor e pelo preço final que não agradou os consumidores. 
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Figura 6 - Fairchild Channel F. Fonte: www.Wikipedia.com. 

 

Tanto o Magnavox Odyssey como o Fairchild Channel F, pertencem a primeira 

geração de consoles, mas não foram os únicos. Outros consoles pertencentes a 

primeira geração foram Pong (Atari), Philips Tele-Spiel (Philips), Coleco Telstar 

(Coleco), Telejogo (Philco/Ford) e o Color Tv Game (Nintendo). 

A década de 80 é marcada pela criação em massa de jogos por várias empresas, 

que viam o mercado de videogames como uma grande oportunidade de negócios, que 

ocorreu uma enxurrada de jogos de baixa qualidade para os consoles domésticos. 

A Atari de Nolan Bushnell foi vendida para a Warner Communications, mas Nolan 

continuou, entanto, na diretoria da empresa por vários anos. Em 1977 a Warner lançou 

o Atari 2600, que ser tornou uns dos maiores sucessos na área do entretenimento 

eletrônico, tendo vendido cerca de 25 milhões de unidades em cinco anos e fazendo 

assim quem a Atari dominasse o setor entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. 

(SOUZA E ROCHA, 2005). 

 

Figura 7 - Atari 2600, fabricado pela Atari. Fonte: Wikipedia.com. 
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Em 1978, a Magnavox lançou o Magnavox Odyssey 2, sendo ele inferior ao Atari 

2600 e existiam poucos jogos para esse console. Foi lançado mais tarde o Voice 

Module, que permitia aos jogos sintetizarem a voz (SOUZA E ROCHA, 2005). 

 

 

Figura 8 - Magnavox Oddysey 2. Fonte: wikipedia.com. 

 

 

Em 1981, Shigeru Miyamoto (Nintendo) lança Donkey Kong. Em seu enredo o 

herói inicialmente apelidado de Jumpman e depois tendo seu nome mudado para Mario 

nos Estados Unidos (devido a funcionários da Nintendo acharem o personagem 

parecido com Mario Segali, dono do galpão usado pela empresa em Seattle) deveria 

salvar sua namorada Pauline das garras de um gorila raivoso (ARANHA, 2004). 

 

Figura 9 - Jogo Donkey Kong, neste jogo surgiu 2 dos mais famosos personagens dos games. 
Fonte: www.memoriabit.com.br 
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Em 1984 houve uma crise no mercado de jogos eletrônicos, conforme Clua e 

Bittencourt (2005) a empresa Atari produziu vários novos jogos, mas não deu certo 

porque esses novos jogos não tinham nenhuma inovação que atingiu o consumidor. A 

Atari tentou reverter o quadro decadente da empresa, por meio de periféricos 

revolucionários, como o MindLink (que prometia fazer com que o jogador controlasse 

suas ações com o “poder da mente”) e o My First Computer (que transformaria a Atari 

em um computador) mas após sete anos a Atari chegou ao fim e arrastou consigo todo 

o mercado de consoles, marcando o final da segunda geração de consoles (CLUA e 

BITTENCOURT, 2005). 

Ainda dentro da década de 80 teve o início a produção de computadores 

pessoais, que através de marketing agressivo, afirmando que era muito mais vantajosa 

a compra de um computador do que de um videogame; por possuir outras funções além 

de diversão; os computares quebram a indústria de console. 

A segunda Geração de videogames foi marcada também pela tentativa de 

diversas empresas entrarem no mercado, muitas com desenvolvedoras e outras com 

seus próprios consoles como a RCA, Midway, interton, APF Electronics, Milton Bradley, 

Mattel, VTech, Epoch, Coleco, Emerson Radio, Comodore, Entex, Atari, Sega e 

Nintendo.  

Em 1983 a Nintendo lançou no Japão o console Famicon (Family Computer) ou 

também conhecido como Nintendinho. No ocidente foi o console que vendeu 2,5 bilhões 

de unidades até o crash (SOUZA e ROCHA, 2005). Marcou-se assim o início da Terceira 

Geração de Consoles. Em 1985, esse console chegou nos Estados Unidos como nome 

de Nintendo Entertainment System – NES (CLUA e BITTENCOURT, 2005). 

 

Figura 10 - A versão Americana do Nintendo Entertainment System do console da Nintendo 

(fonte: Wikipedia.com) 
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Esse console foi o responsável pela recuperação do setor, pois houve uma 

melhora significativa tanto no som como qualidade gráfica. Os ruídos se transformaram 

em música; o que apenas formas aproximadas do que deveriam ser, viraram 

personagens, naves, carros e armas. O cenário em geral ganhou uma melhor definição 

e forma, possibilitando um melhor desenvolvimento e criação de jogos (BRESCIANI, 

2001). 

A Nintendo nesse momento dominou, por não possuir concorrentes a altura e 

por adotar várias estratégias para ganhar o mercado, como a variedade e qualidade de 

jogos, os personagens cativantes, marketing em cima de seus produtos e, além de 

acordos de exclusividade como outras desenvolvedoras (Konami, Capcom, Enix, 

Sunsoft, Taito e Square) para criarem seus jogos. Elas criaram jogos e franquias como 

Megaman, Zelda, Metroid e Mario Bros 3 que servem de referência até os dias atuais 

(TYSON, 2000). 

 

Figura 11 - Diversos personagens e jogos já existentes ou criados para o console da Nintendo. 
Fonte: www.areagamer.com.br. 

 

 

O NES é considerado um dos videogames de maior sucesso da história, 

dominando 90% do mercado na década de 80 e encerrando sua vida útil 10 anos depois 

em 1995 (BRESCIANI, 2001). 

Em 1986 a empresa Sega, que desenvolvia jogos de sucesso para Arcades, 

entrou no mercado para concorrer com a Nintendo lançou o Master System, console 

com 8 bits que dividiu os outros 10% do mercado com a Atari e Intellivision (BRESCIANI, 

2001).   



                                                                       
 

 

40 
 

 

Figura 12 - Master System console da Sega. Fonte: Wikipedia.com. 

 

 

A terceira geração de consoles teve a presença de diversas empresas e 

consoles como Nintendo (Nes/famicon), Microsoft Japan (MSX), Casio (Casio PV-1000), 

CCE (Supergame VG 3000), Atari (Atari 7800), Worlds of Wonder (Action Max), Sega 

(Master System, Dynavision (Dynacom), Commodore (Commodore 64GS) e Amstrad 

(Amstrad GX4000). 

A quarta geração de consoles pôde ter seu início em 1988 com a Sega. Devido 

a sua derrota na geração anterior em relação a Nintendo, ela lançou o primeiro console 

de 16 Bits da história, o Mega Drive (Japão e Brasil) ou Sega Gênesis (Estados Unidos) 

(ARANHA, 2004). 

 

Figura 13 - Mega drive console da Sega. Fonte: Wikipedia.com. 
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Como o aumento da possibilidade de processamento e aumento de memória de 

armazenamento e processamento de dados, foi possível a criação de personagens 

muito mais distintos e a exploração de histórias muito mais cativantes e complexas, 

além de uma grande melhoria sonora e gráfica (BRESCIANI, 2001). Durante dois anos 

a Sega dominou o mercado (CLUA e BITTENCOURT, 2005). 

  Com a chegada de consoles e computadores com maior capacidade de 

processamento e armazenamento de informações, começaram a surgir jogos com um 

enredo bem desenvolvidos (com protagonistas, antagonistas, personagens secundários 

e localizações). incialmente era passado através de grandes textos presentes dentro 

dos próprios jogos e na sequência foi sendo acrescentado diálogos, cenas 

cinematográficas e assim como o próprio ambiente que se passa o enredo, que pode 

ter diversos e diferentes desfechos e conclusões pautadas nas escolhas do próprio 

jogador. Muito diferente dos jogos antecessores que apenas possuíam enredos 

conceituais que davam uma justificativa (pela própria limitação do equipamento, muitas 

vezes essa justificativa se encontrava escrita na própria embalagem do jogo) e o objetivo 

era apenas o acúmulo e pontos. 

 Os computadores por mais que inicialmente fossem voltados para uso em 

empresas e ocupações relacionados a atividades profissionais, também se tornaram um 

vetor importante dos jogos eletrônicos, sendo que uma considerável parcela da indústria 

passou a ser voltada para a produção de jogos para os microcomputadores, como jogos 

exclusivos. 

Na década de 90 os jogos passam a ser marcados pela interatividade. Nesse 

momento da história onde aparecem os enredos para os jogos, o que não era visto 

anteriormente. Definitivamente, o jogo com enredo prende o jogador e fazendo com que 

este queira chegar ao fim para “ver o que vai acontecer”, como exemplo podemos citar 

os clássicos com a franquia Final Fantasy. 

 Em 1990 a Nintendo lança seu console de 16 bits, o Super Famicon, conhecido 

também pela sigla SNES (Super Nintendo Entertaimente System), ou apenas Super 

Nintendo (ARANHA, 2004). Este console rivalizou com o Mega Drive da Sega e em 

pouco tempo fez a Nintendo retornar a liderança de mercado (BRESCIANI, 2000). 
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Figura 14 - Super Nintendo, console da Nintendo. Fonte: Techtudo.com. 

  

 

A rivalidade das duas empresas pela disputa pelo mercado consumidor, se 

tornou um marco na história dos videogames. No Brasil, o Super Nintendo chegou em 

1993 e foi produzido e vendido pela Gradiente, enquanto seu rival foi fabricado e 

distribuído pela Tectoy em uma parceria com Silvio Santos, presidente da Rede de TV 

SBT.  

