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RESUMO

Os jogos de tabuleiro são reflexos culturais, nasceram como ritos religiosos e mitológicos,
alçaram a condição de objeto de entretenimento, e por fim, foram subvertidos e
transformados em forma de expressão artística. Essa dissertação de caráter teórico-prático
investiga esse último estágio, e pesquisa artistas e obras de gamearte analógica visando
compreender o processo criativo por trás dos jogos de tabuleiro de arte, campo ainda
pouco explorado. Esta pesquisa se apresenta pioneira, pois não há estudos sobre os jogos
de tabuleiros através da arte no Brasil. A primeira categorização dos jogos de tabuleiro
brasileiros que pertencem as definições de gamearte. Também se propõe a apresentar a
relevância e persistência dos jogos analógicos em uma contemporaneidade digital. Essas
investigações servem de arcabouço teórico reflexivo para o desenvolvimento simultâneo
da prática poética dessa pesquisa, um jogo de tabuleiro artístico autoral.

Palavras chaves: jogos, gamearte, jogos de tabuleiro, processo criativo.

ABSTRACT

Board games are cultural reflexes, born as religious and mythological rites, took up the
entertainment object condition, and finally, were subverted and transformed into an art
form. This theoretical and practical character dissertation investigates this last stage, and
research artists and works of analog gamearte aiming to understand the creative process
behind the art of board games, still little explored field. This research presents a pioneer,
because there are no studies on the game boards through art in Brazil. The first
categorization of Brazilian board games that belong to the gamearte settings. It is also
proposed to present the relevance and persistence of analog game in a digital
contemporaneity. These investigations serve as a reflective theoretical framework for the
simultaneous development of poetic practice this research, an authorial artistic board
game.

Keywords: games, gameart, board games, creative process.
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INTRODUÇÃO
O jogo sempre foi um elemento presente em nossa cultura, a disputa é algo
recorrente da personalidade humana. Para Johan Huizinga1 (2012), a cultura surge no
jogo, e enquanto jogo, para nunca mais perder esse caráter2. Assim, segundo o autor, a
evolução da civilização humana aconteceu devido ao interesse nos jogos. Para ele, a
cultura se desenvolve dentro de um contexto lúdico, um fenômeno cultural e não
biológico. Então Huizinga (2012, p.1) chega à seguinte conclusão: “creio que, depois de
Homo faber e talvez ao mesmo nível de Homo sapiens, a expressão Homo ludens merece
um lugar em nossa nomenclatura”.
Colocar um grupo de pessoas sob regras pré-estabelecidas para daí emergir um
vencedor, essa é a base de qualquer jogo, como é o caso dos esportes. Huizinga (2012)
destaca que a ideia de jogo precede o homem, pois os animais já brincavam e divertiamse na natureza. O meu gato siamês, Thor, aos poucos meses de vida já jogava uma espécie
de pique-esconde. Thor camufla-se em algum local escuro, e salta em quem esteja
passando por perto, sem nenhum objetivo claro, por mera diversão de assustar os seus
donos. De acordo com o dicionário, a definição básica de jogo é: “atividade cuja natureza
ou finalidade é a diversão, o entretenimento”, ou seja, os animais são jogadores, essa é a
forma primordial de ver um jogo. De acordo Johan Huizinga (2012, p.4): “no jogo existe
alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um
sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa”. Assim como o jogo, a arte também
não é uma necessidade imediata da vida, não nos alimentamos de pinturas, nem de
música, cinema ou histórias em quadrinhos, nosso instinto de sobrevivência não necessita
de tais coisas, mas é também através delas que o homem se expressa, sendo assim uma
necessidade espiritual.
Tenho contato com jogos, RPG e games desde os meus cinco anos de idade
(fig.1), mídias que me permitiam ser um jogador de futebol, herói, guerreiro medieval,
bruxo, ouriço azul ou até mesmo um encanador em busca de cogumelos. Hoje como

O holandês Johan Huizinga (1872 – 1945) é um dos mais eminentes historiadores da cultura no século
XX. Homem de múltiplos interesses, nos anos 1890, quando era estudante na Universidade de Groningen,
chegou a frequentar um grupo de estetas adoradores do decadentismo. Depois se interessou pelo budismo,
aprendeu sânscrito e escreveu uma tese sobre o papel do palhaço no drama indiano antigo. Publicou o livro
Homo Ludens (1938), onde propunha um novo modelo de civilização, sua principal contribuição social. O
regime nazista o manteve preso de 1942 a 1945.
2
Em Homo Ludens, 2012, p.193.
1
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artista visual, tenho a responsabilidade de unir duas paixões antigas e de igual
importância, os jogos e a arte.

Figura 1 – José Loures fotografado por Marly Loures, em 1993.

Essa pesquisa tem como objetivo principal apresentar a gamearte não somente
nos games, suporte já tradicional, e sim nos jogos de tabuleiro, área essa pouco
pesquisada, onde existem uma infinidade de possibilidades, temáticas e conceitos. Parte
dessa dissertação também se dedica a uma breve pesquisa histórica sobre os jogos de
mesa, como os jogos de tabuleiro e o RPG, suas origens culturais e míticas. Pretende
também entender como esses jogos se popularizaram no Brasil, e como hoje funciona o
mercado brasileiro de jogos de tabuleiro.
Esses tipos de jogos eram exclusivos da mesa. Hoje migraram de mídia, e assim
alcançaram um novo público, os amantes dos videogames. O contrário também é
possível, games que migram para o tabuleiro, se tornando produtos transmidiáticos. É
importante compreender os graus de imersão desses jogos, e como a imaginação se
relaciona com regras estabelecidas, seja em jogos de mesa, ou em suas transposições para
o digital.
A investigação também analisa a game arte nos jogos de tabuleiro, e como os
artistas lidam com esse elemento tão cotidiano que é o jogo. Traz reflexões sobre como
um jogo artístico pode nos trazer e a relação entre arte e regras. Simultaneamente à essas
pesquisas e análises conceituais e historiográficas criarei o meu próprio jogo de tabuleiro,
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totalmente autoral, com regras e desenhos próprios, um jogo de arte que discute elementos
da contemporaneidade.
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CAPÍTULO 1 – BREVE HISTÓRIA DOS JOGOS DE TABULEIRO
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. (HUIZINGA, 2012, p.33)

Quando pensamos em jogos, a primeira coisa que vem à mente é a indústria
bilionária dos games digitais, essa que tornou-se a mídia de entretenimento mais lucrativa
da história, até mesmo mais que o cinema, considerado a sétima arte3. Acabamos por
esquecer dos clássicos jogos de tabuleiro, aqueles jogados na sala de casa, com a família
e amigos, ou mesmo o “jogo da velha”, usado como passatempo durante aquela aula chata
na escola. A indústria de jogos de tabuleiro continua firme no mercado, conciliando jogos
tradicionais e experimentais, e se depender da criatividade dos jogadores, será um
passatempo que persistirá por muitos anos. Práticas como o crowdfunding4 estimulam o
desenvolvimento de novos jogos, assim como a tecnologia de impressão 3D. Segue uma
notícia sobre a aplicação de novas tecnologias nos jogos de tabuleiro:
Novas ferramentas alimentam a criação de jogos de tabuleiro, da ideia original
à produção final. Sites de "crowdfunding", nos quais usuários podem prometer
dinheiro para financiar projetos, fornecem o capital básico. Máquinas como
impressoras 3D podem criar rapidamente peças, dados e outros protótipos de
componentes. E a Amazon, a gigante do varejo eletrônico, se encarrega de
vendas e distribuição.
Como resultado, as vendas de jogos de tabuleiro nas lojas de brinquedos e
jogos dos EUA cresceram de 15% a 20% ao ano nos últimos três anos, de
acordo com a "ICv2", revista especializada do setor. A Amazon informa que
as vendas de jogos de tabuleiro cresceram em dois dígitos entre 2012 e 2013.
No Kickstarter, o maior site de "crowdfunding", o montante arrecadado no ano
passado para jogos de tabuleiro excedeu o arrecadado para videogames --US$
52,1 milhões ante US$ 45,3 milhões. (WINGFIELD, 2014)

É uma situação curiosa, o fato de uma mídia analógica, como o jogo de tabuleiro,
ter recuperado a atenção do público graças ao digital. Para adentrar de forma definitiva
nos jogos de tabuleiro na contemporaneidade, é necessário visitar as suas origens
históricas e míticas, pois o jogo foi e ainda é um elemento cotidiano da história humana.
3

Matéria completa disponível em: http://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industriados-video-games-infografico-.htm
4
O Crowdfunding (ou financiamento pela multidão, em tradução literal) é uma modalidade de investimento
onde várias pessoas podem investir pequenas quantias de dinheiro no seu negócio, geralmente via internet,
a fim de dar vida à sua idéia. É o chamado financiamento colaborativo, algo que está revolucionando o
lançamento de Startups mundo afora. Fonte: http://www.sobreadministracao.com/crowdfunding-o-que-ee-como-funciona/
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1.1 Origens & Misticismo

Um dos ancestrais dos jogos de tabuleiro contemporâneos é o “jogo real de Ur”
(fig.2), estima-se que era jogado por volta de 2.500 a.C., originário da cidade Suméria de
Ur, atualmente Iraque.

Figura 2 – Peças e tabuleiro do “jogo real de Ur”. Fonte:
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/worldhistory/royal_game_of_ur/

O jogo foi descoberto entre 1922 e 1934, durante as escavações lideradas pelo
arqueólogo inglês Sir Leonard Woolley. Em meio a tumbas, Leonard encontrou joias,
armas, e também vários tabuleiros, esses trabalhados em madeira e adornados com
madrepérola e lápis-lazúli. Tal cuidado e esmero na construção do tabuleiro mostrava a
importância do “jogo real de Ur”:
Os jogos eram uma companhia indispensável após a morte, já que se acreditava
que fossem parte integrante do divertimento no outro mundo. Diante do
tamanho da eternidade, era bom que os jogos fossem interessantes; de outro
modo, o resultado seria um tédio infinito. (MONTE NETO, 2014)

As regras do “jogo Real de Ur” perderam-se, mas os objetos usados no tabuleiro
nos dizem muito sobre a sua jogabilidade. Cada tabuleiro consistia em sete peças
arredondadas para cada jogador, seis dados tetraédricos com marcações em dois vértices
e 21 bolas brancas. Existem várias interpretações de como o jogo funcionava, sendo esse
similar aos jogos de percurso, que consiste em chegar ao fim de um caminho,
atravessando as casas do tabuleiro de acordo com o número obtido no lançamento de
dados.
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Os antigos egípcios também se divertiam com os jogos de tabuleiro, um deles
era o Senat, ou Senet, também conhecido como “Jogo de passagem da alma para outro
mundo” (fig.3), fragmentos e hieróglifos encontrados em escavações, indicam que o “jogo
de Senat” teria por volta de 5.500 anos.

Figura 3 - Jogo de Senat. Fonte: http://pipocaenanquim.com.br/games-2/uma-breve-historia-dos-jogosde-tabuleiro-parte-1

Na tumba do faraó Tutankâmon (1333 a 1323 a.C.) foram encontrados quatro
tabuleiros, um deles constituído de ébano e marfim, com peças em ouro. O “jogo de
Senat” tinha profunda ligação com a mitologia egípcia, sendo citado no “Livro dos
Mortos”5 e outros textos religiosos. Quando havia apenas um jogador, entendia-se que
ele enfrentava o seu próprio destino, representado pela imagem do deus dos mortos,
Osíris. Se vitorioso, o jogador receberia a benção da vida eterna. Vencer o “jogo de
Senat” significa triunfar sobre o mal e renascer com sucesso na vida após a morte.

O “Livro dos Mortos” faz parte da categoria de textos pertencente à Literatura Funerária. Estes textos,
cujo uso é conhecido apenas entre os egípcios antigos, eram de uso exclusivo do morto e serviam para
auxiliá-lo na sua passagem para o outro mundo, com o que o mesmo podia tornar-se um espírito glorificado
ao final de sua jornada. As fórmulas e encantamentos necessários para ultrapassar as dificuldades dessa
viagem encontravam-se inscritos nas paredes das câmaras funerárias, nos caixões, nas bandagens e nos
papiros colocados junto à múmia. Assim o morto teria fácil acesso a estes e poderia utilizá-los no momento
adequado. Fonte: BRANCAGLION, 2004, p.48-49 apud BIELESCH, 2010, p.2005.
5
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O tabuleiro era formado por três colunas, possuindo cada 10 a 11 casas,
chamadas pelos egípcios de peru. O objetivo do jogo era mover as peças através das casas,
cada uma com suas respectivas marcações e significados. De acordo com a egiptóloga
brasileira Margaret Marchiori Bakos6:
Se um jogador chegasse a uma casa cujo símbolo significava beleza ou poder,
era premiado. Não era desejado cair com as peças a quatro quadrados do final,
pois aterrissar na "casa das águas", ou na "casa do azar", significava se "afogar"
e talvez voltar para o começo. O quadrado anterior era chamado de "bom" ou
de "casa boa". Os quadrados subsequentes tinham os numerais três e dois
respectivamente, referindo-se ao número de casas até o final. (BAKOS, 2014,
p.168)

O “jogo de Senat” assim como o “jogo real de Ur”, sofre com a falta de
informações claras sobre a sua mecânica e regras usadas no antigo Egito. Atualmente
existem diversos modos de jogo, inclusive, versões digitais, em que partidas são
disputadas online (fig.4), mas ambas as plataformas são interpretações de elementos
sobreviventes do “jogo de Senat”.

Figura 4 - Printscreen da página: http://pt.boardgamearena.com/#!gamepanel?game=senet

6

Margaret Marchiori Bakos possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1971) e doutorado em História pela Universidade de São Paulo (1986); tem pós-doutorado pela University
College London (1988/89). É Professora adjunto (aposentada) de História do Brasil e de História Antiga da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-graduação
em História da PUCRS (1993-2013). É Professora Sênior do quadro permanente de docentes da
Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência de pesquisa em temas diferenciados: Positivismo,
Escravismo e Abolição no Rio Grande do Sul (Mestrado, 1982), Positivismo e Administração Pública
Municipal de Porto Alegre (Doutorado, 1986). Realizou estágio de Pós-Doutorado em História do Egito
Antigo no University College London, Inglaterra (1988/89). Passou a desenvolver pesquisas sobre
egiptologia/egiptomania em 1995, com apoio de Bolsa Produtividade do CNPq. Fonte:
http://lattes.cnpq.br/7246907329737558
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Outro exemplo de jogo de tabuleiro milenar, é a Mancala (fig.5), não
especificamente um jogo em si, mas um gênero, conhecido como semear e colher.
Originário da África do Sul, estima-se que teria surgido por volta de 2.000 a.C, outros
pesquisadores supõem uma origem ainda mais antiga, cerca de 7.000 a.C.