Surgem clássicos e ícones como Super Mario e Sonic, seguidos por Mortal 

Kombat, jogo responsável por inúmeras discussões sobre os efeitos psicológicos 

causados por ser considerado jogo violento. 

Nesse sentido, nesse momento os computadores passaram a utilizar tecnologias 

de mídia de maior capacidade de armazenamento de dados, no caso a mídia de CD-

ROM que era superior aos cartuchos. Um dos primeiros consoles a utilizar esse tipo de 

mídia foi o Sega CD, que foi um acessório do Mega Drive para permitir o uso de CD-

Rom. Como essa mídia não tinha preços populares e o console não oferecia recursos 

para a utilização da capacidade do CD, apenas alguns vídeos e sons foram adicionados 

aos jogos já consagrados (SOUZA e ROCHA, 2005). 
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Figura 15 - Acessório da Sega CD conectado ao Mega Drive. Fonte: Wikipedia.com. 

 

 

Na quarta geração, além dos consoles citados acima também tiveram presentes 

TurboGrafx-16 (NEC), o Atari lynx (Atari), SuperGrafx (NEC), TurboExpress (NEC), Neo-

Geo (SNK), Commodore CDTV (Commodore), CD-I (Philips/Sony), TurboDuo (NEC), 

Supervision (Watara) e Mega Duck (Creatonic/Timlex/VideoJet), que não tiveram o 

mesmo sucesso que o Mega Drive e Super Nintendo que dominaram o mercado, tanto 

por em geral serem superiores, pelas qualidades dos jogos publicados e pelo preço 

acessível.  

Em 1994 a Sega lançou o Saturn com 32 bits, iniciando a quinta Geração de 

consoles, esse console deveria substituir o Mega Drive e as deficiências do Sega CD. 

O Saturn era um poderoso console capaz de reproduzir os maiores sucessos dos 

arcades com perfeição (WIKIPEDIA, 2007). 

 

 

Figura 16 - Console Sega Saturno. Fonte:wikipedia.com. 
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A arquitetura desse console era muito complexa, pois continha 8 processadores 

que trabalhavam tanto para gráficos 2D como para gráficos 3D (CLUE e 

BITTERCOURT, 2005). Ele conseguia utilizar o CD com muita eficiência, sendo algo 

positivo para o console, pois, os jogos necessitavam de maior capacidade de 

armazenamento e o CD atendia essa demanda (SOUZA e ROCHA, 2005). 

Para a otimização da potência do console, era necessário que as Softhouses 

programassem em Assembly, que gerou reclamação por parte dos desenvolvedores, 

ocasionando no término da produção desse console em 1998 (CLUA e 

BITTERNCOURT, 2005).   

A partir da Quinta geração de consoles, eles deixaram de ter somente a função 

de rodar jogos, pois as mídias utilizadas tinham outras funções além de 

armazenamento, como permitir a reprodução de músicas armazenadas e mais tarde 

filmes e outros conteúdos. 

Em 1994, foi lançado o Playstation da Sony com 32 bits e sendo descontinuado 

em 2006 (WIKIPEDIA, 2007). O Playstation foi de fato o primeiro console a divulgar a 

mídia CD. A pirataria ajudou aumentar as vendas do console. Os gráficos 3D de 

qualidade, pela jogabilidade e os controles foram considerados os melhores já 

produzidos para os videogames (SOUZA e ROCHA, 2005). O Playstation tem a maior 

biblioteca de jogos da história, com milhares títulos produzidos para ele. 

 

 

Figura 17 - O console Playstation, produzido pela Sony. Fonte: Wikipedia.com. 

 

 

Em 1996, o Playstation era líder no mercado de consoles e tinha o suporte de 

quase todas as softhouses que desenvolviam jogos cada vez mais trabalhados para o 
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console. Como a Square (atual Square Enix, após a fundação com Enix) que produziu 

o Final Fantasy VII, jogo que foi desenvolvido exclusivamente para esse console, 

elevando o nível dos jogos para um outro patamar (ARANHA, 2004). Esse jogo ficou 

marcado na história da indústria de jogos devido a qualidade gráfica apresentada (que 

na época foi uma inovação para toda a franquia e outros jogos que foram lançados 

futuramente), cenas em Computer Graphics impressionantes para época e o enredo 

bem trabalhado e desenvolvido.   

 

 

Figura 18 - Capa do jogo Final Fantasy VII, desenvolvido pela Square. Fonte: Wikipedia. 

 
 

O grande Movimentador dos anos 2000 foram os jogos multiplayer e os 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game / Multijogador Massivo 

Online de Jogos de Interpretação de Personagens), que possibilitam a interação com 

outros jogadores ao redor do mundo, em um universo virtual em que tudo é possível. 

Em 1993, foi lançado nos Estados Unidos o Atari Jaguar, sendo considerado o 

primeiro console 64 Bits (CLUA e BITENCOURT, 2005). Devido ao mal relacionamento 

com as melhores produtoras, falta de suporte em japonês e a pressa em lançar jogos, 

fez com que o consoles tivesse uma das piores bibliotecas de jogos de todos os tempos 

(BRESCIANI, 2001). 
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Figura 19 - Console Atari Jaguar da Atari. Fonte wikipedia.com 

 

 

Em 1996, a Nintendo lançou o Nintendo 64, este console chamou a atenção do 

mercado por possibilitar gráficos de alta qualidade, por possuir uma alta qualidade de 

áudio, por permitir personagens, cenários e efeitos mais realistas do que a concorrência 

(WÍKIPÉDIA, 2007). 

 

Figura 20 - Nitendo 64 lançado em 1996. Fonte: Wikipedia.com. 

 

 

O Nintendo 64 não agradou ao público por dois motivos: a utilização de 

cartuchos, sendo que mídia de CD já era muito utilizado na época. Muitas 

desenvolvedoras pararam de jogos para Nintendo por causa da Mídia. Empresas como 

Square, Enix, Capcom, Konami e Eletronics Arts foram trabalham como Sony e pela 

produção de jogos infantis, pois os jogos tinham tendência por temáticas mais maduras 

e trabalhadas, como o gênero de terror (SOUZA e ROCHA, 2005). 
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Em 1998, a Sega deu início a próxima geração de consoles, devido ao seu 

fracasso com seu Sega Saturn e lança o Dreamcast, que alcançou a marca de 9,5 

milhões de unidade vendidas (WIKIPEDIA, 2017). Foi o primeiro videogame a vir com 

um modem embutido para o acesso à internet, permitindo jogos online e possuindo 

acessórios como teclado e mouse, que permitia transforma-lo em um terminal Web 

funcional (SOUZA e ROCHA, 2005).  

 
Figura 21 – DreamCast, o ultimo console lançado pela SEGA. Fonte: Wikipedia.com 

 

O videogame continuou no mercado até o ano de 2001, sendo esse o último 

console produzido pela Sega, que passou a se dedicar somente a produção de jogos 

para outras plataformas (BRESCANI, 2001). 

 Em 2000, foi lançado o Playstation 2, como uma evolução do Playstation e 

permitindo que os jogos do Playstation serem Playstation (CLUA e BITTENCOURT, 

2005). Esse console adotou a tecnologia de DVD, que permitiu que áudios de CD e DVD 

fossem reproduzidos além de filmes em DVD (WIKIPEDIA, 2007). 

 

Figura 22 - Playstation 2, console lançado pela Sony Wntertainment. Fonte: Wikipedia.com 
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 Em 2001, a Nintendo lançou o GameCube, com a intenção retomar a liderança 

do mercado, perdida para a Sony (CLUA e BITTERNCOURT, 2005). 

 

Figura 23 – GameCube, Console da Nintendo. Fonte: Wikipedia.com 

 

 A mídia utilizada era o Gamecube Optical Disc, mais conhecido como miniDVD, 

que é um disco de 8 cm de diâmetro, cuja a capacidade é de 1,5 Gb. Essa mídia foi 

escolhida devido à dificuldade de ser falsificada e pelo fato da leitura e carregamento 

ser maior do que as mídias dos concorrentes (WIKIPEDIA, 2007). 

 Em novembro de 2001, a Microsoft entrou para o mercado dos consoles lançado 

o XBOX (CLUA e BITTERNCOURT, 2005). Foi criada para o XBOX a primeira rede 

dedicada a jogos on-line, a Xbox Live, que seria uma rede ainda em funcionamento nos 

sucessores do Xbox (Xbox 360 e Xbox One) uma rede organizada e possui vários 

recursos como chat e campeonatos. Para utilizar essa rede foi cobrada uma 

mensalidade (SOUZA e ROCHA, 2005). 

 

 

Figura 24 - Console da Microsoft o XBOX. Fonte: Wikipedia.com 
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A partir da Sexta geração, com a saída da Sega como uma desenvolvedora de 

consoles e a entrada da Microsoft, se configurou o mercado atual de consoles com Três 

grandes empresas disputando a atenção e preferência do público, cada um com seu 

próprio console. A Sony com o Playstation, a Microsoft com o Xbox e a Nintendo que 

recentemente lançou o Nintendo Swith sucessor do Nintendo WiiU. 

Em 2005, com o lançamento o XBOX  360, se inicia a sétima geração de 

consoles. Com esse console é possível realizar diferentes cálculos como inteligência 

artificial, simulação de física e diversas outras ações que podem ser realizadas 

paralelamente sem sobrecarregar o sistema, permitindo que os jogos ofereçam mundos 

que simulem uma realidade com maior precisão (WIKIPEDIA, 2007). O Xbox 360 utiliza 

um drive de DVD convencional, que permite a leitura de DVD de filmes e CDs com MP3, 

sendo possível a reprodução de filmes, músicas, aplicativos (como Netflix e Spotify) e 

fotos (WIKIPÉDIA, 2007). Atualmente a Xbox Live além de permitir jogar online e 

participar de campeonatos, também se transformou em uma plataforma de venda de 

jogos de mídia digital. 

 

Figura 25 - Console da Microsoft o Xbox 360. Fonte: Wikipedia.com 

 

Em 2006 a Nintendo lançou o Nintendo Wii, que provocou uma revolução na 

maneira de se jogar (WIKIPÉDIA, 2007). Isso deve-se ao fato de que esse console 

possuir um manete que capta os movimentos que o jogador faz ao movê-lo, funcionando 

como uma espécie de “mouse” aéreo. Essa captação é possível porque o controle 

remoto do Wii possui um sensor de sinais que utiliza a tecnologia Bluetooth (UOL, 2006). 

Essa tecnologia permite a comunicação sem fio do controle com o console (RODFLASH, 

2007).  O controle remoto conta ainda com sistema de vibração e um pequeno alto-
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falante que emite sons, dando a impressão do movimento no ambiente como o bater ou 

o som de tiro. 

 

 

Figura 26 - Console da Nintendo o Nintendo Wii. Fonte Wikipedia.com. 

 

 

Figura 27 - Controle do Nintendo Wii. Fonte: xpsgames.com.br. 

 

 Em ainda em 2006, foi lançado o Playstation 3, que permite conexão com a 

internet e tendo vendido mais de 86 milhões de unidades (wikipedia,2007) e possuindo 

agora uma rede de própria de Playstation Network, mais conhecida com PSN, que 

possuem funções semelhantes ao da Xbox Live. 
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Figura 28 - Playstation 3 em sua versão Super Slim. Fonte: Wikipedia.com 

  

A revolução da forma de jogar que o Wii trouxe através de movimentos simples 

com o braço, fez com que tanto a Sony como a Microsoft desenvolvessem tecnologias 

parecidas, mas ainda assim, completamente inovadoras. A Sony em 2010 trouxe o 

Playstation Move, um acessório para o Playstation que basicamente foi uma cópia dos 

controles do Wii. Já Microsoft foi além e desenvolveu o Kinect, também lançado em 

2010, um sensor capaz de ler e reproduzir movimentos sem ter a necessidade de 

controles nas mãos.  

 

Figura 29 - Playstation Move para o Playstation (Tecmundo.com) e Kinect (wikipedia.com) da 

Microsoft. 

  

Essa é uma nova forma de jogar através dos próprios consoles (como no caso 

do Wii) ou por meio de acessórios, que permite jogar por meio de movimentos do corpo. 

Essa nova forma de jogar se demostrou muito aceita em jogos de danças como os da 

franquia Just Dance da Desenvolvedora Ubisoft e tendo versões para todas as três 

plataformas.  

 Atualmente o mercado de consoles se encontra divido pela disputa por mercado 

consumidor por três grandes empresas desenvolvedoras de consoles e jogos: a Sony 
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com seu Playstation 4, lançado em 2014, a Microsoft com seu Xbox One também 

lançado em 2014 e a Nintendo que lançou um novo console recentemente o Nintendo 

Switch em outubro de 2016, que sucedeu o fracassado Nintendo WiiU, sendo essa a 

oitava geração de consoles.  

 Os computadores acompanharam os consoles, tendo um diferencial por 

permitirem a troca de componentes específicos (como processadores, memórias, 

unidades de armazenamentos, placas gráficas e etc.) para aumentar o desempenho de 

processamento e qualidade gráfica, cada componente e desenvolvido por fabricantes 

diferentes e tendo inovações constantes e não uma plataforma fechada que não permite 

a troca de componentes.  

 Celulares mais atuais, que possuem sistemas operacionais como Android, 

Windows Phones e IOS, além de serem aparelhos de comunicação e agendas pessoais, 

também são plataforma para os games. Esse dispositivo portátil possui em sua loja 

aplicativo uma grande variedade de jogos, que cresce a cada dia e tem jogos de grande 

sucesso como Cash of Clans e Heartstone (Blizzard Entreteminant), e grandes 

desenvolvedoras especializadas nesse tipo de dispositivo com a Gameloft. 

 Mas essa relação da arqueologia com a indústria de jogos, muito recentemente, 

aparenta estar sendo um pouco mesmo unilateral, como o exemplo da empresa 

francesa Ubisoft, por mais que não tenha jogos onde arqueólogos protagonizem seus 

jogos, se utilizar muito dos dados históricos e arqueológicos para ambienta seus jogos, 

como a Franquia Assassins Creed e o jogo Valiant Hearts: The Great Wars (2014), 

ambos da Ubisoft, que trazem informações históricas e arqueológicas em seus jogos. 

Por, mais que esses jogos fujam um pouco da proposta desse trabalho, fica 

evidente o trabalho de consultoria de profissionais como Arqueólogos e Historiadores 

em sua produção, pois além do ambiente retratado, como no caso The Valiant Hearts: 

the Great Wars (2014), jogo que foi lançado próximo do centenário Primeira Grande 

Guerra (1914 – 1918), ele traz uma série de informações históricas (figura 30), que estão 

disponíveis com um aperta de botão para o jogar.  
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Figura 30- Informações Históricas dentro do jogo Valiant Hearts: the Great War. Fonte: Ubisoft, 
2014. 

 

Ao longo do jogo, há diversos itens a ser coletados pelo jogador em cada fase, 

após sua coleta é liberado um quadro com informações do mesmo. Eles são objetos 

utilizados pelo combatentes dos fronts de batalhas e do cotidiano da população civil 

europeia durante o conflito, não se limitam somente ao mundo militar. 

 

 
Figura 31 - Descrição de um dos diversos objetos coletáveis do jogo. Fonte: Ubisoft, 2014. 

  

A Desenvolvedora do jogo (Ubisoft), fez parceria com a Mission Centenaire: 14 

– 18 e o documentário Apocalypse: World War I, como mostra no destaque da Figura 
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abaixo. Fator que comprova a nossa afirmação em relação ao esforço da 

desenvolvedora de trazer para seu jogo, informações históricas e socais do terrível 

evento que foi a Primeira Guerra mundial (1914 – 1918) sendo que o país onde fica a 

sede da empresa foi um dos principais envolvidos. 

 

Figura 32 - Em destaque para as parcerias da desenvolvedora para o desenvolvimento do jogo, 
com a Misson Centeneire e Apocalypse: World War I. Fonte: Ubisoft, 2014. 

 

 

A Misson Centenaire: 14 -18, é um grupo de interesse público que reúne esforços 

tanto da iniciativa pública francesa e privada, como os objetivos de organizar de 2014 a 

2018, o programa comemorativo do centenário da Primeira Guerra Mundial. Coordenar 

e apoiar todas as iniciativas públicas e privadas realizadas na França ou em países 

estrangeiros no âmbito do centenário e informar o público em geral sobre os 

preparativos do Centenário e implementar uma política de comunicação em torno dos 

principais eventos organizados para garantir a disseminação do conhecimento sobre a 

Grande Guerra, inclusive por meio de uma referência do portal de recursos digitais. 

Apocalypse: World War I (2014) é um documentário produzido e transmitido 

originalmente pelo canal público de televisão francesa France 2, mas tarde foi 

transmitido pela National Geographic, como 5 episódios dos quais traz em cores fotos 

conhecidas e desconhecida do conflito e histórias das diversas frontes de batalhas 

conhecidos, desconhecidos e esquecidos. 
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 A franquia Assasin’s Creed é uma franquia iniciada em 2008, que em cada jogo 

é explorado um período histórico diferente (Primeira Cruzada, Renascimento, 

Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Industrial e etc. Em seu jogo 

Assasin’s Creed Origins lançado em outubro de 2017, em uma DLC (downloadable 

contente ou Conteúdo Baixavel) lançada em fevereiro de 2018 a “Assasins Creed 

Origns: Discovery Tour”, gratuita para proprietários do jogo ou por compra independente 

para o PC, dá aos jogadores a experiência de explorar o mundo aberto do período do 

Antigo Egito como um museu vivo e apresenta 75 tours interativos, que contaram com 

a colaboração de especialistas em história e egiptólogos. 

 

 

Figura 33 - Poster da Dlc de Assasins Creed Origins, Discovery Tour: Ancient Egypt. Fonte: 
Ubisoft 2017. 

 
"É uma realização poder oferecer o Discovery Tour by Assassin's 
Creed: Ancient Egypt, um modo educacional criado especificamente 
para ensinar as pessoas mais sobre a incrível história do Egito Antigo, 
por meio de experiências interativas, possíveis por estar em um video 
game", disse o diretor criativo Jean Guesdon. (Fonte: IGN.com acesso 
15/10/2018). 

 
"Queremos que o Discovery Tour seja acessível a todos", diz Maxime 
Durand, historiador residente da franquia Assassin's Creed. "Isso é em 
termos de conteúdo, mas também em termos de acessibilidade no 
design do jogo. Todos os pontos iniciais da turnê estão fisicamente 
disponíveis no mundo 3D, mas você também pode navegar pelos 
passeios em seu mapa 3D, olhá-los com sua águia e viagem rápida 
para passeios, olhe para o menu de conteúdo e, em seguida, você 
pode ir fundo em todos os diferentes passeios no menu diretamente. " 
(Fonte: assassinscreed.ubisoft.com/origins acesso 15/10/2018). 
"Nosso objetivo é ser o mais generoso possível, fornecer o máximo de 
informações possível e também explicar como fazemos esses jogos", 
diz Durand. "Isso foi algo que sentimos que enriqueceria muito a 
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experiência." (Fonte: assassinscreed.ubisoft.com/origins acesso 
15/10/2018). 