Figura 5 - Tabuleiro de Mancala. Fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.213_Mancala_Game_Board.jpg

As peças são sementes ou pedras e o tabuleiro pode ser qualquer suporte com
buracos côncavos. Até mesmo buracos no chão tornam-se suporte para uma partida, em
que a posição social e econômica determina o material das peças:
Podem ser muito simples, escavados na terra ou areia; podem ser de madeira
toscamente esculpida; mas podem ser verdadeiros trabalhos de escultura e
ourivesaria. Alguns potentados encomendavam os tabuleiros aos melhores
artesões da região. A madeira mais tara e perfumada era escolhida e trabalhada
durante vários meses até que o tabuleiro ficasse digno dos aristocratas. Os
marajás da Índia, chegavam a jogar os Mancalas utilizando rubis e safiras em
lugar de sementes. (OS MELHORES JOGOS DO MUNDO, 1978, p.124)

Na Mancala não existe o fator sorte, toda a sua jogabilidade depende
exclusivamente do raciocínio dos jogadores. No início de uma partida, cada jogador
recebe um determinado número de peças, em que são “semeadas”, tanto nas suas próprias
casas, quanto nas adversárias. Os jogadores são obrigados a “colher” as peças, o jogo
alterna entre o sentido horário, e anti-horário, e termina quando houver poucas sementes
no tabuleiro, ou quando resta apenas uma semente de cada lado. O vencedor será aquele
que obtiver o maior número de sementes. Essa é uma forma de se jogar a Mancala, já que
existem centenas de variações do jogo, atualmente voltadas para o passatempo, outras
como ritual. Na Costa do Marfim, o povo Alladians ainda relaciona a Mancala aos rituais
místicos:
O hábito de jogar awelê, jogo da família Mancala, é restrito apenas à luz do
sol, ou seja, só pode ser jogado durante o dia. À noite, os Alladians deixam os
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tabuleiros nas portas das suas casas para os deuses poderem jogar. E ninguém
se atreve a tocar nos tabuleiros, temendo o castigo divino. (OS MELHORES
JOGOS DO MUNDO, 1978, p.125)

No Suriname, região norte da América do Sul, uma das variações da Mancala é
conhecida como Awari. Jogado as vésperas de um enterro, como meio de distrair o morto,
após o enterro, é comum se desfazer do tabuleiro. O Oware, como é conhecido em Gana,
se encontra disponível para partidas online, principalmente via aplicativos (fig.6) para
dispositivos móveis, como tablets e celulares.

Figura 6 - Printscreen da loja de aplicativos “Google Play”. Fonte:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boes.oware

A Mancala também encontrou o seu espaço no ensino, devido ao seu caráter
lógico e divertido. Rinaldo Pereira7 defendeu a utilização dos jogos de Mancala como
recurso metodológico de ensino em matemática, junto a bagagem cultural vinda desse
jogo. Segue um trecho da dissertação de mestrado de Rinaldo Pereira, em que o autor
narra o começo de sua pesquisa:
Os alunos aprenderam a praticar o jogo em tabuleiros improvisados em caixa
de ovos e sementes de feijão como peças. Gostaram da atividade, e a interação
com a cultura africana nas aulas de matemática no primeiro ano do jogo na
escola se deu apenas por intermédio de uma árvore africana chamada baobá,
pois é com os grãos dessa árvore que se pratica o jogo em muitas partes da
África. No entanto, fui percebendo com a prática do jogo seu potencial
pedagógico. No campo da motivação, o jogo teve papel fundamental, as
minhas aulas de matemática, até então chatas, passaram a ser mais
interessantes e consequentemente melhorou consideravelmente o meu
relacionamento com os alunos. No campo da matemática, os movimentos do
jogo apresentavam uma matemática ali implícita que era sistematizada pela
escola. No campo do ensino de história e cultura afro-brasileira, os
movimentos do jogo apresentavam também aspectos culturais e filosóficos da
cultura africana, até então por mim pouco conhecido. Porém, senti-me
motivado para investigar melhor o potencial pedagógico do jogo, tendo em
vista a possibilidade de trabalhar de fato a matemática por intermédio do jogo
e ainda interagir com o projeto institucional na implantação da Lei 10.639/03
nesse campo do conhecimento. (PEREIRA, 2011, p.21)

Rinaldo Pevidor Pereira, doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Mestre
em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2011), atuando principalmente nos seguintes temas:
cultura africana; formação de professores; e jogos de Mancala. Possui Licenciatura Plena em Matemática
pela Universidade Federal do Espírito Santo (2002). Fonte: http://lattes.cnpq.br/4057204991757493
7
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1.1.1 Matriz Mítica
A origem de muitos jogos de tabuleiro possui também relação com os padrões
usados na construção de antigos templos e cidades. O estudioso Nigel Pennick8 denomina
esses sistemas de layout. No hinduísmo esse layout tem como base o Paramasayiaka, um
quadrado formado por 81 quadrados menores. Cada área do quadrado corresponde a uma
divindade específica, com a função de proteger lugares e direções. Tamanha a
importância de Paramasayiaka, que a posição de imagens dentro de templos, aldeias e
casas são determinadas pelo posicionamento dos deuses presentes nesse layout. No centro
do quadrado maior encontra-se o Quadrado de Brahma, o deus criador que domina nove
quadrados menores. De acordo Pennick:
Esse quadrado formado de nove outros quadrados menores é considerado a
quintessência da existência, o núcleo centro através do qual todo espaço e
tempo podem ser alcançados. (PENNICK, 1992, p. 150)

Coloca-se a grade Paramasayika sobre Purusha (fig.7), mítico gigante
primordial, a área correspondente à área do umbigo, local conhecido nas artes marciais
japonesas como hara, centro em que flui a energia corporal. Nas cidades hindus que
foram construídas tendo como base esse layout, o Quadrado de Brahma situa-se no
complexo central do templo. Pennick aponta a relação entre a Paramasayika e outras
grades ao redor do mundo:
Toda grade de 81 quadrados é idêntica ao tabuleiro do jogo de Tablut,
originário do norte da Europa, assim como do jogo de Saturankam, de Sri
Lanka. Em ambos os jogos o lugar de maior importância é o quadrado central.
(PENNICK, 1992, p. 150)

8

Nigel Campbell Pennick, nascido em 1946 em Guildford, Surrey, Inglaterra. Formado em biologia, por
15 anos foi pesquisador em taxonomia de algas para um instituto do governo em Cambridge. Durante este
tempo, publicou 29 trabalhos de pesquisa científica sobre a ultraestrutura e taxonomia de microorganismos
marinhos, incluindo descrições de oito novas espécies de algas marinhas e protozoários até então
desconhecidas para a ciência antes de tornar-se um escritor e ilustrador. Ele é mais conhecido por suas
pesquisas sobre geomancia, labirintos, geometria sagrada, arte espiritual, artesanato, alfabetos esotéricos e
o estudo das runas germânicas. Já escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos publicados sobre uma
ampla gama de assuntos.

26

Figura 7 – Grade Paramasayika sobre Purusha. Fonte: http://londonmandir.baps.org/the-mandir/mandirarchitecture-history/

As feiras europeias também seguiam essa formatação, onde o ponto central
recebia destaque, era lá que a cerimônia de fundação acontecia. A Vashtuvidya, técnica
indiana de harmonização com a Terra, mantem os ritos dessa cerimônia:
Um buraco aberto no centro do local representa o umbigo de Purusha [...] Seus
membros são simbolizados pelas quatro linhas que partem do umbigo para os
quatro pontos cardeais. Quando o buraco atinge o tamanho correto, no lugar
certo e no momento apropriado, realiza-se a cerimônia de fundação.
(PENNICK, 1992, p.151)

1.1.2 O Poder do 9
O conhecido “jogo da velha” é herdeiro da grade de nove quadrados. O layout
de nove quadrados foi utilizado tanto na Europa quanto na Índia, nas divisões de terra.
Mas, esse padrão possui uma origem muito mais antiga.
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Na China feudal, os nove quadrados representavam oito famílias de camponeses
que cultivavam a terra em volta de um quadrado central, que significava o poço
comunitário. Essa divisão era chamada de “campo do poço”, e adequava-se aos espaços
reais de cada área. O padrão chinês de nove aposentos também segue o formato de nove
quadrados, seu nome era Ming-Tang, Salão da Luz ou Salão da Lua, que simbolizava os
ciclos do ano. A grade de nove quadrados é encontrada no centro dos diagramas sagrados
do Tibete. Na Escócia o padrão de nove quadrados era usado no Festival de Beltane9. Os
povos nórdicos também faziam uso desse layout, como aponta Pennick:
Nas terras nórdicas, o xamanismo fazia imenso uso da grade de nove quadrados
e de seus derivados. A [...] plataforma da vidente, sobre a qual se sentava a
xamã feminina ou vólva para conseguir as visões proféticas, era considerada o
centro do mundo. Era quadrada, feita de madeira e dividida em nove quadrados
menores, e no seu centro ficava a vidente voltada para o Norte. (PENNICK,
1992, p.152)

Johan Huizinga nos traz outro exemplo dos povos germânicos, em que a origem
dos jogos de tabuleiro está ligada à rica mitologia nórdica:
Também a mitologia germânica faz referência a um jogo jogado pelos deuses
em seu tabuleiro: quando o mundo foi ordenado, os deuses reuniram-se para
jogar os dados, e quando ele renascer de novo após sua destruição, os Ases
rejuvenescidos voltarão a encontrar os tabuleiros de jogo em ouro que
originalmente possuíam. (HUIZINGA, 2012, p.65)

1.1.3 Grade Divina
A tradicional grade quadriculada encontra suas raízes nos oráculos e videntes da
antiguidade. Certos humanos são abençoados pelos deuses com o poder divinatório, como
uma ponte entre o mundano e divino. Os xamãs por exemplo, são irmãos espirituais dos
oráculos, pois utilizam-se os mesmos caminhos para se alcançar uma experiência
visionária. De acordo com Pennick (1992, p.23): “todo tipo de adivinhação tem como
base a crença implícita de que poderes transcendentais controlam tudo o que é importante,
e que nada acontece por acaso”.

9

Beltane ou Beltaine ou ainda as fogueiras de bel como também é chamado, é uma festividade milenar que
celebra a fertilidade e fartura. Era cultuado e comemorado por várias tribos celtas desde a Europa central
até a Irlanda e Escócia. A herança cultural de Beltane se mantem viva até hoje nas festividades do 1° de
maio. Cada tribo celta e cada clã tinha suas peculiaridades para esta comemoração que também variava de
nome de tribo para tribo. Marcada como a festividade mais alegre entre os povos celtas, a sensualidade e
as fogueiras eram uma constante em todas as tribos e clãs que cultuavam a chegada de Beltane. Fonte:
http://www.celtastoday.com/beltane-festival-celta-da-fertilidade/.
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O símbolo que representava esses adivinhos divinos, como denomina Pennick,
era a grade quadriculada, que pode ser encontrada em representações de deuses e santos.
Os deuses antigos da Mesopotâmia, Ásia central e Europa descendem do xamanismo
primitivo, ambos associados à grade, demonstrando seu poder ao persistir ao tempo. Uma
escultura do deus celta Cernunnos, situada no santuário de Roqueperteuse, na França,
possui a grade. Vários santos representados no Livro de Durrow10 (fig.8) apresentam a
mesma grade quadriculada.

Figura 8 – São Mateus no Livro de Darrow. Fonte: https://www.studyblue.com/notes/note/n/econ-1010fstudy-guide-2011-12-ck/deck/9732274

1.1.4 Dados
Outro elemento presente em vários jogos de tabuleiro é o dado, uma forma de
desafiar o destino e a sorte. O homem já utilizou vários objetos, que lançados revelariam
algum presságio, como conchas, ossos e galhos. Qualquer objeto servia como oráculo.
Segundo uma lenda grega, os dados teriam sido inventados pelo herói
Palamede, para distrair suas tropas durante o sítio de Tróia. Também na
Odisseia de Homero – uma das maiores obras literárias da Grécia Antiga – há
uma passagem em que os pretendentes ao casamento com a rainha Penélope
jogam dados sobre peles de boi, em frente ao palácio real de Ítaca. (OS
MELHORES JOGOS DO MUNDO, 1978, p.5)

‘O Livro de Durrow” de acordo Eliézer Mikosz: Os monges irlandeses do século 7, inspirados nos
motivos celtas e também no movimento do oceano, criaram páginas ornamentadas com motivos em espirais
no livro de Durrow. A finalidade dessas páginas ornamentais era de favorecer a meditação e a preparação
para o evangelho que se seguiria. (PURCE, 2006, p.85). (MIKOSZ, 2009, p.194)
10
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Nota-se que o interesse em lançar dados é milenar, porém a sua origem é incerta.
Os egípcios, hindus, astecas, esquimós, e povos de diversos pontos do planeta que
jogavam dados, determinavam suas devidas marcações e formatos. No Oriente, acreditase que os dados surgiram como objeto usado em rituais mágicos e práticas divinatórias.
O Rig Veda11, faz referência aos malefícios do vício em jogar-se dados.
Outra vez surge a figura do arqueólogo inglês Sir Leonard Woolley, pois os
dados mais antigos já encontrados, foram descobertos por ele numa escavação em 1920,
nas tumbas reais de Ur. Com formato piramidal, eram utilizados no jogo Real de Ur, este
citado anteriormente. Em Akhor, na tumba do faraó Tutankâmon, também foram
encontrados dados em formato de hastes, com quatro faces marcadas, que simbolizam os
números de um à quatro, provavelmente utilizados no jogo de Senat. Na Roma antiga,
existia um dado bastante popular entre os soldados, com 14 faces e feito de chumbo.
Os dados contemporâneos mais utilizados são feitos de plástico, em formato
cúbico, com seis faces, numeradas de um à seis. Tal dado é padronizado, e a soma dos
números dos lados opostos é sempre sete. O dado pode ser jogado individualmente, mas
quando unido ao tabuleiro, acaba por gerar inúmeras variáveis, inserindo no jogo uma
dose de aleatoriedade.

1.1.5 Jogos Eternos
Independentemente do continente, ou período histórico, os elementos que
compõem o jogo de tabuleiro estão ali presentes, como fragmentos de culturas já
esquecidas, ritos já abandonados, e agora transformados em mero passatempo. Como bem
conclui Johan Huizinga (2012, p.177): “Na história, na arte e na literatura, tudo aquilo
que vemos sob a forma de um belo e nobre jogo começou por ser um jogo sagrado”.
Os jogos de tabuleiro da antiguidade foram reinterpretados, reimaginados, e
principalmente eternizados. Vários deles foram adotados pelo digital, com versões online,
que podem ser jogadas entre pessoas dos mais variados locais e culturas.
Concluo aqui esse brevíssimo panorama da história dos jogos de tabuleiro na
antiguidade. O objetivo foi demonstrar as origens divinas e mundanas do jogo de

Os Vedas (que em sânscrito significa “conhecimento”) são os mais antigos escritos da Índia, básicos para
o Brahmanismo e posteriormente, séculos depois, para o Hinduísmo. Foi em torno dos Vedas que se formou
a primitiva literatura religiosa e filosófica da Índia. (LOPES, 2012, p.21-22)
11
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tabuleiro, e assim entender que os jogos antigos não eram apenas vistos como diversão,
mas como uma peça cultural, que avançou as casas da história.

1.2 Jogos de Tabuleiro Modernos

Chegamos na era moderna dos jogos de tabuleiro, esses que foram transformados
em produtos e começaram a ser vendidos massivamente, popularizando-se em escala
global. Selecionei dois jogos de tabuleiro para breves análises. São jogos comerciais
considerados clássicos, e também estão entre os mais vendidos e jogados no mundo, são
eles: o Jogo da Vida e War, esse segundo uma versão brasileira do clássico jogo Risk. Na
análise destaco suas origens, regras, estética, gameplay12, objetivos, e principalmente de
que maneira acontece a interação entre os jogadores, através de experimentos pessoais
etnográficos feitos ao jogá-los com amigos.

1.2.1 Jogo da Vida

O The Checkered Game of Life (fig.9), foi criado pela Milton Bradley Company
em 1860, atualmente uma subdivisão da multibilionária Hasbro, a terceira maior
fabricante de brinquedos do mundo13. O jogo foi sendo atualizado, ganhando novas
versões e atualizações nas casas, como curso pela internet, substituindo o curso por

12

Gameplay é o conceito que separa a linguagem do videogame, que o distingue de todos os outros meios
de expressão. Videogames são interativos como qualquer coisa na vida real, que reage somente depois de
nossa intervenção; também são expressivos, podendo ter história e roteiro, como filmes; têm interface como
qualquer programa ou qualquer painel de um aparelho; mas só eles têm essa característica que faz com que
o balanço entre as possibilidades de interação, o desenvolvimento da tensão e a experiência exploratória se
torne algo imersivo. (ASSIS, 2006, p.11)
13
Matéria completa disponível em http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/lego-bate-hasbro-e-virasegunda-maior-em-brinquedos-do-mundo
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correspondência. A estética e visual do tabuleiro também foram mudando com o passar
do tempo, mas o seu gameplay e essência nunca mudaram.

Figura 9 – Versão comercializada do "Jogo da Vida" entre 1910 – 1920. Fonte:
http://www.museumofplay.org/online-collections/3/48/104.804

Recomenda-se o jogo para maiores de 8 anos de idade. O “jogo da Vida” possuía
forte embasamento moral. Dentro do jogo começava-se a jogar ainda criança, chegando
ao seu final na velhice, em que a vitória ou derrota dependiam exclusivamente de quanto
dinheiro foi adquirido durante a vida. Suas características e regras serão exploradas
adiante.
As origens do “jogo da Vida” como conhecemos hoje, começam pelo milenar
Jogo da Serpente – um tabuleiro circular, com uma serpente esculpida, em que cada parte
da serpente representaria uma casa, do qual o jogador ou jogadores deveriam avançar.
Pouco se sabe sobre as regras e gameplay, como aponta a pesquisadora Cristina
Vanzella14 em sua tese de doutorado:
Nenhuma peça do jogo foi encontrada, mas uma pintura na tumba egípcia de
Hesy mostra uma caixa de jogo com seis conjuntos de bolinhas (de mármore
ou vidro) e seis de figuras animais (três leões e três cachorros usando coleiras).
A tumba de Hesy, em Sakkara, foi construída no início da terceira dinastia, de
2686 – 2613 a.C., logo após o período arcaico. Os seis conjuntos sugerem que
o jogo poderia ser jogado por até seis jogadores em dois times: do leão e do
cachorro. As figuras dos animais deveriam ser colocadas nos segmentos e
movidas não se sabe em que direção. (VANZELLA, 2009, p.29)

14

Lila Cristina Gimaraes Vanzella é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas
(1984) e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1996), na área de concentração:
Filosofia e História da Educação. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (2009), na área de
História da Educação e Historiografia. Fonte: http://lattes.cnpq.br/1958223422360599.
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Outros jogos são influências para o “jogo da Vida”, como o jogo indiano MoksaPatamu, o jogo de tabuleiro Serpentes e Escadas, e o Jogo do Ganso. Todos similares, em
que o jogador ou jogadores percorrem casas, onde cada uma delas possui benefícios ou
malefícios, que podem aumentar ou diminuir as chances do jogador percorrer todas as
casas do tabuleiro, e assim ganhar a partida.

1.2.1.1 Que a Vida Comece!
A vida é um jogo! Negócios, carreira, casamento, filhos... Grandes surpresas,
situações difíceis ou golpes de sorte não param de acontecer pelo caminho!
Você nunca sabe o que lhe espera no futuro! Uma disputa emocionante em
busca do sucesso. Uma brincadeira que envolve os amigos e a família - quem
será o vencedor?15

Pela sinopse acima, podemos notar que o principal objetivo do “jogo da Vida” é
alcançar o sucesso, que para as regras do jogo significa terminar a partida com o maior
montante possível de dinheiro: “Chegar ao final com a maior quantidade de dinheiro e
bens”16. Pode ser jogado entre 2 a 8 pessoas, cada um dos jogadores escolhe um carro –
a peça que irá avançar pelas casas do tabuleiro. Um dos jogadores deverá ocupar o cargo
de banqueiro, esse distribuirá os montantes de dinheiro iniciais, além de fazer cobranças
e transações dentro do jogo. Vale ressaltar que o banqueiro pode também ser um dos
jogadores, apenas tomando cuidado para não misturar o próprio dinheiro com o do banco.
O carro escolhido representa o jogador, sendo uma peça obrigatória. Nessa breve análise
destaco o estereótipo e preconceitos implícitos e explícitos na estrutura do jogo, que
parece basear-se no chamado “american way of life”, que vigorou nos EUA do póssegunda guerra e contaminou todo o mundo ocidental. Sobre os estereótipos, Stuart Hall
diz:
Estereótipos, em outras palavras, é uma parte da manutenção da ordem social
e simbólica. Estabelece-se uma fronteira simbólica entre o 'normal' e o
'depravado', o 'normal' e o 'patológico', o 'aceitável' e o 'inaceitável', o que
'pertence' e o que não se encaixa é o 'Outro", entre "nativos" e 'forasteiros', Nós
e Eles - "o outro" - que são, de alguma forma diferentes - "além dos limites”.
(HALL, 1997, p.258)

Aqui o jogo apresenta um conflito, no Jogo da Vida o jogador é obrigado a ter
um automóvel, não existe nenhuma outra opção de transporte pelas casas. Atualmente, a

15

Sinopse do jogo no site: http://www.submarino.com.br/produto/356753/jogo-da-vida-estrela
Manual do jogo no site da Estrela, atual distribuidora do Jogo da Vida:
http://www.estrela.com.br/upload/download3/download_3_c8c2741f10f4e09791d704799eb64b6d.pdf
16
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publicidade impõe que uma pessoa só pode ser notada pela sociedade, e bem vista, se a
mesma tiver um carro, e de preferência o último modelo da marca mais cara. Em 2013, a
FIAT, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, vinculou a seguinte
propaganda na televisão: um homem está trabalhando no escritório, até que começa a
desaparecer, ele então entra em total desespero, e percebe que ninguém mais o nota,
tornou-se invisível, mas no momento que ele compra um automóvel do modelo Bravo,
consegue automaticamente uma bela mulher e o respeito do seu chefe. Enfim, tornou-se
bem-sucedido, a sociedade o aprova. Durante o comercial, ao fundo o narrador diz:
A lá, mais um que tem um carro que não diz nada, ainda bem que existe o
Bravo. Moderno, elegante, tecnológico e ousado, como você sempre quis.
Bravo, você com tudo! (Comercial pode ser visto em:
https://www.youtube.com/watch?v=qZvQFBtUbaw)

Esta é uma das regras impostas pelo jogo da Vida, você só pode jogá-lo se tiver
um carro. Todo jogo é formado por regras, atitudes repetitivas que limitam as ações em
um jogo, estas criadas e aceitas pelos jogadores. Johan Huizinga (2012, p.10) estipula a
primeira regra fundamental de qualquer jogo, a total liberdade oferecida ao jogador, de
adentrar e sair daquele mundo quando quiser. De acordo com as regras mais atualizadas,
os jogadores então escolhem qual profissão seguir, entre elas: médico, artista, advogado,
engenheiro ou professor, escolhidas ao acaso, parando em determinada casa, de acordo
com o número tirado na roleta – objeto esse que no jogo tem a mesma função de um dado.
Versões mais antigas trazem a profissão de jornalista e físico. Nesse ponto já começa um
dos grandes problemas, nenhum jogador deseja ser professor ou artista, ambas são as
profissões mais desvalorizadas dentro do tabuleiro, o jogador que cair em alguma dessas
casas já começa uma partida em desvantagem.
O jogo não é a vida real, e sim, uma fuga temporária da realidade, essa é a
segunda regra de Johan Huizinga (2012, p.6). O Jogo da Vida tenta ser uma simulação da
vida real, de forma estereotipada e crua. O salário de quem cair na profissão de artista é
de $24.000, enquanto de professor é de $20.000. Vejamos a realidade do professor
brasileiro, um dos mais desvalorizados do mundo, como aponta essa reportagem da Veja:
Dados da OCDE (Organização para a Cooperação Desenvolvimento
Econômico) mostram que os salários dos professores brasileiros são
extremamente baixos quando comparados a países desenvolvidos. Divulgados
nesta terça-feira (9), os valores fazem parte do estudo Education at a Glance
2014, que mapeia dados sobre a educação nos 34 países membros da
organização e 10 parceiros, incluindo o Brasil.
De acordo com o estudo, um professor em início de carreira que dá aula para
o ensino fundamental em instituições públicas recebe, em média, 10.375
dólares por ano no Brasil. Em Luxemburgo, o país com o maior salário para
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docentes, ele recebe 66.085 dólares. Entre os países membros da OCDE, a
média salarial do professor é de 29.411 dólares. Quase três vezes mais que o
salário brasileiro.
Até mesmo em países da América Latina como Chile e México, os professores
recebem um salário consideravelmente maior que o brasileiro, 17.770 e 15.556
dólares respectivamente. Entre os países mapeados pela pesquisa, o Brasil só
fica à frente da Indonésia, onde os professores recebem cerca de 1.560 dólares
por ano. Os valores são de 2012, com dólares ajustados pela paridade do poder
de compra (PPC). (FUENTES, 2014)

Não que sucesso signifique grandes quantias de dinheiro, sucesso é um objetivo
abstrato, que varia de pessoa para pessoa, mas normalmente é este tipo de sucesso que a
sociedade cobra. Curiosamente, as duas profissões com menor salário no jogo, são as
minhas, professor e artista. Na vida real, me sinto jogando algum game na última
dificuldade, ou tirando números baixos na roleta, mas não me arrependo, sou muito feliz,
e não mudaria a minha escolha.
Voltando ao jogo da Vida, depois do ganha pão escolhido, seja o caminho da
faculdade, resultando em alguma profissão, ou o caminho dos negócios, e assim tornandose um assistente administrativo, todas as vezes que o jogador passar pela casa dia do
pagamento, o banqueiro deverá lhe entregar o seu salário. Além disso, é obrigatória a
parada nesta casa, mesmo que o jogador ainda tenha casas para andar. O jogador além de
receber o seu salário, também ganha um cartão de riqueza que concede ao jogador uma
ação especial. De acordo o manual oficial, são três tipos de cartão: dividindo os lucros –
Apresente este cartão a qualquer jogador quando ele parar em um espaço onde irá receber
$10.000 ou mais. Dessa maneira, ele deverá lhe dar metade de seu lucro; dividindo a
despesa – Apresente este cartão a qualquer jogador quando parar em um espaço que tiver
que pagar mais de $10.000. Dessa maneira, o outro jogador deverá pagar metade da sua
despesa; cartão de isenção – Mostre esse cartão quando um dos outros jogadores
apresentar a você um dos outros cartões e você não precisará pagar nada nem dividir seus
lucros.
Apenas um jogador por rodada pode usar um cartão de riqueza. Se um ou mais
jogadores apresentarem o cartão, aquele que tirar o número maior na roleta é o vencedor.
Todos os cartões utilizados são colocados no final da pilha.
No tabuleiro cada casa exerce uma função, elas podem ajudar ou atrapalhar o
jogador. Em partes dessas casas existem as situações da vida, que são: seguro do carro,
seguro da casa, seguro de vida, jogar nas ações da bolsa, e notas promissórias. O jogador
não é obrigado a fazer nenhum seguro de vida, comprar ações da bolsa, ou adquirir
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promissórias, mas em determinadas casas, ter algum seguro lhe previne de prejuízos. Por
exemplo, “Enchente na sua casa. Pague $100.000 se não tiver seguro”, ou “Se tiver seguro
de vida, receba $240.000”. Outras situações da vida envolvem o cotidiano, como alugar
uma casa, ter um filho, casar-se, pagar contas, viajar e etc.
Os jogadores são obrigados a se casarem. A casa dia do seu casamento é uma
parada obrigatória, da mesma forma quando se recebe o seu salário. O jogador tem a
opção de pino azul, simbolizando o marido, e o pino rosa, simbolizando a mulher, ambos
colocados em seu carro. O jogo impõe mais duas regras, o jogador irá se casar, e o casal
sempre será heterossexual. Segue duas notícias, uma sobre casais homossexuais
brasileiros e outra sobre mulheres que não querem se casar:
O Brasil já contabiliza mais de 60 mil pessoas vivendo com parceiros do
mesmo sexo, segundo dados do Censo 2010, divulgados nesta sexta-feira (29)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 60.002 casais
nessa situação.
Para o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, é provável que tenha
ocorrido uma subnotificação nos números divulgados. Segundo ele, como a
questão foi tratada pela primeira vez, há a possibilidade de muitos
homossexuais não terem se autodeclarado como tais por receio.
“É certo que nos próximos Censos, essa informação tenderá a aumentar. Isso
não vai significar que o aumento será proveniente de mais casais do mesmo
sexo se unindo. Você tem que levar em consideração também que alguns não
se declararam e a partir de agora irão fazer”, avaliou o presidente.
De acordo com Nunes, a tendência é de que esse auto reconhecimento cresça
à medida que a Legislação Brasileira vá se adequando a esse aspecto.
Atualmente, casais do mesmo sexo possuem os mesmos direitos para questões
como Imposto de Renda e Previdência Social. “Ao perceber que esses direitos
são uma conquista de fato, certamente do ponto de vista social teremos mais
informações”, disse. (Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais, indica
IBGE, 2014)
Numa viagem à romântica Veneza, a publicitária Ana Raquel Renovatto, 32
anos, foi jantar num charmoso restaurante. Depois de servir o seu prato, o
garçom ficou ao longe, olhando um tempão para ela. Ana está acostumada com
os olhares masculinos, mas sabia que, naquele caso, não era admiração nem
paquera. O olhar do italiano era de estranhamento – para não dizer de pena –
porque ela estava desacompanhada. “Finalmente ele teve coragem, se
aproximou e me perguntou se podia retirar os outros talheres”, conta. “Se eu
fosse uma mochileira, ninguém me olharia feio, mas uma mulher de 30 anos,
arrumada e bonita, não pode estar sozinha onde só tem casal. ” Em vez de se
recolher e jurar nunca mais viajar só, Ana Raquel acha graça. E inverte o jogo:
“Sei que sirvo de inspiração para muitas mulheres, inclusive as casadas”.
Para ela, “ser solteira é uma licença poética, um modo de viver livre num
mundo marcado pela dependência emocional”. E que, segundo Ana, nada tem
a ver com dificuldade de amar. “Hoje, vivo sozinha, mas por dois anos morei
com meu namorado francês. Me apaixonei loucamente e quando terminou o
amor, não vi porque seguir adiante. ” De tão convicta e satisfeita com a própria
vida, a publicitária deixou sua mãe preocupada. “Ela faz as contas, dizendo
‘Filha, você está com 32 anos, até arrumar namorado e firmar, já estará com
35. Quando decidir noivar, serão mais dois anos. E se der tudo certo, aos 40
você casa. Mas aí, e os filhos? ’, diz. Dou risada. ” Ela sabe, porém, que esse
é o raciocínio que vigora para a maioria. “Já encontrei muitas solteiras que se
dizem resolvidas, mas no fundo querem um príncipe”, dispara. “As mulheres
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se consideram livres pelo fato de terem independência financeira, mas ainda
estão presas às pressões sociais. ” Das 43,7 milhões de brasileiras oficialmente
solteiras detectadas pelo IBGE no Censo de 2010, pelo menos 15 milhões estão
em uma união estável. E é bem possível que, das 28,7 milhões restantes, a
maioria deseje ardentemente um marido. (RUBIN, 2014)