 
 

O desenvolvimento e uso dos jogos eletrônicos parecem apontar para várias 

direções, produzindo diferentes deslocamentos. De uma experiência inicial como evento 

coletivo, geograficamente restrito, evolui para uma atividade privada, de caráter mais 

individual, mas acaba retomando sua natureza coletiva, ampliando-se para as redes 

sociais da internet.  

Essas fases, como vimos, caminham em dois sentidos: o da descoberta e o da 

invenção. No primeiro caso, tenta descobrir diferentes segmentos da realidade, 

mostrando, entre outros aspectos, o realismo das guerras e dos grandes eventos 

históricos, esportivos, e outros, trazendo para a virtualidade toda a riqueza de detalhes 

do mundo real, de modo a se confundir com ele. No segundo caso, além da descoberta 

do mundo real, busca inventar um mundo fantástico, com base numa espécie de 

realismo mágico, igualmente rico em detalhes. Se no primeiro caso há um 

transbordamento da realidade para a virtualidade, no segundo caso ocorre o contrário: 

é o jogo que impacta os jogadores. O resultado é a fusão entre a virtualidade e a 

realidade. 

Considerando esse instrumento como um importante canal de 

comunicação/plublicização, e é preciso deixar claro que a responsabilidade de 

comunicação direta com o público no caso da arqueologia é bem maior que em outras 

ciências. Além de trabalhar o conteúdo de seus artigos acadêmicos para uma linguagem 

“mais acessível”, e dialogar com as comunidades impactadas, em nossa visão, o 

pesquisador terá pela frente o desafio de dialogar com essas novas mídias, que 

impactam diretamente a construção e visão da ciência Arqueologia ao olhos de um 

público não acadêmico em crescimento no Brasil, o público consumidor de jogos 

eletrônicos.  

Acreditamos que existe sim um caminho para que essa realidade seja 

minimizada e que a divulgação científica nesse âmbito possa estar presente nas ações 

dos cientistas, porém, carece de interesse e trabalhos nessa área. Salientamos ainda 

que esse tipo de discussão deve estar presente tanto nos centros de pesquisas como 

nas empresas de licenciamento arqueológico. 
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Capítulo III 

A representação da arqueologia e dos (das) arqueólogos (as) 

nos jogos eletrônicos analisados 

 

 

Conforme descrito no capítulo I, após os procedimentos de triagem, restaram 

cinco jogos que buscamos analisar no capítulo 3: Indiana Jones and the Fate of the 

Atlantis; Tomb Raider Anniversary; World of Warcraft; Tomb Raider (2013) e C14 Dating. 

 

 

3.1 Indiana Jones and the fate of Altantis 

 

Henry Jones, Jr., ou simplesmente Indiana Jones, é um personagem da série de 

filmes Indiana Jones, criado por George Lucas e Steven Spielberg. George Lucas criou 

o personagem em homenagem aos heróis de séries e filmes de ação dos anos 1930. O 

personagem apareceu pela primeira vez em 1981 em Indiana Jones e Os Caçadores da 

Arca Perdida, filme dirigido por Steven Spielberg. Posterirormente aparece em séries de 

televisão e em jogos eletrônicos. 

Henry Jones Júnior (Indiana Jones) é um indivíduo com vida dupla. Além de um 

pacato professor de Arqueologia, é um aventureiro destemido e pouco convencional. O 

arqueólogo em questão foi personificado pela sua aparência que carrega um revólver, 

um chicote, seu inseparável chapéu, mochila e jaqueta de couro, além de um senso de 

humor, conhecimento profundo de muitas civilizações e línguas antigas e medo de 

cobras. 

O jogo eletrônico foi produzido e publicado pela LucasArts, mesma produtora 

dos filmes da franquia, em 1992. Sendo um jogo classificado de aventura em point-in-

click3, sendo de forma bem literal que o jogando deve fazer, jogador teve resolve 

enigmas e desafios para avançar na história. 

                                                           
3 Point-In-Click é um estilo de jogo , onde a jogabilidade do jogo é totalmente ou quase totalmente 
definida por comandos de mouse , por que em tradução livre ficaria apontar e clicar. Muito comum 
em jogos de aventura , que o foco do jogo seria a narrativa e a solução de quebra cabeças. Point 
and click (apontar e clicar) como são conhecidos atualmente, são aqueles jogos onde é preciso 
explorar o cenário com a ajuda do seu mouse. 
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Figura 34 - Capa do Jogo Indiana Jones: Fate of atlantis, produzido pela Lucasarts (1992). 
Fonte: www.instant-gaming.com. 

 

Originalmente ele era somente disponível por meio de mídias físicas e exclusivos 

para os computadores, mas atualmente pode ser obtido através de mídia digital e em 

outras plataformas como no Wii (sendo esse um conteúdo adicional de outro jogo da 

franquia Indiana Jones Staff of Kings). 

O enredo do jogo se passa no ano de 1939, período anterior a segunda guerra 

mundial, em que o personagem Indiana Jones disputa e tenta impedir que agentes 

nazistas obtenha o poder de Atlantis e a use em sua indústria bélica, pois provavelmente 

foi esse poder que afundou a lendária cidade e a deixou perdida.  

O jogador explora os ambientes enquanto interage com personagens e objetos; 

ele pode usar a seta para dar comandos com um número de verbos predeterminados 

como "Pegar", "Usar" e "Conversar". As conversas com personagens não jogáveis se 

desenrolam uma série de perguntas e respostas selecionáveis.  

Basicamente o jogo apresenta três caminhos, sendo que no meio do jogo o 

jogador pode escolher qual seguir, cada qual com uma estrutura de jogo diferenciada: 

O Caminho do Juízo (Indy tem de usar seu cérebro para resolver problemas), o Caminho 

dos Punhos (quebra-cabeças mais leves e muitas lutas), e o Caminho da Equipe 

(apresenta a personagem de Sophia Hapgood como uma parceira (era sua assistente 

e preferia a carreira de vidente). Cada caminho inclui alguns objetos e lugares novos, 

personagens e linhas de diálogo diferentes, e modos alternativas de como progredir pela 

aventura para chegar ao fim da história. 
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Em diversos momentos percebemos atitudes e falas relacionados ao jogo que 

demarcam a realidade do início da década de noventa, onde mulheres não são tão bem-

vindas na ciência e o jogo explora esse lado de forma bem intensa. Ou ainda, frases 

que usam o Darwinismo como xingamento. Ao mesmo tempo percebemos “Indi” com 

falas que indicam ao jogador, o que seriam atitudes incorretas de um pesquisador. 

 

 

Figuras 35, 36 e 37– Frases que podem ser escolhidas pelo jogador para o desenrolar do jogo. 
Fonte: Fate of atlantis (1992). 
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Figura 38 - Frases que podem ser escolhidas pelo jogador para o desenrolar do jogo. Fate of 
atlantis (1992). 
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Figuras 39, 40, 41 e 42 - Frases usadas por “Indy” no desenrolar do jogo. Fate of atlantis 
(1992). 

 

Logo na introdução do jogo, o arqueólogo busca uma estátua “peculiar” e quando 

encontra cai em um buraco no piso, em um cenário que mostra várias “relíquias”. O jogo 

tem sequência utilizando todo o tipo de discurso para finalizar a missão. 

Desse modo, os artefatos dos locais apresentados no jogo são apresentados 

como necessariamente “relíquias” arqueológicas a terem seu destino definido pelos 

ocidentais, que também compensam a apatia dos nativos em relação a seus 

comandantes através da bravura do protagonista, que realiza por eles as revoluções 

sociais necessárias.  
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Figuras 43, 44, 45 e 46 - Frases usadas por “Indy” no desenrolar do jogo. Percepção do 
cenário da reserva técnica que contém todo o tipo de “relíquias”. Fate of atlantis (1992). 

 

 

Figuras 47 e 48 – Falas de “Indy” denotando valor econômico aos artefatos em sua reserva 
técnica. Fate of atlantis (1992). 

 

O espaço do “Outro” é tratado como estranho e atrasado – as paisagens são 

deslumbrantemente exóticas e reduzidas a selvas e desertos estereotípicos, e as 

poucas paisagens urbanas fora do ocidente que podem ser vistas e possuem morfologia 

e tipologia confusas.  

Os gêneros de vida de cada um dos locais percorridos por Indiana Jones são 

tratados a partir de um repertório imagético estereotípico, em que culturas religiosas 

seculares são destituídas de contexto e tratadas como exóticas.  
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Sendo tão exóticos e atrasados, tais espaços são naturalizados como territórios 

a serem facilmente conquistados pelo ser ocidental – estadunidense, masculino, 

heterossexual, viril, aventureiro e racionalista, machista, representado por Indiana 

Jones.  

Em outras palavras, ao trazer consigo o simbolismo do Ocidente, Indiana Jones 

naturaliza a ação intervencionista do Ocidente sobre o Oriente, do mundo moderno 

sobre o atrasado, ao mesmo tempo em que não dá chances para a transformação do 

status quo, e da visão do “outro”.  

 

 

Figuras 49, 50, 51 e 52 – Paisagens, cenários onde o jogo desenrola. Fate of atlantis (1992). 

 

Por fim, é preciso esclarecer que não tivemos a intenção de vilanizar, é claro, o 

herói e suas representações - estas não devem ser combatidas a partir da censura, mas 

questionadas pela análise crítica e pelo exercício de comparação –, mas sim de 

apresentá-los como claras, agudas e narcisistas necessidades de diferenciação de 

conteúdo, contrapostos em suas narrativas a partir de representações espaciais 

também contrapostas, que se efetivam através da ação do protagonista e repercutem 

no entendimento do profissional arqueólogo (a) e na generalização da ciência 

arqueológica (não queremos com isso dizer que não existam arqueólogos que se sintam 

assim, mas eles são a minoria). 
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3.2 Tomb Raider:Anniversary  

 

Tomb Raider é uma série de jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos e filmes 

tendo como protagonista a personagem Lara Croft, a arqueóloga britânica, uma 

personagem feminina. De acordo com a história oficial, o interesse de Lara pelo tomb 

raiding foi despertado em idade já adiantada, após uma viagem ao Himalaia: o avião em 

que Lara viajava sofre um acidente, do qual ela é a única sobrevivente. A experiência 

alterou sua vida completamente, impelindo-a a viajar pelo mundo e aprender sobre as 

diversas civilizações antigas. Em consequência, foi repudiada por seu pai, Lorde 

Richard (Henshingly) Croft, passando a trabalhar como arqueóloga contratada, 

adquirindo artefatos e tesouros raros para museus e colecionadores ricos de todo o 

mundo, além dela mesma. 

Lara foi criada pelo designer Toby Guard. Aparece quase sempre em calças 

castanhas/marrons curtas, um top verde, coldres em ambos os lados dos quadris para 

o par de pistolas que é sua marca registrada, e uma pequena mochila de couro. No 

decorrer da vida da personagem houve ajustes menores na aparência, tais como 

características faciais mais lisas, variações no tamanho do busto e a movimentação do 

cabelo. 

Tomb Raider: Anniversary é um jogo de ação e aventura, lançado em junho de 

2007, desenvolvido pela Crystal Dynamics e Feral Interative (Mac) e distribuído Square 

Enix e Feral Interative (Mac). 

 

Figura 53 - Capa da versão de Xbox 360 de Tomb Raider: Anniversary. Fonte: 
Tombraider.Wikia.com. 
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Esse jogo se trata de remasterizarão do primeiro jogo da série e para comemorar 

uma marca histórica da franquia, seu aniversário de uma década e traz conteúdos com 

making off, carta para os fãs, biografia dos personagens, comentários dos 

desenvolvedores e algumas imagens de marketing de divulgação utilizados durante 

toda a existência a franquia até aquele determinado momento. 

 

Figuras 54 e 55 - Comparativo entre a versão original e a remasterizarão. Fonte: Crystal 
Dynamics, 2007. 

 

A História do jogo se inicia com uma grande explosão em que uma criatura 

monstruosa surge e desaparece e após isso mostra Lara Croft sendo contratada por 

Jacqueline Natla, uma rica e poderosa empresaria para recuperar um misterioso 

artefato, artefato que junto a seu pai, eu já teria tentado encontra-lo, chamado de Scion 

e que o inicialmente ele estaria em Ruinas Incas no Peru, e após encontra-lo descobre 

ser apenas um fragmento de três, não foi a única contratada para reunir o artefato e que 

sua contratante não aparenta ser o que realmente ela é, sendo uma déspota da antiga 

Atlântida que foi destituída de seu poder que se encontra no artefato que foi divido e 

espalhado pelo mundo.  

A personagem não tem interesse pelos artefatos, mas em sua busca e a emoção 

da busca pelos artefatos, não sendo um personagem motivado pelas riquezas ou 

reconhecimento, mas pela aventura em si, muito parecido com Indiana Jones em certo 

ponto. 

Dentro do jogo tempos 4 grandes fases, sendo que cada uma se passa em um 

cenário diferente: Ruinas Incas no Peru, Ruinas Gregas na Grécia, Ruinas Egípcias no 

Egito e uma Ilha desconhecida que estão as ruinas de Atlântida. 
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Na Fase do Peru, temos dois Ambientes o inicial que é alto dos Andes, onde a 

Lara encontra com a ajuda de um Guia, que morre logo em siga por causa de ataque 

de lobos, um grande portão de pedra. 

 

Figura 56 - Portão de entrada para as ruinas Incas. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 

 

Figura 57 - Guia de Lara nos andes. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 

Inicialmente a fase do Peru aparenta ser um ambiente gélido e montanhoso e no 

decorrer da fase vai ser tornando um ambiente mais de selva e atual, que acabou 

cobrindo as ruinas Incas. Há ainda a presença de dinossauros e nesse cenário o chefe 
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da fase é um tiranossauro (animais que estão extintos milhões de anos antes do 

surgimento do Império Inca). 

 

Figura 58 - Ambiente de selva com presença de ruínas. Fonte: Imdb.com. 

 

O Ambientação da Grécia inicialmente aparenta ser um monastério abandonado, 

decorado em interior com colunas gregas e ao longo do jogo, vai se tornando mais 

parecido com ruinas gregas popularmente conhecidas e sendo a última área da fase é 

reservatório de água. 

 

Figura 59 - Exterior das Ruinas Gregas. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 
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Figura 60 - Interior e primeiro salão da fase da Grécia, marcado pelas colunas gregas em ruinas. 
Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 

Figura 61 - Local do desafio de Atlas, um titã da mitologia grega. Fonte: Crystal Dynamics, 
2007. 

 

Figura 62 - Reservatório de água, último cenário da Grécia. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 
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A fase do Egito, por mais que não tenha as famosas pirâmides, contém outros 

elementos visuais famosos associados ao Egito como: obeliscos, esfinges e estatuas 

dos faraós, em toda a fase e um enorme templo que se estende para áreas 

subterrâneas. 

 

Figura 63 – Esfinge. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 
Figura 64 – Estátuas. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 

 A última área do jogo é a Ilha Misteriosa, uma ilha que possui o Palácio de 

Atlântida, em seu interior e tem um visual fantasioso e tecnológico, com a presença de 

uma estrutura principal que aparenta ser uma pirâmide. 
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Figura 65 – Ilha Misterirosa. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 
Figura 66 – Estrutura principal. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 
Figura 67 - Estrutura principal. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 
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As fases estão divididas de 3 a 5 partes, e cada parte pode ser resumida em 

passar para próxima, completando o quebra cabeça, na tentativa de sobreviver aos 

inimigos que vão aparecendo no jogo que em sua maioria são animais (morcegos, 

crocodilos, gorilas, ursos, leões da montanha, lobos e até dinossauros). No final da fase 

aparece um chefe, que sempre é uma criatura antiga ou mitológica. 

Em cada fase há um número de artefatos (que mudam de forma) e relíquias que 

podem ser coletadas, com a bonificação de conteúdos extras a ser liberados, caso o 

faça (conteúdos como fotos, comentários dos desenvolvedores, biografias dos 

personagens, novas roupas para Lara e a trilha sonora do jogo, etc.).  

Este jogo traz uma diferenciação entre os coletáveis pois classifica-os por 

importância, ou seja, algumas relíquias têm mais valor, e ou são os únicos itens que 

possuem descrição, são diferentes entre si e liberam recompensas melhores como as 

mais diversas roupas que a personagem pode usar. Os artefatos mudam de aparência 

somente após a mudança de fase, já que muda também a localização e a cultura.  
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Figuras 68 e 69.A coleta e visualização do artefato e sua descrição, uma relíquia coletável 
dentro do jogo e temos a estatista da fase e quanto coletáveis tem na fase e conteúdos extras 

liberados. Fonte :Crystal Dynamics, 2007. 
 

 

O próprio jogo traz a descrição da protagonista e de outros personagens, sendo que 

é a protagonista é de descrita de seguinte forma: 

 

Figura 70 – Biografia da protagonista do jogo Tomb Raider: Anniversary. Fonte :Crystal 
Dynamics, 2007. 

 

 

“Lara Croft é uma aventureira, viajante mundial e arqueóloga que procura tumbas 

e relíquias, movida pela paixão de desvendar segredos das grandes antigas civilizações. 
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Ela é uma atleta magnifica, fluente em dúzias de idiomas e não irá descansar até 

conseguir o que quer.” 

A Lara é uma personagem sensualizada, que usa roupas bem coladas e shorts 

curtos, e em diversos momentos do jogo principalmente em escaladas a própria câmera 

do jogo faz closes indiscretos no corpo da personagem. Dentro de uma sociedade 

capitalista que traz uma perspectiva machista sobre a mulher heroína. 

O criador do Personagem, Toby Gard, em um artigo do site Laradailys.com.br, 

citou em entrevista para o site Criticalpatch.com. Que apesar de toda a fama que a série 

ganhou por representar uma personagem feminina forte, o público em sua maioria, o 

masculino, gostava de jogar pelos motivos errados, objetivando matar a personagem de 

todas as maneiras possíveis. 

 

 

Figura 71 - Toby Gard, Criador de Tomb Raider. Fonte: tombraider.com.br 

 

Isso porque, na visão dele, dava aos jogadores o senso de poder sobre a 

personagem, aplicado pelo fato de que ela era uma personagem “muito forte” e “super 

durona”. Gard diz que isso deixou os jogadores com o “complexo de deus”. Mesmo ele 

falando do período de 1996 quando foi lançado o primeiro jogo (Tomb Raider: 

Anniversary é um Remake) e descrevendo a personagem em terceira pessoa, e não 

especificamente com um personagem mulher, não dizendo literalmente, explicita 

indiretamente que os jogadores curtiam matá-la por ser mulher, em sua entrevista.  