O jogo da Vida não representa as minorias, que atualmente nem são tão minorias
assim, e sim, uma visão tradicional e estereotipada de como deve ser a vida de uma
pessoa. As regras do jogo são imposições de uma sociedade branca, cristã, moralista e
tradicionalista.
Após se casar, o jogador deverá girar a roleta, os números alcançados vão
determinar o valor dos presentes de casamento recebidos dos demais jogadores. Existem
casas contendo o seguinte: “Seu filho nasceu. Receba os presentes” ou “Adote um filho
e uma filha. Receba os presentes”. As casas onde se pode ter filhos estão somente
disponíveis após a casa dia do seu casamento. No dia de sorte, o jogador pode apostar
dinheiro na roleta, e ao ganhar, recebe 10 vezes o valor apostado, e também outras
bonificações determinadas pela casa.
Na casa vingança, o jogador poderá escolher uma ação para prejudicar os demais
jogadores, pode exigir receber $200.000 de um jogador, ou mandar um adversário
retroceder 10 casas no tabuleiro. As casas de cor azul, jogando na bolsa, o jogador pode
comprar ações, e apostar as mesmas na roleta. Existem ainda as casas andando para trás,
onde o jogador é obrigado a retroceder. A casa pedágio, nela o primeiro jogador que
chegar se torna dono do pedágio, e assim pode cobrar $24.000 por cada adversário que
passar por ela.
Uma das últimas casas é o dia do juízo, ela é parada obrigatória e decisiva, e
determina se o jogador terá condições de vencer e tornar-se um milionário, magnata ou ir
à falência. O jogo apresenta o seguinte texto se o jogador falir: “Você foi à falência!
Aposente-se e vá viver como filósofo”. O jogo relaciona de forma preconceituosa alguém
falido, e sem perspectiva de vida à profissão de filósofo. Aqueles que mantiveram o
dinheiro até o fim da disputa, alcançam a última casa, e recebem os parabéns do jogo:
“Milionário! Aposente-se em grande estilo”. Ao final do jogo, é contabilizado quem
conseguiu mais dinheiro, contabilizando as ações, filhos e seguros. Na versão mais
recente, ainda existe a opção magnata, na qual, o jogador que está sem condições de
ganhar escolhe um número, e então aposta tudo que possui, inclusive o carro. Se perder
o jogador irá a falência. O vencedor será aquele que tiver mais dinheiro ao fim do jogo.

37
1.2.1.2 Aspectos Estéticos do Jogo da Vida
O Jogo da Vida apresenta dezenas de versões já lançadas, o visual da caixa e do
tabuleiro foram mudando com o passar das décadas, e até ganhando versões exclusivas
em vários países. Analisarei algumas dessas versões do jogo, pois as suas mudanças
refletem bem o espaço e tempo em que era jogado.

Figura 10 – Primeiro tabuleiro do "Jogo da Vida". Fonte: http://www.museumofplay.org/onlinecollections/3/48/96.385

O tabuleiro da versão de 1866 (fig.10), era bem simples, a grade quadriculada
estudada por Nigel Pennick estava presente. O jogo neste primeiro momento é
praticamente um jogo de sorte ou azar, já que todas as ações são pré-determinadas pelas
casas. As situações da vida são simples, onde o jogador deve apenas passar por elas, ficar
alguma rodada sem jogar, ou retroceder. Na última casa, o jogador obtém uma velhice
confortável, com 50 anos de idade. Hoje uma pessoa com 50 anos ainda é considerada
jovem e ativa.
A versão da década de 60 (fig.11) apresenta uma caixa minimalista, com poucas
formas e cores. A caixa exibe uma mensagem que o jogo fez o seu centésimo aniversário,
e ao lado, apresenta a imagem de Art Linkletter (1912 – 2014), famoso apresentador de
programas infantis de televisão norte-americana.
Destaca-se a frase “Eu sinceramente recomendo esse jogo familiar”, uma velha
tática da publicidade, que consiste em colocar uma personalidade famosa como garoto
propaganda. Na caixa ainda temos “Um jogo de ação 3-D completo”, quase do mesmo
tamanho que o nome do jogo, provavelmente uma forma de chamar a atenção dos amantes
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do cinema em três dimensões, tecnologia essa que nasceu alguns anos antes. O design do
tabuleiro era extremamente colorido, uma clara influência da Pop Art, e não havia
nenhuma figura humana, a maioria das casas era de cor preta, uma escolha bastante
curiosa para um jogo infantil.

Figura 11 – Versão do "Jogo da Vida" na década de 60. Fonte:
http://www.museumofplay.org/blog/play-stuff/2010/11/the-game-of-life-a-2010-national-toy-hall-offame-inductee/

Em 1980, o “jogo da Vida” popularizou-se no Brasil (fig.12), sendo essa a
versão mais conhecida por aqui, lançado pela Estrela. A caixa da versão brasileira
apresenta seriedade, dessa vez não há desenhos ou cores fortes. Ela mostra uma fotografia
de uma mesa de escritório, com uma fotografia da família, diplomas, troféus, passaportes,
talões de cheque, chaves do carro, calculadora e uma máquina fotográfica analógica.

Figura 12 – Caixa do "Jogo da Vida" comercializado em 1980 no Brasil. Fonte:
http://www.ilhadotabuleiro.com.br/jogos/jogo-da-vida/imagem
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Esses são objetos que representam as responsabilidades e cobranças do mundo
adulto. Huizinga discute a relação entre o jogo e seriedade (2012, p.51): “o conceito de
jogo enquanto tal é de ordem mais elevada do que o de seriedade. Porque a seriedade
procura excluir o jogo, ao passo que o jogo pode muito bem incluir a seriedade”.
O Jogo da Vida nessa versão abraçou a seriedade, o tabuleiro tornou-se mais
realista, com ilustrações das situações da vida. A figura humana surge pela primeira vez,
apesar de diminuta, mas todas elas representadas por pessoas com pele de cor branca,
excluindo da representação do jogo qualquer outra etnia. Interessante um jogo que não
representa os negros ter ficado famoso no Brasil, onde em 2008 a população negra
ultrapassou a branca17. Foi exatamente essa versão da qual tive o meu primeiro contato
com jogos de tabuleiro modernos, sendo objeto de diversão por muitos e muitos anos
entre a minha família e amigos.
Na década de 90, o jogo traz uma caixa colorida (fig.13), em que é apresentada
uma família feliz e sorridente ao jogar. Acima temos a frase “mais de 30 anos de diversão
familiar”. O apelo aqui é claro, um jogo sem polêmicas, e tradicional, até mesmo porque
a família propaganda é branca.

Figura 13 – “Jogo da Vida” em sua versão comemorativa de 30 anos. Fonte:
https://doowansnewsandevents.wordpress.com/2013/08/24/the-game-of-life/

17

Matéria completa disponível em http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/noticia.asp?not=12
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As versões seguintes começaram a inserir pessoas que não eram apenas brancas
em suas representações. A versão que joguei, trazia uma ilustração de uma família negra,
representada com um tom de pele muito similar ao branco. Outras trazem pessoas
asiáticas no tabuleiro, mas sempre com um tom de pele muito próximo ao branco. Os
desenhos foram ficando mais cartunescos com o passar dos anos, talvez uma tentativa de
atrair o público infantil, cada vez mais ligado aos jogos eletrônicos.
Uma das últimas versões lançadas pela Estrela, é o Super Jogo da Vida (fig.14),
nela não existem notas de dinheiro, e sim uma máquina de cartões, em que cada jogador
debita as suas dívidas e recebe dinheiro. A máquina de cartões também ocupa o papel de
roleta, essa que sofreu pouquíssimas mudanças ao longo das décadas, sendo essa uma das
mudanças mais drásticas na série até agora. Ainda existem centenas de versões exclusivas
do jogo, na maioria delas é algum produto de entretenimento de sucesso no momento.

Figura 14 - "Super Jogo da Vida". Fonte: http://estrela.com.br/brinquedo/super-jogo-da-vida/

No Japão foi lançada uma versão Pokémon18, e versões de filmes, como: Piratas
do Caribe, Star Wars, Indiana Jones; e séries de TV como: Os Simpsons e Family Guy;
de desenhos animados como: Bob Esponja e Sailor Moon; entre outras centenas
variações, em que a essência do jogo é mantida, apenas o adaptando.

18

Matéria
completa
disponível
em:
http://bulbanews.bulbagarden.net/wiki/Pok%C3%A9mon_version_of_%27Game_of_Life%27_to_be_rel
eased_in_Japan
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Houveram várias tentativas de levar o Jogo da Vida para o meio digital. Em 1994
foi lançado o Super Jinsei Game, para o Super Famicon, a versão original do popular
videogame Super Nintendo. Em 2011 foi lançada uma versão para ser jogada via
Facebook, o Jogo da Vida: Famílias Modernas, mas que já foi cancelada, por se tratar de
uma campanha publicitária19. Também foram feitos 39 mil tabuleiros físicos gratuitos, a
pessoa interessada pagava apenas o frete do envio. O interessante desta versão, é que a
empresa trouxe para a capa do jogo um personagem gay, famílias divorciadas e uma
mulher independente, uma ruptura com toda a tradição do Jogo da Vida e seus valores.
Em junho de 2013 foi lançada uma versão para computadores, vendida pelo Steam20
(fig.15). O jogo não foi bem recebido pela comunidade, com 65% de avalições negativas,
onde recebeu duras críticas. Segue abaixo algumas análises feitas pelos compradores e
seus respectivos nicknames:
Se você puder jogar este jogo contra amigos através da internet, então pode
valer a pena o dinheiro, mas como jogo single player ... não, não vale a pena.
[MoX]Arken
O jogo carece de criatividade e segue uma experiência de jogo robótico. Eu
senti como se tivesse perdido meu dinheiro com isso. Aku || Kill em all
Não compre este jogo. É chato e impossível de jogar. A versão de videogame
do Jogo da Vida que eu joguei quando eu era criança, era muito, muito
melhor do que Este. Nannerpuss42 21

Figura 15 – Printscreen da página: http://store.steampowered.com/app/224700/

19

Matéria completa disponível em: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/09/jogo-da-vidaganha-versao-online-para-facebook.html
20
Atualmente o maior site de vendas de jogos. Com vendas apenas de versões digitais, sem mídia física, o
site oferece milhares de opções de jogos, em que a própria comunidade de jogadores avalia os jogos, e até
mesmo participam de votações para incluir jogos indies na biblioteca de jogos ofertados pelo site. Fonte:
http://store.steampowered.com/about/?l=brazilian
21
Link para compra do jogo e todas as análises na integra: http://store.steampowered.com/app/224700/
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Ao que parece, o fator humano do jogo faz falta, e além disso, pelos comentários,
a transposição do jogo da Vida para o digital foi feita de forma preguiçosa e sem
inspiração. Talvez os desenvolvedores acharam que a marca era forte suficientemente
para se vender sozinha, mas aconteceu exatamente o contrário, os jogadores não gostaram
de ver o jogo de suas infâncias numa versão caça-níquel.
Todas as versões do Jogo da Vida apresentam os mesmos padrões: encontrar a
felicidade através do dinheiro, possuir uma família tradicional de cor branca e
heterossexual, e vencer financeiramente na vida, custe o que custar. Nesse sentido o
aspecto visual se torna o principal veículo da proposta do jogo.
Apesar das recentes versões integrarem timidamente as etnias não caucasianas
em seu tabuleiro, a tonalidade da cor de pele é apresentada de forma insegura, os desenhos
de pessoas negras ou asiáticas podem passar despercebidos em um primeiro olhar. O Jogo
da Vida em sua origem é racista, pois faz segregações claras, tanto em público alvo, como
as representações dos jogadores dentro do tabuleiro. De acordo com Hall (1997, p.258):
“os estereótipos tendem a ocorrer onde há grandes desigualdades de poder. O poder é
normalmente dirigido contra o grupo subordinado ou excluído”.
Outra característica importante são os bens materiais, esses que estão presentes
nas caixas e sofreram atualizações com o passar das décadas, com importância não apenas
visual, mas também em seu gameplay, já que temos carros e filhos de plástico, e até
mesmo cartões de crédito. Talvez um reflexo da sociedade contemporânea objetualizada?
Esse é um jogo materialista que pode entreter os jogadores, mas em sua essência, não está
preocupado em mostrar as diversas maneiras de viver e alcançar o sucesso.

1.2.1.3 Experiências ao jogar o jogo da Vida
No dia 17 de janeiro de 2014, às 22:21, comecei uma partida do Jogo da Vida
entre amigos. Analisei as atitudes e comportamento dos jogadores durante a partida, esta
que começa antes de abrir o tabuleiro.
Reunir-se para jogar, não significa apenas o ato de jogar, e sim todas as
atividades pré-jogo, no caso, duas pizzas gigantes, duas pizzas doces pequenas e vários
refrigerantes. Estes foram o combustível para a partida que duraria quase duas horas, e
não a média de 40 minutos que consta em muitos sites onde se encontra o jogo a venda.
Já no começo existe a preocupação de quem vai pegar a profissão de professor,
o pior salário do jogo, e por si só várias piadas, já que dos cinco jogadores, quatro atuam
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no ensino. Os jogadores naturalmente começam a relacionar a sua vida com a vida no
tabuleiro. No jogo existem as obrigações, você irá se casar, e ponto, não há como fugir
disso. Isso gerou diversas piadas.
Os jogadores durante o jogo, começaram a demonstrar certos sentimentos, como
a inveja, o que com o tempo, acabava criando disputas pessoais entre determinados
jogadores. As regras num primeiro momento parecem simples, mas devido à quantidade
de variáveis, não conseguimos jogar seguindo-as fielmente. Primeiro porque o tabuleiro
usado não tinha manual, então tive de ir atrás do manual do jogo no site da fabricante
Brinquedos Estrela, mas por lá se encontrava apenas o manual da última versão, sendo
assim incompatível com o tabuleiro que tínhamos. A fim de priorizar a diversão, as regras
foram alteradas, adaptadas e simplificadas.
Alguns jogadores demonstraram o clássico “jeitinho brasileiro”, tentando tirar
vantagens durante toda a partida. Todos em algum momento do jogo demonstraram
ganância, se esforçando ao máximo para acumular riquezas, mas outros, em vários
momentos demonstravam honestidade, por exemplo, avisavam quando algum pagamento
foi entregue errado. Foi possível relacionar diversas associações com a vida real, uma
delas foi a questão de ter filhos. Há o pensamento vigente contemporâneo de que filhos
têm um custo altíssimo, mas no tabuleiro, chegar à última casa rende $50.000 por filho,
uma quantia deveras generosa.
Uma situação da vida bem curiosa é descobrir a Atlântida, o mítico e milenar
continente perdido, algo que mudaria a história da humanidade, mas o jogador recebe
apenas $12.000 por cair nessa casa. Além de jogador, eu fui o banqueiro, o que gerou
várias piadas durante o jogo. O fator sorte é fundamental, apesar das negociações e
armadilhas, praticamente todas as ações dependiam de algum número tirado na roleta.
Já era quase meia-noite quando o jogo se encerrou. Fui o vencedor, o que
acarretou em mais piadas. Nas palavras de um dos jogadores “o jogo é seu, é que nem ser
o dono da bola numa pelada”. Ao fim, todos os jogadores pareciam satisfeitos, e não
aparentavam muito cansaço, apesar do horário. Esta é a aplicação da terceira regra do
jogo para Johan Huizinga (2012, p.12), definida por suas limitações, o jogo está ligado as
noções de tempo e espaço. Jogar possui começo, meio e fim, e com isso, um caminho e
sentido. Para o autor “mesmo depois do jogo ter chegado ao fim, ele permanece como
uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória. É transmitido,
torna-se tradição” (ibidem, p.12).
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Por muitas vezes, ao se terminar uma partida, as experiências vivenciadas até a
conclusão do jogo nos marcam, não exatamente o jogo em si, mas o momento oferecido
pelo jogar. Sensação similar ao se terminar um bom livro, filme ou HQ. O caminho
percorrido é o que realmente fica.

1.2.2 War

Lançado em 1972, War foi o primeiro jogo moderno de tabuleiro genuinamente
brasileiro, desenvolvido por quatro estudantes da Escola Politécnica de São Paulo, Gerald
Reiss, Roberto Schussel, Oded Grajew e Valdir Rovai. Assim, com a união da primeira
letra do nome de cada um (apenas alterando a letra “v” por “w”), nascia a Grow, uma das
maiores fabricantes de jogos de mesa do Brasil.
War é uma adaptação do jogo de estratégia Risk, lançado pela Hasbro em 1958,
nos EUA. War se mantém praticamente inalterado até hoje, com mudanças mínimas,
talvez o jogo de tabuleiro mais conhecido e amado pelo público brasileiro. Existem
algumas variações do jogo, com cenários diferentes, mas nenhuma dessas versões alteram
o gameplay.
O melhor jogo de estratégia de todos os tempos! Com War, uma batalha nunca
é igual a outra, e cada jogador precisa usar toda sua habilidade militar para
conquistar territórios e continentes e derrotar seus adversários. Sinta-se no
papel de um verdadeiro general. Sorteie seu objetivo e defina a sua estratégia.
Ataque na hora certa, defenda seus territórios e proteja suas fronteiras. Domine
continentes inteiros, invada e conquiste os territórios adversários. Mas conheça
bem o poder de suas tropas, pois, assim como nas grandes guerras, ataques mal
planejados podem fazer grandes potências cair, enquanto exércitos menores
podem virar poderosos impérios se usarem a estratégia certa. Desafie seus
amigos e descubra por que War é o jogo de estratégia mais jogado do Brasil!22

Na descrição, em nenhum momento o tema é tratado de forma séria e dramática,
bem diferente de um conflito real. A guerra representada em War, se assemelha com os
duelos medievais, ou conflitos em que a honra imperava, mas claro, sem nenhuma morte:
O lugar onde se trava o duelo possui todas as características do recinto de jogo;
as armas têm que ser exatamente idênticas, tal como em alguns jogos; há um
sinal para começar e outro para terminar, e o número de golpes ou tiros é
delimitado. E basta correr sangue para que a honra seja vingada e restaurada.
(HUIZINGA, 2012, p.108)

22

Descrição disponibilizada pela Grow: http://www.lojagrow.com.br/jogo-war---grow-02000/p
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War pode ser jogado com no mínimo 3 pessoas, ou até 6 jogadores, em que cada
um escolhe a cor do seu exército, representado por pequenas peças de plástico. O tabuleiro
é uma representação de um mapa mundial, só que bem mais simplificado e colorido. Ter
uma estratégia é fundamental, ainda mais quando o jogo pode durar várias horas, ou até
mesmo atravessar a madrugada. É um jogo que exige um raciocínio rápido, ou você corre
o risco de ser eliminado nas primeiras rodadas.

1.2.2.1 Que a Guerra Comece!
Após escolherem uma das 6 cores disponíveis de exércitos, os jogadores
recebem por sorteio uma carta objetivo, e é por meio dela que se alcança a vitória em
War. Existem 14 objetivos possíveis no jogo: conquistar na totalidade a Europa, a Oceania
e mais um terceiro; conquistar na totalidade a Ásia e a América do Sul; conquistar na
totalidade a Europa, a América do Sul e mais um terceiro; conquistar 18 territórios e
ocupar cada um deles com pelo menos dois exércitos; conquistar na totalidade a Ásia e a
África; conquistar na totalidade a América do Norte e a África; conquistar 24 territórios
à sua escolha; conquistar na totalidade a América do Norte e a Oceania; destruir
totalmente os Exércitos Azuis; destruir totalmente os Exércitos Amarelos; destruir
totalmente os Exércitos Vermelhos; destruir totalmente os Exércitos Pretos; destruir
totalmente os Exércitos Brancos; e destruir totalmente os Exércitos Verdes. É
extremamente importante não revelar o seu objetivo para os demais participantes. O
mistério de qual é o objetivo do adversário é um dos pontos altos do jogo, uma tensão que
prevalece durante toda a partida. Johan Huizinga (2012, p.24) diz, “o jogo tem por
natureza, um ambiente instável”. A tensão é um elemento importante nos jogos, enfrentar
dificuldades, vencer e conseguir alcançar o seu objetivo cessa a tensão, que reinicia a cada
partida. De Acordo Huizinga (2012, p.59): “a tensão aumenta a importância do jogo, e
esta intensificação permite ao jogador esquecer que está apenas jogando”.
Depois do objetivo sorteado, os jogadores recebem as cartas territórios via
sorteio. São no total 42 cartas que representam os espaços que podem ser dominados no
tabuleiro, e nesse primeiro momento, as 2 cartas coringas não participam da distribuição.
Ao final dessa ação, os jogadores devolvem as cartas, que são embaralhadas, e cada
jogador coloca um exército em cada território adquirido. Uma das diferenças entre War e
Jogo da Vida, é que o primeiro necessita de estratégia acima da sorte, contar somente com
a sorte não é o suficiente para se ganhar uma partida de War. No manual do jogo consta
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o seguinte: “dificilmente um jogador conseguirá ganhar o jogo baseado somente na sorte:
é necessária uma boa dose de estratégia para se sair vencedor”, ou seja, jogado de forma
estratégica, e não com movimentos ao acaso.
O jogo apresenta seu primeiro desafio, na maioria das vezes, os territórios
recebidos não se relacionam com o objetivo. É importante saber lidar com essa situação,
que por muitas vezes, pode facilitar ou atrapalhar as chances de vitória. Em seguida o
jogo começa oficialmente. O jogador que ficou com o menor número de territórios faz o
primeiro movimento. No início da jogada, cada jogador recebe um determinado número
de exércitos, resultado da divisão de todos os seus territórios por dois, e então pode
distribuir livremente as peças, de acordo com a sua estratégia. O jogador que tiver 2
exércitos ou mais num território, pode atacar algum adversário. Quem estiver no ataque,
joga os dados vermelhos, e quem estiver na defensiva joga os dados amarelos. O jogador
que obtiver o menor número nos dados é o perdedor. Se atacar com 3 exércitos e o
resultado de cada dado for menor ou igual, o agressor perde todas as 3 peças. Quem está
na defensiva possui uma posição mais confortável, pois se rolar o mesmo número que o
agressor, ele consegue defender o território e o adversário perde uma peça. Se pode atacar
e defender com no máximo 3 exércitos por vez, mesmo que tenha peças superiores a esse
número. Somente se pode atacar territórios que possuem fronteiras entre si. O jogador
pode continuar atacando enquanto tiver 2 peças no mesmo território, após isso ele
remaneja as tropas se quiser, e se tiver capturado algum novo território ele recebe uma
carta no fim da sua ação.
Um dos fatores que faz War ser um jogo de longa duração, são as trocas. Todo
jogador que obtiver as cartas de território que formem uma combinação de triângulo,
círculo e quadrado, ou um coringa substituindo um desses, pode realizar uma troca. Quem
realizar a primeira troca da partida recebe quatro exércitos, a próxima troca vale seis
exércitos, depois oito, e assim por diante, chegando até valores de 35 exércitos ou mais.
Outra forma de conseguir novos exércitos são os bônus por conquistar algum continente,
cada um deles garante um número fixo de exércitos por rodada, enquanto o jogador tiver
posse daquele continente. As tabelas com as informações sobre as trocas e conquistas por
continentes estão presentes no tabuleiro. Por esses motivos, uma partida pode durar várias
horas, pois a qualquer momento o jogador pode virar o jogo, conseguindo dezenas de
exércitos. O primeiro jogador a conseguir o seu objetivo, revela a sua carta objetivo, e
então vence o jogo. War em sua essência é fácil de aprender a jogar, com poucas regras,
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mas difícil de ganhar. As variáveis desse jogo fazem com que o jogador fique o tempo
todo raciocinando, sendo um jogo mental, com uma leve pitada de sorte.

1.2.2.2 Aspectos Estéticos das Versões de War
War é um jogo de tabuleiro consideravelmente recente se compararmos com o
Jogo da Vida, que tem mais de 100 anos de existência. Por isso existem poucas variações
do jogo, assim o seu visual foi pouco alterado com o passar dos anos. A jogabilidade
continuou exatamente a mesma, mas tiveram mudanças estéticas durante as décadas
seguintes ao lançamento do jogo.

Figura 16- Primeira versão de "War", lançada em 1972. Fonte:
http://www.ilhadotabuleiro.com.br/jogos/war/imagem/88

A primeira versão, lançada em 1972, apresentava a arte da caixa em preto e
branco (fig.16), provavelmente pelo custo na época da impressão colorida. No tabuleiro,
não houve mudanças na distribuição das imagens, as tabelas e continentes continuam até
hoje na mesma posição. As cores dos continentes também sofreram mudanças, já no resto
do tabuleiro, praticamente não há cores, o que seria a representação do mar, que aqui está
num pálido amarelo, lembrando muito os mapas presentes nos antigos livros de geografia.
Os cartões são simples, apenas há o texto e poucos recursos visuais, até mesmo as cartas
de territórios são apresentadas de forma simplificada. Também foi lançada uma versão
limitada de apenas 5.000 exemplares. Essa versão de colecionador traz as miniaturas de
soldados como exército regular e tanques de guerra representado 10 exércitos, além de
materiais mais resistentes e uma caixa de metal, mas sem nenhuma alteração nas regras.
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Em 1980 foi lançado o War II (fig.17), o jogo agora trazia regras mais complexas
e ataques aéreos. A caixa apresentava em destaque a novidade, os aviões, e com o passar
do tempo, as caixas das novas versões de War II foram ficando cada vez mais
avermelhadas.
O jogo acrescentou 60 peças que representavam os aviões, e 2 tipos de dados,
específicos para o ataque de aviões e defesa antiaérea. Em entrevista, Carlos Seabra23, um
dos criadores do jogo, fala sobre o processo criativo no desenvolvimento de War II:
Então a Grow encomendou a meu pai uma versão do famoso jogo War, que
veio a ser lançado e até hoje está no mercado, com o nome de War II. Como
eu e Fernando éramos aficcionados por esse jogo, chegando a varar noites a
jogá-lo com amigos, meu pai pediu para nós "bolarmos" essa nova versão, o
que fizemos, com a supervisão e palpites dele. Foi uma das primeiras parcerias
de desenvolvimento que fiz com o Fernando Fonseca. Meu pai recebeu a
encomenda da Grow (fazer uma versão mais "avançada" do War) e nos passou
o trabalho, o qual ele acompanhou de perto. O que deu mais trabalho foi fazer
algo suficientemente diferente e novo que merecesse ser chamado de II, porém
com a maioria dos elementos iguais à versão original, demanda que, julgo,
conseguimos atender. Para isso, um dos desafios foi ter que abandonar um
montão de ideias. Outro desafio bem importante foi balancear o poderio do
principal diferencial, a aviação. Esta, como sabe quem joga esta versão, não
ocupa territórios, mas tem o poder de abalar as forças de ocupação terrestres.
Este elemento, se bem jogado, tem uma grande similaridade com as
estratégicas bélicas do mundo real, aliás. (Site Ilha do Tabuleiro entrevista
Carlos Seabra, em 2014)

Figura 17- Tabuleiro e peças de "War II". Fonte: http://www.lojagrow.com.br/jogo-war-ii---grow-01780/p

23

Carlos Seabra, nascido em 1957, é editor de publicações e produtor de conteúdos de multimídia e internet,
consultor e coordenador de projetos de tecnologia educacional e redes sociais, autor de diversos artigos,
jogos de entretenimento, softwares educacionais, e sites culturais, educacionais e corporativos. É consultor
e coordenador de projetos na área de telemática educacional e educação à distância na PUC/SP. É criador
de jogos de tabuleiro, com produtos na Grow, Jak, Game Office, entre outros. Fonte:
https://cseabra.wordpress.com/curriculo/
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War II trouxe novos objetivos, e um novo território, Cuba. O tabuleiro agora
trazia um espaço nas bordas para cada jogador guardar os seus aviões ativos durante a
partida. Em sua última versão disponibilizada pela Grow, o mar tornou-se totalmente
vermelho, além disso, os territórios agora possuem tonalidades diferentes que
representam os níveis geográficos da região. O gameplay foi alterado para acelerar o
ritmo das partidas, os aviões são máquinas de combate formidáveis. Com a face correta
alcançada nos dados, apenas um seria capaz de destruir completamente três exércitos.
Também existia o “Centro de Informação”, com essa peça o jogador poderia descobrir o
objetivo do adversário e suas cartas, assim deixando o jogo mais dinâmico. Desde o seu
lançamento, War II ganhou várias novas versões, mas sem jamais alcançar o mesmo
reconhecimento de War I.
No início do ano 2000, foi lançado o War Junior (fig.18). Com muito mais apelo
visual, a estratégia de vendas era atrair o público infantil, pois War era considerado um
jogo deveras complexo para uma criança. Essa versão é jogada entre duas ou quatro
pessoas, número inferior à versão original. O mapa-múndi presente no tabuleiro, agora
estava vivo, com cores fortes, havia até mesmo a representação da Antártida. O mar agora
estava azul, com várias tonalidades diferentes.