No artigo escrito no site Laracroftpt.com por Miguel Marque, no qual dize que a 

protagonista da série, pelo menos a Lara Croft Clássica anterior ao reboot de 2013, não 

seria uma Heroína e sim uma Anti-heroína, como já foi descrito oficialmente e pelo seu 

criador em uma entrevista, no qual disse “A Lara é fogo e gelo, mente e paixão, força e 
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agilidade, mas também é um anti-heroi incomum”. Começando pelo nome da franquia 

Tomb Raider, que é tradução livre é “Assaltante de Tumba”, e que a para a personagem 

que é uma aristocrata britânica, milionária, que se interessa por arqueologia apenas 

para coletar relíquias de valor inestimável. 

Durante o jogo, ela diz que trabalha por esporte, e faz de tudo para conseguir as 

relíquias de desejo nem que tenha que matar para conseguir. Por mais que ela tenha 

salvado o mundo para a relíquia do Jogo “o Scion”, não tenha caído nas mãos do vilão 

(Jaqueline Natla), ela só se encontra na situação de heroína, por acidente, enquanto 

buscava mais um item para sua coleção. 

A Arqueologia nos jogos é na maioria das vezes, assim como percebemos 

acima, compreendida em tramas que envolvam aventura e mistério. Usa a Arqueologia 

como premissa para a caça a tesouros juntamente com a por soluções de mistérios 

antigos e praticamente inalcançáveis.  

Neste jogo a personagem é feminina. Uma arqueóloga, que foi projetada para 

ser "uma mulher perfeita" com habilidades que dificilmente seriam encontradas em um 

ser não digitalizado. Lara corre, atira, pula, etc., tudo com muita desenvoltura e 

inteligência. Esteticamente, seu corpo dificilmente encontrará outro à altura para 

competir. Lara foi projetada com base em marcas que a identificariam como um ser 

humano, mas não qualquer ser humano. Lara, aventureira e arqueóloga, tem uma vida 

surpreendente, uma vida de histórias, conhecimentos e habilidades adquiridas com o 

tempo. Personificação da Lara compõe a construção desse universo machista 

masculino, que atualmente é retratado como a mulher esteticamente ideal (nos termos 

da objetificação do corpo feminino, da transformação deste para o “consumo”). 

Ao mesmo tempo, como mulher, o jogo deixa claro que ela assume um papel 

secundário na própria escolha da profissão, pois, pertencente a uma família abastada, 

“que não sabe o que quer da vida”, torna-se arqueóloga após ser rejeitada pelo pai.  

Ressaltamos ainda a despreocupação de seu personagem com o sítio 

arqueológico em si, e sim com “a” peça valiosa, que deve resgatar e para consegui-la 

pode destruir o que tiver ao redor, inclusive o próprio sitio e respectivos registros. 

 

 

3.3 Tomb Raider (2013) 

 

Na sequência analisamos um jogo mais recente da franquia Tomb Raider é um 

jogo de ação e aventura e se trata de um Reboot da franquia, lançado em 5 de março 



                                                                       
 

 

75 
 

de 2013, produzido pela Cristal Dynamics e distribuído pela Square Enix e tendo uma 

indicação varia entre 16 (indicada na Steam) a 18 anos dependo da região do globo, e 

possuindo versões para outras plataformas como Playstation 3, Xbox 360 e Xbox One. 

 

 

Figura 72 - Pôster do jogo Tomb Raider (fonte Wikipedia.com) 

  

O enredo do jogo começa com Lara Croft e em sua primeira expedição, após se 

graduar em arqueologia, expedição essa liderada pelo Dr. James Whitman 

(antropólogo). Eles partem no navio Endurance em direção ao Triangulo do Dragão, 

próxima a costa do Japão, região conhecida por grandes tempestades e Naufrágios, 

como o objetivo de encontrarem o reino de Yamatai, sendo essa expedição financiada 

pela família de Samantha "Sam" Nishimura, do qual sua família seria descendente. 

 Reino dito dentro do jogo, que era governado pela “Rainha Shamam Himiko”, 

que teria o poder de conjurar grandes tempestades e sendo conhecida como “Rainha 

Sol” e seria guarda por sua “Guarda do Trovão”. 

 O navio da expedição acaba naufragando devido a uma forte tempestade, e 

todos os membros da expedição acabam em uma ilha estranha que possui além das 

paisagens naturais, possui ruinas do Período “Yamatai” (Segundo as informações que 

estão dentro do próprio jogo), instalações militares japonesas da segunda grande 

guerra, habitações dos habitantes atuais da ilha que se assemelham com favelas e 

ruinas que foram tomadas e ocupadas pelos novos habitantes da ilhas. 
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Figura 73- Lara em um momento reflexivo. Cenário do jogo. Fonte: SquareEnix, 2013. 

 

 

Figura 74 - Cenário do templo da montanha, onde ocorre um incêndio devido a um combate 
armado durante a trama. Fonte: SquareEnix, 2013. 
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Figura 75 - Base Japonesa da segunda Guerra. Fonte: SquareEnix, 2013. 

 

 

Figura 76 - Barracos da favela, onde a maioria dos Solarii reside. Fonte: SquareEnix, 2013. 
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Figura 77 - Cenário da favela e do palácio, região que foi tomada pelo Solarii e sendo sua 
principal base de operações. Fonte: SquareEnix, 2013. 

 

 

 Os atuais habitantes da ilha em sua grande maioria são outros náufragos, que 

devido as tempestades que trazem as pessoas para a Ilha e impedem de que as 

pessoas deixarem a ilha, que recolhem os recursos vindo dos naufrágios e se 

denominam “Solarii”, além de animais selvagens (como lobos, coelhos, corvos e 

cervos). O objetivo do jogo que inicialmente seria uma buscar por um reino perdido 

muda para uma situação de sobrevivência e fuga de um ambiente hostil. 

Dentro do jogo existem objetos e diários para serem coletados, alguns objetos, 

chamado de Relíquias dentro do jogo, podem ser analisados e terem algumas 

informações a mais, essa análise consiste do jogador observa no objeto atrás de alguma 

marca de uso, vestígios de sangue ou até evidencias de que se tratam de itens falsos 

ou réplicas, dentro os objetos coletados a objetos de períodos mais antigo como mais 

recentes. Como na imagem abaixo que temos um dos objetos coletados no jogo com 

informações antes e após de analisado liberando mais algumas informações. 
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Figuras 78 e 79 - Artefatos que podem ser encontrados dentro do jogo pelos jogadores que 

contém informações extras que são liberadas após uma análise ou a busca de alguma 
discrepância. Fonte: SquareEnix, 2013. 

 

 

Os diários estão relacionados a personagens que estiveram na ilha 

posteriormente ou ainda estão presentes na ilha e contem seus testemunhos, como de 

navegantes portugueses, soldados americanos e japoneses da Segunda guerra 

mundial; de habitantes atuais da ilha e membros da expedição e companheiros da Lara 

que estão ainda presos a ilha. 
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Figura 80 - Texto liberado pelo jogador, após achar um dos vários documentos perdidos pelo 
mapa do jogo. Fonte: SquareEnix, 2013. 

 

A conquista dentro dos jogos de reunir os diários e “relíquias”, resultam em 

categorias como por exemplo, após recolher 75% dos diários há uma conquista 

chamada “Historiadora” e para o recolhimento de 75% das relíquias a conquista como 

“Arqueóloga”. Como visto na imagem abaixo, que mostra que o desenvolvedor teve 

alguma consultoria ou realizou alguma pesquisa, pois ela relacionou corretamente 

disciplina acadêmica de história está ligada a documentos (como diários, documentos 

oficiais, reportagens e etc ...) e a disciplina de arqueologia a cultura material4.  

 

                                                           
4 Como definido por Gabriela Mingatos e João carlos moreno de Sousa, em seu artigo “Qual a 
diferença entre história e arqueologia?” escrito para o site www.arqueologiaeprehistoria.com. 
“Arqueologia é uma ciência cujo objetivo é entender a humanidade através do estudo de 
quaisquer vestígios materiais relacionados a atividades humanas. História é um apanhado de 
estudos com o objetivo de entender a humanidade com o auxílio dos documentos escritos do 
passado e com a documentação dos acontecimentos mais significantes das sociedades atuais.” 
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Figura 81 - Conquista do jogo Tomb Raider (2013) mostrando uma associação dos artefatos com a 

arqueologia e dos textos com a história. Fonte: Steam.com 

  

 

Há tumbas que são conteúdos opcionais, que podem ser saciados para obter 

recursos para a realização de melhorias de equipamento. A tumba em si seria um 

desafio e o saque seria a recompensa por tal ato. 

 Nesse jogo ele acaba fugindo do estereótipo de “arqueólogo herói” e acaba indo 

para uma situação de sobrevivência. Objetos e textos encontrados dentro do jogo 

servem para um melhor aprofundamento do enredo, sobre o local e melhores 

desenvolvimento de alguns personagens e sendo um conteúdo complementar e 

opcional, pois o objetivo final seria reunir os membros e amigos da expedição e escapar 

da ilha. As tumbas passam a ser desafios que recompensam o jogador com obtenção 

de recursos e melhorias de armas e habilidades. 