Figura 18- Verso da caixa de "War Junior". Fonte: http://www.ilhadotabuleiro.com.br/jogos/warjunior/imagem/1108
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Os territórios antes chapados, agora ganharam uma tridimensionalidade em suas
cores. As cartas territórios foram abolidas, ou seja, não existem trocas de exércitos em
War Junior, cada jogador recebe por rodada três exércitos apenas. No início do jogo podese colocar seus exércitos onde quiser, as peças são colocadas pelos jogadores seguintes,
até que todos os territórios estejam ocupados. Outra adição foi o ataque de longo alcance
via míssil, artifício esse que trouxe um dado exclusivo, e um medidor de alcance. Ao
acrescentar mais um dado, e abolir as trocas e bônus por conquistas de continentes, War
Junior se torna muito mais dependente da sorte do que a sua versão original. Esta versão
nunca mais voltou a ser produzida pela Grow.
Em comemoração aos 35 anos do jogo original, foi lançado o War: Império
Romano, desenvolvido por Sérgio Halaban e André Zatz. O jogo rompia com o cenário
clássico de guerras contemporâneas, e trazia o fator histórico como novidade. Essa versão
definia o número de jogadores entre 3 e 4. A caixa trazia um tom dramático ao mostrar
uma legião romana em intenso combate. O cenário escolhido foi o auge do império
romano, em sua máxima expansão (140 d.C.), onde trazia as províncias e domínios do
antigo império (fig.19).

Figura 19- Tabuleiro e caixa de "War: Império Romano". Fonte:
https://www.lojapassoseguro.com.br/loja.asp?pagina=detalhes&idproduto=356
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O mapa presente no tabuleiro trazia uma arte diferenciada, num aspecto de
pergaminho, e texturas que simulavam um documento antigo. O jogo trouxe novas
miniaturas representando os exércitos, aqui chamadas de legiões. Cada jogador tinha a
oportunidade de jogar com o cavaleiro, que tinha o valor de três legiões, e as catapultas,
representando o poder máximo no jogo, tendo o mesmo poder de 10 legiões. As regras
mantiveram-se idênticas ao jogo clássico, apesar do fundo histórico, sendo assim apenas
uma mudança estética. War: Império Romano não é mais produzido pela Grow, mas o
jogo ganhou expansões e novas regras via os próprios jogados, e até mesmo novas
miniaturas, também feitas pelos fãs.
Em 2012 foi lançado o jogo War: Batalhas Mitológicas (fig.20), criado também
pelos designers Sérgio Halaban e André Zatz, também responsáveis pelo War: Império
Romano. O jogo saía da sua zona de conforto, indo de encontro ao universo da mitologia
grega. A caixa já estampava a grande novidade, deuses gregos e seres mitológicos, ambos
emoldurados por adornos da cultura Grega.

Figura 20- Tabuleiro e peças de "War: Batalhas Mitológicas. Fonte: http://www.lojagrow.com.br/jogowar-batalhas-mitologicas---grow-02735/p

Os 42 territórios foram mantidos, mas substituídos por localidades da Grécia
antiga, como a cidade-estado de Esparta e Atenas, Tróia, e a ilha de Delfos. Os continentes
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foram trocados pelas seguintes regiões: Macedônia, Grécia Central, Tessália, Peloponeso,
Cíclades, Creta, Ásia Menor e Épiro. As peças que representavam os exércitos se
tornaram guerreiros, e a peça maior tornou-se uma figura mitológica, onde temos:
Centauros, Harpias, Minotauros, Ciclope, cada um deles tendo o valor de 10 guerreiros.
Para ser jogado entre três ou quatro jogadores, o jogo trouxe dois modos de jogo,
um que seguia à risca o War clássico, e as regras alternativas, que acrescentavam novos
dados e os poderes dos deuses, que somente poderiam ser invocados ao conquistar os
templos espalhados pelo mapa. Isso acabou por trazer um novo tipo de imersão ao jogo,
pois dessa forma, o fator mítico faz parte do gameplay, e não uma roupagem diferente
para o mesmo jogo. Em entrevista, os autores falaram sobre a dificuldade em desenvolver
novas regras para War:
Em termos de novidades, a simples mudança de mapa e consequentemente de
objetivos, já é por si só uma mudança significativa. Durante os testes fica bem
evidente que os jogadores têm que se adaptar a esse novo cenário e desenvolver
novas estratégias. Essa mudança possivelmente já atende a expectativa do
grande público (não dos gamers).
Mas sem dúvida, acho que a grande novidade desta nova edição serão as regras
avançadas. Aproveitamos o tema do jogo para incluir poderes especiais para
as figuras mitológicas (miniaturas) e incluímos alguns deuses na forma de
caratas, que podem ser invocadas usando-se pontos de devoção.
Convém ressaltar que a base do jogo permanece a mesma, então o fator sorte
continua muito presente. Os poderes dos deuses, das figuras mitológicas e a
administração dos pontos de devoção, são elementos novos que agregam muito
na experiência do jogo, mas não mudam a sua essência. (RODRIGUES, 2014)

Trabalhar um jogo com uma base tão estabelecida é complicado, pois existem
fãs conservadores. Mas até onde notei, por comentários de amigos em fóruns da internet
sobre essa versão, as opiniões foram bastante animadoras, pois pela primeira vez
houveram mudanças no gameplay, apesar de opcionais. War: Batalhas Mitológicas ainda
é fabricado, indicando a satisfação da Grow e também dos jogadores.
No dia 19 de janeiro de 2015, a Grow divulgou em sua página oficial no
Facebook um vídeo24 bem curioso, em que é mostrada uma partida de War, até que um
dos jogadores precisa ir ao dentista. Após isso, numa animação stopmotion, as peças,
dados, cartas e tabuleiro se guardam sozinhas dentro da caixa. Então surge a surpresa,
num estalar de dedos, o tabuleiro se torna um tablet, em que todo o gameplay agora
acontece via game. O vídeo com apenas 57 segundos foi muito bem recebido pela
comunidade de jogadores, sendo visualizado mais de 1 milhão de vezes! Os comentários

24

Vídeo pode ser assistido em: https://www.facebook.com/video.php?v=825848930803980
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em geral são de jogadores com grandes expectativas sobre essa versão digital e que
possivelmente poderá ser jogada online. O game foi lançado em 1° de outubro de 201525.
Em 2007 foi divulgado um projeto bastante polêmico, o War in Rio. Criado pelo
carioca Fábio Lopez26, o jogo trazia as regras intactas do War original, mas com um
cenário completamente diferente, o Rio de Janeiro (fig.21).

Figura 21 - Tabuleiro e peças do jogo "War in Rio". Fonte: http://jogowarinrio.blogspot.com.br/

No jogo, podemos escolher entre seis exércitos que disputam vários territórios
cariocas, incluindo favelas. Diferente do clássico War, cada exército tem representações
próprias, não apenas cores. As opções são: BOPE representado pela cor preta, o Comando
Vermelho representado pela cor vermelha, a PM representada pela cor azul, os Milicianos
pela cor branca, o Terceiro Comando pela cor verde e os Amigos dos Amigos na cor
amarela. Nota-se que o autor não apenas inseriu a polícia carioca, mas também facções
criminosas. De acordo Lopez:
O objetivo do projeto é gerar uma discussão através de uma proposta cínica de
diversão. Pegando carona no fenômeno de massa ‘A Tropa da Elite’, a ideia é

25

A notícia completa pode ser lida em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/classico-jogo-de-tabuleirowar-ganha-versao-digital/51825.
26
Fábio Lopez é designer e mestre pela ESDI (UERJ), professor do departamento de Artes e Design da
PUC-Rio. Atualmente integra o conselho curador da Bienal Tipos Latinos, depois de ter sido coordenador
da mostra na 5ª e 6ª edição, e jurado brasileiro na 4ª e 5ª edição. É autor dos polêmicos projetos 'War in
Rio', 'Bando Imobiliário Carioca' e ‘Batalha na Vala’, que abordam o tema da violência urbana na cidade
do Rio de Janeiro. Pesquisa design filatélico e desenvolve selos postais para os Correios do Brasil. Fonte:
https://br.linkedin.com/pub/fabio-lopez/50/245/141
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perguntar ao cidadão carioca se ele acha que esse tipo de entretenimento
combina com pipoca ou com uma reflexão profunda sobre a realidade de sua
cidade.
Por outro lado, é também um jogo bem planejado e realizado: uma paródia
irresistível para os amantes do clássico e politicamente incorreto passatempo
de guerra. No lugar de invadir Moscou, conquistar a África ou aniquilar os
exércitos brancos, que tal invadir a Cidade de Deus, conquistar a Baixada ou
eliminar o Comando Vermelho? War in Rio é reflexão e entretenimento
canalha. (LOPEZ, 2014)

Apesar de Fábio Lopez ter criado o jogo com objetivo de criticar o Rio de Janeiro
daquela época, o jogo acabou ganhando fama, recebendo inúmeros pedidos para ser
comercializado. Em apenas 24 horas após o blog ter sido colocado no ar, o autor recebeu
mais de 400 e-mails. Em entrevista, Fábio Lopez falou sobre a repercussão de seu projeto:
Não esperava tanta atenção. Já me disserem que o jogo é uma mina de ouro,
mas eu não estou pensando nisso agora. Se uma empresa me procurar, vou
conversar do mesmo modo que estou conversando com a imprensa.
Aproveitando o ensejo de 'Tropa de Elite', o que quero é vender a discussão
sobre a atual situação do Rio, não acho que o jogo seja uma apologia ao crime.
(DESIGNER CRIA WAR IN RIO E SE SURPREENDE COM
REPERCUSSÃO, 2014)

O autor em nenhum momento trata o seu jogo como um objeto artístico, mas
coloca em discussão várias questões sociais, morais e culturais, e também não
comercializa o seu jogo. É impossível comprar e adquirir o jogo de Lopez, o autor
inclusive se sente incomodado com tanta procura. War in Rio pode ser considerado arte,
mas especificamente um jogo de tabuleiro de gamearte. Fábio Lopez trouxe conflitos
reais, em localidades reais, das quais os moradores do Rio de Janeiro testemunham
cotidianamente.
War desde que foi lançado sofreu poucas alterações em sua jogabilidade, apenas
mudanças temáticas, mas o modo de jogo continua exatamente o mesmo. O visual do
jogo foi sendo atualizado com o passar do tempo, mas sem mudanças drásticas, mesmo
as suas versões mitológicas e romanas possuem o mesmo padrão de cores, peças, tabuleiro
e cartas. Apesar de ser um jogo conservador, ele apresenta uma diversidade maior que o
Jogo da Vida, pois cada partida é única, e cada jogador tem um objetivo diferente, isso
evita a rotina, e também pode ser um dos segredos de seu sucesso.
O conceito principal de War é uma guerra mundial, mas de maneira lúdica, não
há imagens de soldados mortos, sons de armas, ou violência, o jogo se assemelha muito
mais a uma aula de geografia e história, do que uma violenta guerra. Dessa forma, War
diferencia-se de outras mídias, como por exemplo o cinema e os games, onde quanto mais
sangue e morte, melhor para os lucros.
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1.2.2.3 Experiências ao jogar War

No dia 18 de janeiro de 2015, às 16:16, comecei uma partida de War, outra vez
entre amigos, seguindo as regras clássicas. Como ela se realizou após o almoço, não
houve um banquete antes da partida. Mas nem por isso faltaram lanches e situações
polêmicas.
Foi definido que não mostrássemos a carta objetivo de jogo, pois isso afetaria
todo o gameplay. Assim nasce o suspense, qual será o objetivo dos jogadores? Por ser um
jogo estratégico, havia no ar uma seriedade maior do que visto no Jogo da Vida. A sorte
é um dos pilares do War, mas apenas sorte não garante a vitória. Por esses motivos uma
partida de War pode durar várias e várias horas.
Cada um dos jogadores durante a partida lembrava de traumas referentes a War,
partidas perdidas por pouco, derrotas vexatórias e demais lembranças referentes ao jogo
de tabuleiro. Os jogadores em determinado ponto da disputa, começaram a fazer terror
psicológico sobre os adversários. O jogo ainda obriga os jogadores a pensar e raciocinar
durante toda a partida, mesmo que não esteja em seu turno de ação, o gerenciamento e
administração dos exércitos é fundamental.
Com o passar das horas, a tensão mental se transformou em tensão corporal, os
jogadores começaram a se movimentar pela sala, a jogar os dados em pé. Não
aguentávamos mais ficar parados. Depois de quatro horas de partida, três dos quatro
jogadores apresentavam fadiga física e mental, o cansaço era aparente em nossas faces,
menos em um jogador. O jogador que quase conseguiu alcançar o seu objetivo, mas foi
eliminado, pois era esse objetivo do jogador vencedor, ficou muito irritado, e queria de
qualquer forma outra partida consecutiva, e assim se vingar do vencedor. Para Johan
Huizinga (2012, p.55), “a paixão de ganhar ameaça por vezes destruir a ligeireza própria
do jogo”.
Esse jogador tinha levado o War para o lado pessoal, e após o término,
demonstrado desprezo pelos demais jogadores. Para uma atividade que seja reconhecida
como um jogo, ela deve ser realizada de livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de
obrigatoriedade:
Antes de mais nada, o jogo é uma atividade voluntária. Sujeito a ordens, deixa
de ser jogo, podendo no máximo ser uma imitação forçada. Basta esta
característica de liberdade para afastá-lo definitivamente do curso da evolução
natural. (HUIZINGA, 2012, p.10)
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Foi uma experiência cansativa, mas válida. Entender o funcionamento e
interação presentes no War traz uma nova perspectiva. Por muitas vezes, um jogo de
tabuleiro não é apenas um passatempo, e sim um artifício usado para disputa de egos e
intrigas pessoais.