 A personagem que incialmente era recém graduada em arqueologia, no de correr 

da trama passa a agir, como uma guerreira e especialista em sobrevivência, diferente 

da personagem dos jogos anteriores que era uma arqueóloga rica e famosa e com uma 

personalidade implacável. 

No início do jogo, vemos uma expedição em busca de vestígios em áreas 

remotas e isoladas, com a constituição de uma equipe, coordenadores e especialistas 

traçando estratégias de trabalho, assim como algumas expedições científicas reais são 

com a participação de outros especialidade além da arqueologia, mas um campo 

interdisciplinar com especialistas ligados a Biologia, Antropologia e Linguística.   

 Nos jogos anteriores da franquia, o enredo girava em torno da busca ou disputa 

com alguma facção por um determinado artefato antigo e lendário, aqui passa a ser uma 

situação de sobrevivência.  
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 Após o Reboot da franquia, a personagem passa a se comportar mais como uma 

heroína, por mais que ela mate muitas pessoas ao longo do jogo, a primeira abordagem 

é sempre uma tentativa de diálogo e partindo para os atos de violência para a 

autodefesa ou proteger os amigos ou membros da expedição. 

 

Figuras 82 e 83 - Material de marketing e esboços iniciais da personagem, ambos presentes 
como extras em Tomb Raider: Anniversary. Fonte: Crystal Dynamics, 2007. 

 

 

A personagem que ao longo de toda a franquia, foi extremamente sensualizada, 

inclusive isso sendo usado como material de marketing nos esboços iniciais do 

personagem, porém, a partir desse jogo, mesmo ela carregando uma carga de 

“sensualidade” não é exagerada como era nos jogos anteriores da franquia.  

Ela utiliza vestimentas que fornecem o mínimo de segurança para trabalhos em 

campo, isso considerando todas as roupas disponíveis para o jogador. Roupas que não 

parecem tão distantes das vestimentas utilizadas por arqueólogas em atividades campo, 

apesar do uso de acessórios que não seriam utilizados nos trabalhos de arqueologia, 

como por exemplo, todos os tipos de armas (desde arco e flechas até armas de fogo). 
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Figuras 84 e 85 – Vestimentas parecidas com as de arqueólogas com exceção das armas. 

 

 

Seus objetivos agora mudaram, ela não está atrás de um item especifico e sim 

atrás de uma descoberta para ser estudada e publicada, sendo que ela nem lidera a 

expedição inicialmente, só passa a liderar após encontrar-se só e tentar encontrar os 

sobreviventes da expedição com um único objetivo de sair da ilha. 

 

 

3.4 World of Wacraft 
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World of Warcraft é um MMORPG, desenvolvido e distribuído pela Blizzard 

Entertainment lançado em 2004, e deis do seu lançamento foi lançada diversas 

expansões, sendo que atualmente o jogo se encontra em sua Sétima expansão “World 

of Warcraft: Battle of Azeroth” e sendo um jogo exclusivo para os computadores. 

Atualmente o jogo é vendido em Media digital pela Blizzard Battle.net, sendo um 

aplicativo de vendas, central de notícias e distribuição dos jogos da própria 

desenvolvedora. 

Em sua Terceira expansão, World of Warcraft: Cataclysm, lançada em 2010 e 

atualmente já foram lançadas outras expansões do jogo, foi introduzido no jogo a 

profissão opcional de arqueólogo, em que jogadores poderiam escavar diversos sítios, 

remontar e coletar diversos itens que estão associados às diversas raças presentes no 

jogo.  

 

 

Figura 86- Capa da Expansão World of Wacraft: Cataclysm. Fonte: Wowwiki.wikia.com. 

 

 

O jogo é ambientado em um mundo fictício fantástico chamado de Azeroth, que 

é o lar de diversas Raças (Como Humanos, Elfos, Anões, Gnomos, Orcs e outros). 
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Figura 87 - As diversas raças de ambas as fações do mundo de fantasia de Warcraft. Fonte: 
Wowgirl.com 

 

Arqueologia dentro deste jogo está relacionada à busca por sítios arqueológicos 

que se encontram em diversas áreas ao longo do grande mapa de seu jogo e está 

relacionada as raças presentes ou pretéritas nesse universo fictício. 

Inicialmente o jogador dever ir ao instrutor da profissão assim como em outras 

profissões presente no jogo, como mostrado na imagem abaixo o instrutor que faz uma 

clara referência a “Indiana Jones” que é um dos líderes da facção Liga dos Explorados 

pelo lado da Aliança. 

 
Figura 88 - Instrutor da profissão de arqueologia e uma das capitais da Aliança, que faz 

referência ao personagem Indiana Jones. Fonte: World of Wacraft. 
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Após “adquirida” a profissão, o jogador deve ir a um sitio arqueológico em que é 

representado no mapa por uma “colher de pedreiro”. Dentro da área do sitio, o jogador 

realiza uma sondagem e em que cada sondagem realizada deixa uma “Estação total” 

com uma luz (Vermelha distante, amarela próxima e verde de muito próxima) que indica 

a proximidade de fragmentos a serem encontrados e coletados, como mostrado nas 

imagens abaixo. 

 

Figura 89 - Mapa do jogo aberto e mostrando a localização do sitio que podem ser escavados. 
Fonte: World of Wacraft 

 

Figura 90, 91 e 92 - Vermelho indicando que não fragmentos por perto dentro da área do sitio. 
Amarelo indicando que cada escavação tem um número variado de quantos conjuntos de 
fragmentos pode ser encontrado quem normalmente varia de 4 a 7 conjuntos e quando 

encontrado um conjunto e fornecido um número variável de fragmentos, como mostrado na 
imagem um conjunto relacionado aos Altaneiros (Elfos). Fonte: World of Wacraft. 
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Figuras 93 e 94 - Conjunto de fragmentos encontrados. Conjunto de fragmento sendo 

coletados pelo jogador. Fonte: World of Wacraft. 
 

 

 Após coletados um determinado número de fragmentos de uma determinada 

cultura que possa construir um artefato, (esse artefato traz consigo uma descrição que 

fica salva no catálogo de achados do jogador), quando o artefato é remontado ele pode 

ter alguma função como de arma, armadura, item cosmético, montarias fossilizadas, um 

brinquedo ou um simples item para venda para que o jogador ganhe algum ouro para 

seu personagem. 
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Figuras 95 e 96 - Mostra que o jogador completou o número necessário de fragmento para 
restaurar o artefato. Após o jogador e reconstruir o artefato ele e adicionado a um catalogo do 

conjunto de da raça ao qual ele está ligado com sua descrição. Fonte: World of Wacraft. 
 

 

Cada item descoberto traz consigo informações sobre o passado de um 

determinado acontecimento. Isso acontece dentro dos diversos eventos que ocorreram 
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dentro do universo de Warcraft ou ainda sobre a cultura de uma determinada raça, 

dentro das diversas “raças” possíveis que compõe o jogo. 

Dentro do universo do jogo há várias missões que evolvem a exploração de 

ruinas antigas, busca por artefatos em templos e disputas entre as facções do jogo por 

determinados artefatos de poderes místicos, pelo lado da aliança temos “A Liga dos 

Exploradores” e pela Horda temos o “Relicário”, que seria a organização de 

exploradores, historiadores e arqueólogos de ambas as facções, onde eles disputam 

entre si e com outras facções não jogáveis para que ambas facções jogáveis não se 

tornem o antagonista da história, por mais que elas busquem se beneficiar dos achados. 

Essas Missões possuem muita inspiração nos filmes de Indianas Jones e há uma 

série de missões onde são recriadas as mais diversas situações dos filmes dentro do 

universo do jogo, como por exemplo, a cena da geladeira onde o professor Jones se 

esconde dentro de uma geladeira para se proteger de uma explosão. 

Apesar de não ser um jogo relacionado somente a arqueologia, ou seja, a 

arqueologia neste jogo se resumir a uma possibilidade, destacamos que apresenta 

ferramentas para o trabalho de arqueologia, mais realistas que as percebidas no jogo 

do Indiana Jones, mas a perspectiva que o arqueólogo trabalha na “caça” relíquias 

continua presente. 

 

 

3.4 C14 Dating 

 

Esse jogo diferente dos outros, que são jogos de grandes produtoras, trata de 

um jogo Indie como os que ocorrem em sites como kickstarter.com. 

Como esse jogo não conta com as mesmas estruturas das grandes produtoras, 

os desenvolvedores atraem o público com propostas muito diferentes e adotando outras 

abordagens que normalmente a indústria não tomaria. Como normalmente trazem 

outras propostas acabam caindo nas graças do público e sendo sucesso comerciais 

incríveis, como Minecraft um jogo indie que se tornou o 2° jogo mais vendido da história 

com aproximadamente 106,86 milhões de cópia vendidas, segundo o site olhardigital 

em uma notícia do dia 08 de junho de 2016. 

Esse jogo trata de um romance, disponível apenas para computadores pelo estúdio 

Winter Wolves e foi lançado em 2016. 
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Figura 97 - Fonte: Store.steampowered.com 

 

Tem em seu enredo, a personagem controlada pelo jogador é Melissa Flores, 

uma estudante de antropologia do 3º ano que participa de um estágio arqueológico de 

verão, uma escola de campo que acontece na Bélgica, a mais de 5 mil quilômetros de 

distância da de seu país os Estados Unidos, na Califórnia. No jogo ela pode escavar um 

autêntico sítio pré-histórico, onde descobriu-se restos neandertais no passado. 