1.3 Jogos de Tabuleiro na Contemporaneidade

Atualmente existe uma enorme diversidade de jogos de tabuleiro. O
barateamento e a massificação do processo de criação facilitaram o desenvolvimento de
novos jogos e novas formas de gameplay, e também permitiram o contato direto entre
jogador e desenvolvedor.
Os amantes dos jogos de tabuleiro se movimentam e interagem em fóruns pela
internet. Considerado o maior e mais completo site sobre jogos de tabuleiro, o
BoardGameGeek, foi fundado por Scott Alden e Derk Solko em 2000. O site contém mais
de 50 mil jogos cadastrados, e sua comunidade possui mais de 250 mil membros. No
Brasil alguns sites são referências, como o Ilha do Tabuleiro, e o Ludomania, esses que
trazem registros de jogos clássicos, regras, entrevistas com criadores de jogos, e até
mesmo os manuais raros para download, por exemplo, baixar o manual do jogo War
Junior, esse que nem se encontra mais em produção pela Grow. Assim, esses sites são
verdadeiros museus, com conteúdo que não podemos encontrar em versão impressa, pois
não existem livros sobre o tema, sendo o mais recente de 1978. Outro ponto curioso sobre
a minha pesquisa, são as imagens, as melhores fotografias de jogos antigos, como a
primeira versão de War. São encontradas em sites de venda e compra, como o Mercado
Livre, onde o comércio de jogos de tabuleiro antigos se mostra um oásis para os
colecionadores. Com essas dificuldades, a pesquisa sobre Jogos de Tabuleiro se mostra
complicada, mas ao mesmo tempo instigante.
Johan Huizinga (2012, p.13) destaca essa capacidade dos jogadores de formarem
comunidades, numa sensação de estar “separadamente juntos”. Tal característica migrou
para os meios digitais, em que fóruns de discussões sobre determinado jogo transformamse numa mistura de mesa de bar e biblioteca, onde a diversão e a informação caminham
juntos, pelo mesmo objetivo comum, discutir sobre o jogo que tanto gostam. O falecido
Orkut27, rede social que reinou absoluto no Brasil até 2011, era rico em comunidades
27

Matéria completa em: http://www.tecmundo.com.br/orkut/63694-fim-orkut-infografico.htm
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sobre os mais variados assuntos. As comunidades mais movimentadas eram sobre
esportes, em especial sobre times brasileiros de futebol. Além disso, um dos seus atrativos
eram os jogos sociais, também conhecidos como casuais28, que eram jogados ao acessar
o Orkut, em que amigos podiam interagir, enfrentar-se e ajudar-se mutualmente, tudo de
maneira intuitiva e simples.
Os jogadores não esperam mais por lançamentos de grandes editoras, eles
próprios investem em jogos de tabuleiros, que para eles, possuem potencial. O
financiamento coletivo demonstra a força dessa união. O jogo de cartas Exploding
Kittens, criado pelo quadrinista Matthew Inman, arrecadou mais de US$ 4,6 milhões29,
quantia que será investida na produção e fabricação do jogo, que de forma humorada, se
resume a não se explodir a cada rodada.

1.3.1 Jogos Autorais

Na Europa, os jogos modernos ou de segunda geração são um mercado
estabilizado, e já reconhecido. Esses jogos trazem novas mecânicas, e uma jogabilidade
atualizada. Suas principais características são: partidas dinâmicas, que duram em média
apenas alguns minutos ou uma hora e meia; maior interatividade entre os jogadores, não
há aqueles longos momentos em que não se faz nada; regras simples de fácil aprendizado,
tanto para crianças e adultos; peças e tabuleiros de qualidade, com arte e design próprios.
Os jogos de segunda geração também são conhecidos como jogos de autor, pois possuem
uma assinatura. Os jogos autorais se diferenciam de outros jogos de tabuleiro em sua
criação, a existência de um autor, esse que assina e tem seu nome colocado na caixa, ou
seja, o criador do jogo, responsável pelas regras, gameplay e estética. Já nos jogos
clássicos, uma empresa é responsável pelo seu desenvolvimento, e não existe a figura
central do criador, e sim uma marca estampada na caixa. O autor como um artista, também
assina a sua obra, com isso recebe reconhecimento da comunidade de jogadores. O

28

Os jogos casuais surgem principalmente em função da onipresença dos dispositivos celulares enquanto
plataforma para videogames no mercado, o que ocasiona um incremento considerável no número de títulos
disponíveis e no número de jogadores dada a incrível quantidade de dispositivos em funcionamento nos
grandes centros urbanos. O que se observa com maior clareza é que jogos casuais podem ou não fazer parte
de séries já estabelecidas, e podem trazer personagens já conhecidas pelo público, criar novas franquias ou
abrir mão deste tipo de vinculação narrativa para com o usuário, de qualquer maneira caracterizando-se
fundamentalmente por um curva de aprendizado notavelmente curta e por uma mecânica simples, que
permite partidas rápidas, remetendo aos jogos clássicos de arcade. (LYRA, 2010, p.126-127.)
29
Matéria completa disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/conheca-o-jogo-que-arrecadou-r12-milhoes/46508
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consumidor ao escolher um jogo de tabuleiro, tem a opção de comprar aquele que foi
criador pelo seu autor preferido. Por esses elementos, podemos considerar Fábio Lopez
um criador de jogos autorais, pois além de inserir novos significados em jogos
tradicionais, ele possui uma assinatura, jogos de tabuleiro que discutem a sociedade
brasileira, como o War in Rio e Bando Imobiliário Carioca.
No Brasil a Galápagos Jogos vem chamando a atenção do público acostumado
aos jogos clássicos, como War, Jogo da Vida e Monopólio. A proposta da empresa é
atualizar o mercado brasileiro, ao trazer novos jogos de tabuleiro para o país, até então
dominado por jogos infanto-juvenis.
Na Brazil Game Show 201430, a Galápagos Jogos esteve presente. Fazendo jus
ao seu nome (galápagos é o nome de um conjunto de 13 ilhas do Oceano
Pacífico), a Galápagos figurou como um ponto analógico em meio a um oceano
digital. Para mim, é muito satisfatório ver os jogos analógicos ganhando mais
espaço na indústria de games e estando presentes em eventos desse porte.
(BACCHI, 2014)

Atrair um novo público, e mostrar que uma mídia analógica pode ser tão
divertida quanto um game digital, é uma das propostas da Galápagos. Instigar a
curiosidade dos gamers é um ótimo caminho, pois é uma comunidade em crescente
expansão. O mercado de jogos de tabuleiro no Brasil precisa de uma renovação, o público
não pode achar que existem apenas três opções de jogos, e sim uma vasta variedade de
produtos, basta apenas interesse em conhecê-los.
A partir desse ponto apresentarei brevemente diversos jogos autorais, dos quais
jogadores especializados já tem conhecimento, mas que ainda estão distantes do público
brasileiro, que somente agora começa a criar um interesse por novos jogos.
A ideia é dar um panorama geral dessas criações e sua diversidade estética,
temática e de gameplay. Os Jogos escolhidos foram: Colonizadores de Catan, Arte
Moderna, Formula Dé, Euphrat & Tigris, Elfenland, Seven Wonders, Ticket to Ride e
Zombicide. Os jogos foram definidos pelos seguintes motivos, primeiramente aqueles
que são considerados os pais dos jogos autorais, premiados no exterior, mas que ainda
não são conhecidos em território brasileiro, assim como jogos que entraram a pouco no
mercado brasileiro.

30

A Brasil Game Show (BGS), Maior Feira de Jogos Eletrônicos da América Latina, conta com a presença
das maiores empresas de games do mundo. Com mais de 180 empresas, a BGS tornou-se um dos principais
eventos do segmento. O Evento foi escolhido pelos desenvolvedores, produtoras e distribuidoras para
apresentar ao público os principais jogos e lançamentos do ano, incluindo a realização de coletivas e
campeonatos. Fonte: http://www.brasilgameshow.com.br/sou-visitante/feira/o-que-e
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1.3.1.1 Colonizadores de Catan (The Settlers of Catan)

Figura 22- Tabuleiro e peças de "Colonizadores de Catan". Fonte: http://www.lojagrow.com.br/jogocolonizadores-de-catan---grow-02584/p

Um dos pioneiros, criado por Klaus Teuber31, Colonizadores de Catan (fig.22),
como é conhecido no Brasil, foi lançado em 1995 na Alemanha, pela Editora Kosmos.
No mesmo ano, Colonizadores foi eleito o jogo do ano na Alemanha. O jogo alcançou
sucesso em toda a Europa, o primeiro dos jogos de tabuleiro alemães a conseguir
popularidade fora da Alemanha.
Por esse motivo, os jogos de segunda geração também são conhecidos por jogos
alemães, devido à sua origem. Colonizadores de Catan já foi traduzido para mais de 30
línguas, e já vendeu mais de 18 milhões de cópias32. Sua primeira versão brasileira foi
publicada pela Logojogos em 1998, e pela Devir a partir do ano 2000. Em 2011, após
negociações a Grow relançou o jogo no Brasil, e continua comercializando-o:
Catan é uma ilha deserta que você e os outros jogadores têm de colonizar. A
toda hora surgem novas ruas, matérias-primas são negociadas e pequenas
aldeias crescem e tornam-se cidades. Em alguns momentos, há madeira em
abundância; em outros, minério. A constante troca de mercadorias cria
oportunidades para todos. Mas não demora muito e os espaços diminuem – e
tem início uma emocionante disputa por terras, matérias-primas e poder.
Porém, uma coisa fica bem clara: só pode haver um soberano em Catan!

31

Klaus Teuber nasceu em 1952 na Alemanha, e atualmente é designer de jogos de tabuleiro. Ganhou por
quatro vezes o prêmio Spiel des Jahres, com os jogos Descobridores de Catan, Barbarossa, Drunter und
Drüber e Adel Verpflichtet. Abandonou em 1999 a profissão de protético para se dedicar a criação de jogos.
Fonte: http://jogosdetabuleiro.blogspot.com.br/2007/01/especial-cromos.html
32
Matéria completa disponível em: http://www.newyorker.com/currency-tag/the-man-who-built-catan
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Criado em 1995 por Klaus Teuber, Colonizadores de Catan é o principal ícone
dos jogos de tabuleiro modernos, tendo vendido mais de 3 milhões de unidades
em vários países. As regras são simples, mas permitem uma enorme variação
de situações, de forma que um jogo nunca é igual ao outro.
Se você gosta de um bom jogo de tabuleiro, não pode deixar de conhecer
Colonizadores de Catan. Reúna os amigos e descubra por que ele é considerado
um dos melhores jogos de todos os tempos!33

O jogo pode ser jogado por três ou quatro jogadores. Uma partida tem duração
média de 75 minutos, um tempo curto se compararmos com aos jogos de tabuleiro mais
populares no Brasil. Cada jogador deve planejar onde construir e quais recursos extrair
do terreno, os demais recursos devem ser conseguidos via negociações entre os jogadores.
Um diferencial é o seu tabuleiro em formato hexagonal, diferente dos tradicionais
retangulares. O jogador que obtiver o maior número de propriedades é o vencedor. O jogo
ainda possui dezenas de expansões, que trazem novos mapas, recursos e locais a se
explorar.

1.3.1.2 Arte Moderna (Modern Art)
Criado em 1993 pelo designer Reiner Knizia, e fabricado pela Hans im Gluck,
Arte Moderna (fig.23) trazia uma temática inovadora, em que os jogadores entrariam para
o seleto grupo de colecionadores e donos de galerias de arte, e assim disputar o mercado
da arte. No ano de lançamento, Arte Moderna foi eleito o jogo do ano na Alemanha.