Dado o contexto da história do jogo ele é focado em grande diálogos e escolhas 

que o jogador deve fazer, que tem consequências dentro do círculo de relações afetivas 

da personagem. Mesmo a protagonista não cursando arqueologia, ela está se 

graduando em uma área como muita afinidade e inserida no mundo acadêmico da 

arqueologia. 

O ambiente da escavação e o intercâmbio dentro do jogo servem para a 

construção da narrativa e de cenário para o romance que o jogo tenta construir. 

O estúdio que produziu o jogo tem uma lista grande jogos desse gênero 

produzidos com diversas outras temáticas, sendo o gênero bem popular em países 

como o Japão. 

  

 

3.5 Considerações a respeito dos jogos analisados 

 

A relação da arqueologia com a indústria de jogos, é extremamente unilateral, 

muito parecida com que percebemos na indústria cinematográfica. A figura do 

arqueólogo como personagem, tanto com protagonista ou com coadjuvante, é colocada 

como uma profissão romantizada no imaginário popular como da “pessoa que lidera um 
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grupo de pessoas que desenterra relíquias do passado” com personalidade muito forte 

e até carismática, o que considero um clichê do mercado consumidor de mídias.  

Desafios mortais, perigos constantes, busca por tesouros e uma vida repleta de 

aventuras. É muito difícil dissociar essas características da figura do “arqueólogo (a)” do 

imaginário da maioria das pessoas, quando se percebe o “estrago” que essa forma de 

comunicação acarreta. 

Embora possa remeter essa construção da arqueologia dentro dos jogos 

eletrônicos analisados aos primórdios da própria ciência Arqueológica, com suas 

origens (em sua fase pré-científica) no antiquarismo e no colecionismo, essa imagem 

que foi percebida na descrição da maioria dos jogos analisados, pouco tem a ver com o 

que fazem os profissionais arqueólogos (as), que seriam mais bem representados por 

personagens cotidianos, cientista, investigador ou um perito forense, por exemplo, 

dotados de diferentes habilidades técnicas e intelectuais. 

Ressaltamos ainda a questão das vestimentas dos personagens, juntamente 

com seus acessórios. Na realidade a escavação arqueológica é normalmente executada 

com o auxílio de alguns instrumentos, dos quais podemos destacar alguns como 

colheres de pedreiro, pás, facões, pincéis, baldes, peneiras e trenas, porém, jamais 

chicotes e armas. 

A ideia que os jogos passam sobre nossa profissão é tão focada no resgate do 

material como relíquia ou como sobrevivência, que a percepção que se tem é que a 

cultura material passa direto de onde foi retirada para uma sala cheia de armários. A 

verdade é que, não bastasse todo o trabalho de campo, no qual, além da exumação e 

do registro dos vestígios escavados, faz-se também o levantamento de informações 

complementares para a interpretação cultural dos vestígios encontrados, ou seja, o 

arqueólogo destina grande parcela de tempo de pesquisa às atividades de laboratório 

ou gabinete. Justamente nessas etapas que os vestígios de cultura material são 

reconstituídos e analisados, empregando técnicas de diferentes especialidades 

necessárias para os estudos desses vestígios.  
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Figuras 98, 99, 100 e 101 – Arqueologia e Arqueólogas (os) reais (campo). Fonte: DARQ-UNIR 
(2015). 

 

Figura 102 - Arqueologia e Arqueóloga na realidade (laboratório). Fonte: DARQ-UNIR (2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nosso propósito, nas páginas que se seguiram, foi o de pensar nas 

possibilidades pedagógicas dos jogos eletrônicos, através da demonstração do que o 

público que está nesse âmbito tem como conteúdo teórico sobre a arqueologia; ou seja, 

focamos em um instrumento (de muitos) que podem ser usados para o debate aberto 

sobre o fazer arqueológico. A aproximação do público leigo à arqueologia, através dessa 

ferramenta pode ser muito mais efetiva, justamente por ser/fazer parte do sistema de 

consumo atual. A questão talvez não esteja em destruir a imagem da arqueologia 

veiculada por esta mídia, muitas vezes fantasiosa, mas perceber as possibilidades de 

uso dessas, de modo crítico. 

Concordamos com Paulo Zanettini (1991) quando ele diz que o Dr. Indiana Jones 

é o culpado de reproduzir uma imagem da arqueologia como uma aventura colonial, e 

pôr em risco nossa luta por algo democrático e socialmente responsável. No entanto, 

aproximando-nos à proposta de diálogos, reforçamos a necessidade de não nos 

esquecermos de Jones. Ele pode nos servir sim! criticado e desconstruído em seus 

supostos crimes fantasiosos, assim como a Lara Croft e os outros personagens 

analisados. Acreditamos que à medida que a arqueologia for se apresentando como 

socialmente responsável e historicamente diversa, suas representações acompanhem 

a nova proposta. 

A indústria de jogos eletrônicos, assim como a cinematográfica, tem interesse 

pela arqueologia, na medida em que ela proporciona paisagens, cenários, objetos e, de 

certa forma, mundos para recriar virtualmente, a arqueologia tem apelo visual. A 

materialidade da arqueologia oferece elementos visuais para serem utilizados. 

O fascínio de todos os públicos pela arqueologia significa que os arqueólogos 

cada vez mais deveriam estar refletindo, mais do que outras disciplinas, como utilizar 

esse recurso de comunicação com o público em geral.  

O que ocorre, é que nós, arqueólogos não temos tido interesse por esses jogos, 

o que leva a própria indústria na maioria das vezes nem considerar os conhecimentos 

arqueológicos atuais para as construções de seus produtos de consumo. 

Atualmente, no Brasil, percebe-se que existe entre os (as) arqueólogos (as) a 

preocupação em promover, após os estudos, a devolução dos bens culturais, 

juntamente com a divulgação do conhecimento gerado a partir deles, às comunidades 
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localizadas nas áreas de origem desses vestígios. Essa perspectiva, vai aos poucos 

tentando inserir uma outra visão do que é arqueologia, junto às comunidades envolvidas 

pelo trabalho.  

Ainda assim, na maioria dos casos, os conhecimentos gerados permanecem no 

mundo acadêmico. Há pouca preocupação, no Brasil, com uma divulgação mais efetiva, 

mais abrangente, que utilize os recursos tecnológicos e midiáticos a seu próprio 

benefício.  

Ao contrário de outras mídias onde a crítica arqueológica chegou, como nas 

obras literárias e cinematográficas, os jogos eletrônicos passaram ilesos a essa crítica, 

ou seja, foi ignorada pela crítica e ela replicou a mesma imagem que foi criticada na 

outras mídias, do arqueólogo herói que está atrás apenas do item valioso ou místico. 

E esse seguimento da indústria do entretenimento cresceu e se tornou muito 

maior que o setor cinematográfico e música juntos junto a isso com o poder de criar um 

preconceito do que seria a “prática arqueológica científica” em um público muito maior 

do que as práticas de arqueologia pública e de educação patrimonial conseguem atingir. 

Salientamos ainda que, junto a esse tipo de mídia a participação ocorre de forma 

voluntária, ao contrário da arqueologia pública e educação patrimonial, que em muitas 

situações sãos atividades que o público participa de forma não voluntária. 

A maioria dos arqueólogos volta sua atenção apenas para a produção do 

conhecimento arqueológico, e seu público acaba sendo, na maioria das vezes os 

próprios arqueólogos e estudiosos de áreas afins. Enquanto isso, o número de 

arqueólogos que se dedicam a produção de textos, atividades e produções audiovisuais 

que disseminem o conhecimento arqueológico para todos os públicos é ainda muito 

pequeno. 

A relação da arqueologia com a indústria cinematográfica tem mais 

reciprocidade, por mais que o cinema seja mais beneficiado nessa relação, pois há uma 

produção considerável de documentários sobre os mais diversos períodos, momentos 

e civilizações; que são ferramentas utilizados comumente por professores e que acabam 

disseminando os mais diversos dados arqueológicos e históricos junto ao público em 

geral. 

Em termos gerais podemos dizer que a arqueologia nos jogos eletrônicos atuais 

tem um certo benefício no sentido de que há interesse deste tipo de indústria em 

financiar pesquisas e buscar consultoria para a construção dos enredos e da 

ambientação em seus jogos. Nesse sentido precisamos ir além da crítica a este tipo de 

mídia eletrônica dentro do nosso próprio quintal. A indústria de jogos eletrônicos tem um 
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público no número de milhões, muito maior que qualquer abrangência de projetos já 

realizados de arqueologia pública. 

Reafirmamos o papel importante do arqueólogo na crítica do formato deste tipo 

de indústria, salientamos, porém, que ela tem que chegar a ela e reverter esse dano 

como uma oportunidade de apoio da mesma onde os profissionais de arqueologia mais 

falham: que é na disseminação do conhecimento arqueológico para todos os públicos. 

Acreditamos, portanto, que a arqueologia produzida de forma plural pode 

produzir críticas ao mundo que está ao nosso redor e que, com isso, pode abrir 

possibilidades para construir caminhos alternativos para as vivências humanas no 

presente e no futuro. E, com essa premissa, afirmamos que é preciso dialogar, estimular 

a reflexão sobre o mundo que nos cerca, gerando novas compreensões ou mesmo 

intuições sobre aquilo que pode ser diferente. Os diálogos não devem, todavia, se 

restringir ao universo acadêmico. O conhecimento arqueológico precisa ser construído 

de forma colaborativa, democrática e complexa; ele precisa, assim, entre outras coisas, 

circular inclusive pelos campos digitais e se inserir na nova cultura virtual. 
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