Figura 23 - Caixa do jogo "Modern Art". Fonte: http://www.hans-imglueck.de/modern-art/

33

Descrição fornecida pelo site oficial da Grow: http://www.lojagrow.com.br/jogo-colonizadores-de-catan--grow-02584/p?gclid=CMexuo24t8MCFfPm7Aod7kEAfg
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É jogado entre três a cinco jogadores, que durante a partida devem adquirir obras
de artes, negociá-las em diversos tipos de leilões e apostar na ascensão de determinados
artistas. Com uma duração média de 60 minutos, a partida é dividida em temporadas, o
jogador que acumular mais dinheiro com vendas de obras de arte no fim da última
temporada é o vencedor. O interessante do Arte Moderna é apresentar o especulativo
mercado da arte, em que a cada ano surge a obra de arte mais cara já comercializada. Em
2013 a obra mais cara já vendida foi um tríptico de Francis Bacon feito em 1969, a obra
foi leiloada por US$ 142,4 milhões. Em 2015 o título de obra mais cara já vendida mudou
de dono:
O quadro Nafea Faa Ipoipo (Quando você vai se casar ?, em tradução livre),
do pintor francês Paul Gauguin, foi arrematado por US$ 300 milhões
(aproximadamente R$ 835 milhões), tornando-se a obra de arte mais cara já
vendida na história. O quadro foi pintado em 1892 e pertencia a um
colecionador suíço. Informações ainda não confirmadas indicam que a obra
teria sido vendida para um museu do Catar. O pequeno país do Golfo Pérsico,
rico em petróleo, já havia quebrado o recorde mundial ao pagar cerca de R$
670 milhões por um quadro de outro pintor francês, Paul Cézanne, até então o
maior valor alcançado com a venda de uma obra de arte no mundo. A pintura
a óleo de Gauguin pertencia ao famoso colecionador suíço Rudolf Staechelin.
Durante décadas, a obra permaneceu emprestada ao museu Kuntsmuseum
Basel, na cidade suíça de Basileia, mas Staechelin decidiu vendê-la após um
desentendimento com a instituição, segundo informou a imprensa americana.
Em entrevista ao The New York Times, Staechelin afirmou que não divulgaria
a identidade do comprador. Não se sabe em que lugar a venda aconteceu. No
entanto, o jornal americano, o primeiro a divulgar a informação, citou fontes
que afirmaram que a obra teria sido arrematada por colecionadores do Catar.
O governo do Catar não confirmou a compra. A família real do pequeno país,
cuja extensão territorial equivale à metade da área do Estado de Sergipe, vem
gastando milhões de dólares na aquisição de obras de arte ocidentais. Durante
o período em que foi ministro da Cultura, o xeque Saud bin Mohammed AlThani, que morreu no ano passado, teria gastado o equivalente a R$ 3 bilhões
em dinheiro público apenas com obras de arte. (QUADRO DE GAUGUIN É
VENDIDO POR R$ 835 MILHÕES, O MAIOR VALOR DA HISTÓRIA,
2015)

Não apenas o mercado da arte, mas os salões de arte fazem parte desse universo
especulativo, onde artistas criam obras já pensando no currículo do curador, e em suas
definições do que é uma boa arte contemporânea. Assim boa parte da arte contemporânea
perdeu o seu caráter lúdico, e se transformou em apenas mais um produto a ser
consumido, obedecendo as normas dos críticos e curadores. Ao buscar reconhecimento,
o artista enjaula a arte, essa que deveria ser livre, num jogo sem regras. Para Huizinga
(2012, p.177): “o jogo situa-se fora da sensatez da vida prática, nada tem a ver com a
necessidade ou a utilidade, com o dever ou com a verdade”.
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1.3.1.3 Formule Dé (Fórmula Dados)
Formule Dé (fig.24) é um jogo de tabuleiro que simula uma corrida de Fórmula
1, criado por Eric Randall e Laurent Lavaur, lançado pela Eurogames Descartes em 1991.
Tem o seu gameplay baseado na sorte, em que cada face de um dado representa uma
marcha do carro, e com isso, a quantidades de casas que o jogador avança. O jogo também
exige gerenciamento de recursos, pois avançar demais pelas casas, desgasta os freios e
pneus, além de ser necessário conservar o motor e combustível, e principalmente tomar
cuidados nas curvas.

Figura 24- Tabuleiro e peças do jogo "Fómula Dados". Fonte:
https://boardgamegeek.com/boardgame/173/formula-de

O jogo base vem com duas pistas, mas os jogadores podem comprar expansões,
ou baixar e imprimir novas pistas. Formule Dé pode ser jogado entre 2 ou 10 pessoas, as
partidas com o número máximo de jogadores podem chegar até 6 horas de duração. Um
tempo consideravelmente alto, mesmo para os jogos clássicos de tabuleiro. O primeiro
jogador que cruzar a linha de chegada é o vencedor.

1.3.1.4 Euphrat & Tigris
Lançado em 1997, criado também pelo designer Reiner Knizia, e distribuído
originalmente pela Hans im Gluck, Euphrat & Tigris (fig.25) aborda o tema civilizações
na antiguidade, e o cenário do jogo é a Mesopotâmia. É um diferencial, pois traz para um
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jogo de tabuleiro, uma cultura que normalmente não é explorada em outras mídias do
entretenimento.

Figura 25 - Tabuleiro e peças de "Euphrat & Tigris". Fonte:
https://boardgamerinparadise.wordpress.com/2012/02/08/tigris-euphrates/

Pode ser jogado entre 2 a 4 jogadores, cada um no comando de uma dinastia, que
são representadas pelos símbolos do arco, touro, leão e vaso. Cada dinastia possui quatro
líderes: o rei, o sacerdote, um ministro da agricultura, e um ministro do comércio.
Euphrat & Tigris traz centenas de cartas e peças, que incluem templos, mercados,
fazendas e monumentos. Existem as poderosas “cartas catástrofes”, que podem de forma
definitiva dividir o reino adversário em várias partes, a fim de enfraquecê-lo. O jogador
que se desenvolver melhor, e conseguir estabilidade nas áreas econômicas, religiosas,
rurais e em novos assentamentos, é o vencedor.

1.3.1.5 Elfenland (Terra dos Elfos)
Em Elfenland (fig.26), você é responsável por levar jovens elfos por todo o
território de seu povo, usando transportes típicos de sua raça, como dragões, carros
puxados por trolls, nuvens mágicas, javalis, unicórnios, bicicletas élficas e balsas. Cada

64
transporte tem vantagens e restrições para cada região do mapa. As regiões fictícias
incluem desertos, lagos, montanhas e florestas.
Foi criado por Alan R. Moon e lançado pela Amigo Spiele em 1998, mesmo ano
que venceu como melhor jogo na Alemanha. O jogo pode ser jogado entre 2 a 6 jogadores,
com duração média de 60 minutos.

Figura 26 - Tabuleiro e peças de "Elfenland". Fonte: http://www.snipview.com/q/Elfenland

A viagem realizada pelos jovens elfos tem um propósito maior, um ritual de
iniciação, e assim serem aceitos como adultos aos olhos de seu povo. Elfenland é
recomendado para maiores de 10 anos, e pode ser um jogo um excepcional para aqueles
jogadores que tem a curiosidade e desejo de viajar pelo mundo.

1.3.1.6 Seven Wonders
Seven Wonders (fig.27) foi criado por Antoine Bauza e publicado pela Repos
Production na Bélgica em 2010. Atualmente é distribuído totalmente em português
brasileiro pela Galápagos Jogos. Recebeu dezenas de prémios desde o seu lançamento,
também é um dos jogos com melhor avaliação no site BoardGameGeek.
Lidere uma das sete grandes cidades do mundo antigo! Explore os recursos
naturais de suas terras, faça parte da contínua marcha do progresso, desenvolva
suas relações comerciais e demonstre sua força militar neste jogo de tabuleiro
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rápido e emocionante. Deixe sua marca na história da civilização com a
construção de uma maravilha da arquitetura que transcenderá as eras. 34

Delimita o número de jogadores entre 2 a 7, e cada jogador é representado por
uma civilização do mundo antigo em busca de glória através de 3 eras, pelas quais se
passa o jogo. Os jogadores são responsáveis por aprimorar uma maravilha do mundo
antigo, através dos milênios da história, e cada jogador recebe um tabuleiro representando
uma maravilha. Visualmente as peças e cartas possuem um belo acabamento e arte que
retratam a cidade do mundo antigo escolhida.

Figura 27- Tabuleiros e peças de "Seven Wonders". Fonte: http://www.amazon.com/Asmodee-SEVEN01ASM-7-Wonders/dp/B0043KJW5M

O destaque fica para os 7 tabuleiros, que representam cada uma das maravilhas
do mundo antigo, não havendo assim um único tabuleiro para todas as partidas. Além
disso, cada tabuleiro apresenta duas faces, aumentando ainda mais a diversidade no
gameplay. Por meio de negociações e conflitos militares, o jogador que alcançar a maior
pontuação ao fim da terceira era, e conseguir alcançar o apogeu de sua civilização, é o
vencedor. O jogo ainda conta até o momento com 4 expansões, que acrescentam novas
cidades e maravilhas do mundo antigo.

1.3.1.7 Ticket to Ride

34

Descrição via Galápagos Jogos: http://www.galapagosjogos.com.br/jogos/7-wonders
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Ticket to Ride (fig.28) foi criado por Alan R. Moon e lançado pela Days of
Wonder em 2004. A proposta é colocar o jogador no gerenciamento de vagões de trem,
que cortam todo os Estados Unidos da América.

Figura 28 - Tabuleiro e peças de "Ticket to Ride". Fonte:
https://boardgamegeek.com/boardgame/9209/ticket-ride

Ticket to Ride foi o jogo do ano em 2004, ganhando vários prêmios na Europa
desde o lançamento, e totalizando mais de 3 milhões de cópias vendidas até o ano de
2014. No Brasil o jogo é vendido pela Galápagos Jogos, mas no momento, se encontra
esgotado em sua loja.
Em uma fria e tempestuosa tarde de outono, cinco velhos amigos se reúnem
em um quarto secreto de um dos clubes mais antigos e privados da cidade.
Cada um fez uma longa viagem - vindo dos quatro cantos do mundo - para que
se encontrassem nesse dia específico... 2 de Outubro de 1900 — 28 anos depois
que o excêntrico Phileas Fogg aceitou e ganhou uma aposta de £20.000,
dizendo que ele poderia dar uma volta ao mundo em 80 dias. Quando a história
da triunfante jornada de Fogg chegou aos jornais daquela época, os cinco
estudavam na mesma universidade. Inspirados pela aposta ousada e por
algumas canecas de cerveja do pub local, o grupo celebrou o grande feito com
uma aposta um pouco mais modesta - uma boa garrafa de vinho para o primeiro
que chegasse ao Le Procope em Paris. Todos os anos eles se reuniam nessa
data para celebrar o sucesso de Fogg e, a cada ano, uma nova expedição (cada
vez mais difícil) e uma nova aposta (cada vez mais alta) eram feitas. Agora, na
alvorada do século, é chegada a hora para uma nova jornada impossível. A
aposta: US$1 Milhão em uma competição onde é tudo ou nada. O objetivo: ver
qual deles consegue viajar de trem pelo maior número de cidades nos EUA em apenas 7 dias. A jornada começa agora...
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Ticket to Ride é uma aventura ferroviária pelo país. Os jogadores competem
para conectar diferentes cidades conquistando rotas de trem no mapa dos
EUA.35

A história acima serve apenas de background, e coloca os jogadores no papel
desses jovens, em uma aposta divertida pelo mapa dos EUA. O tabuleiro apresentado no
jogo é um mapa ferroviário dos EUA, com pontos de ligação entre as principais cidades
norte-americanas. O jogador deve ser astuto no gerenciamento de cartas e vagões. Quando
as peças que representam os vagões chegam ao fim, é hora de contabilizar a pontuação, o
vencedor é o jogador com mais pontos.

1.3.1.8 Zombicide
Criado pelos amigos Jean-Baptiste Lullien, Nicolas Raoult e Raphael Guiton, o
Zombicide arrecadou US$2,8 milhões via o site de financiamento coletivo Kickstarter. A
meta inicial seria de apenas US$ 20 mil, sendo assim o quinto projeto que mais arrecadou
dinheiro em 2014. O jogo te coloca no papel de um personagem, que deve sobreviver a
hordas de zumbis sedentos, em um cenário devastado por um apocalipse zumbi. O jogo
foi lançado pela equipe criadora, sob o selo CoolMiniOrNot. Atualmente o jogo é vendido
no Brasil pela Galápagos Jogos, e encontra-se esgotado.
Um Jogo Cooperativo de "Caça ou Caçador", em uma cidade infestada por
Zumbis. Assuma o papel de um Sobrevivente, cada qual com habilidades
únicas, e utilize tanto suas perícias quanto a força do trabalho em equipe contra
as hordas de mortos-vivos irracionais! Zumbis são previsíveis, estúpidos,
porém letais, controlados por regras simples e um baralho de cartas.
Infelizmente para você, existem MUITO mais zumbis do que você tem
munição...
Encontre armas, mate zumbis. Quanto mais zumbis você mata, mais habilidoso
você fica; quanto mais habilidoso você fica, mais zumbis aparecem. A única
saída é um Zombicide! Jogue 10 cenários em diferentes mapas feitos a partir
dos tabuleiros modulares incluídos, ou crie o seu próprio cenário.36

35

História
apresentada
no
manual
do
jogo:
http://www.galapagosjogos.com.br/system/game/assets/attachments/000/000/109/original/Jogo-Ticket-toRide_regras.pdf?1406147803
36
Sinopse do jogo apresentada no site: http://www.galapagosjogos.com.br/jogos/zombicide

68
Zombicide (fig.29) traz várias inovações no gênero, uma delas é se aproximar
dos jogos de guerra, e também dos RPG (que será abordado no próximo tópico), pois o
jogo deve ser jogado de forma cooperativa, e não criando uma disputa entre os jogadores.

Figura 29 - Tabuleiro e peças de "Zombicide". Fonte: http://www.amazon.com/Zombicide-Season-2Prison-Outbreak/dp/B00EQ7QLSI

O jogo base surpreende pela quantidade de peças e opções de jogo: são 71
miniaturas, que representam vários tipos de zumbis e os jogadores; 9 tabuleiros modulares
com face dupla, totalizando 18 tipos de mapa de jogo; 6 fichas exclusivas representando
os 6 possíveis jogadores; 6 dados e dezenas de fichas de ações, de objetos e objetivos.
Aqui surge outro diferencial, o jogo pode ser jogado entre 1 e 6 jogadores, ou seja, pode
se jogar sozinho, sem a necessidade de outra pessoa. Johan Huizinga coloca o seguinte:
A ideia de ganhar está estreitamente relacionada com o jogo. Todavia, para
alguém ganhar é preciso que haja um parceiro ou adversário; no jogo solitário
não se pode realmente ganhar, não é este o termo que pode ser usado quando
o jogador atinge o objetivo desejado. (HUIZINGA, 2012, p.57)

Hoje diversos jogos de tabuleiro, como o Zombicide e os games, que podem ser
jogados solitariamente, pois existem objetivos pré-estabelecidos. A gamearte também
rompe com várias características fundamentais do jogo, como a noção de vencer ou
perder.
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O cuidado na arte de Zombicide também é outro diferencial, cada personagem
possui uma miniatura e ficha exclusiva, com habilidades e fraquezas únicas. A própria
comunidade de jogadores contribui para a expansão do jogo, ao criar as suas próprias
miniaturas fichas de personagem e mapas. O goianiense “Fábio Miniaturas”37 produz
peças sob encomenda (fig.30). Pode-se ter a si mesmo em miniatura, ou outros
personagens. A comunidade de jogadores além de ter financiado o projeto, ainda expande
ainda mais as possiblidades de gameplay.

Figura 30 - Miniatura feita pelo artista sob encomenda. Fonte:
https://www.facebook.com/547809808587288/photos/a.676310439070557.1073741846.5478098085872
88/864263870275212/?type=3&theater

Hoje o jogo conta com várias expansões oficiais que ainda são produzidas por
financiamento coletivo, onde os maiores doadores recebem miniaturas exclusivas, ou de
produção limitada. Zombicide é um exemplo da união entre a criatividade e os jogadores,
e mostra que ainda existe espaço para os jogos de tabuleiro.

1.4 Jogos de Tabuleiro e o RPG

O RPG (Role Playing Game ou jogo de interpretação de papéis) é um jogo
encontrado em livrarias, um livro de regras. Um grupo de pessoas se reúne e decide jogar

37

Página oficial do artista: https://www.facebook.com/pages/Fabio-miniaturas/547809808587288
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uma sessão de RPG, tendo em mente que cada livro dá acesso a um cenário e sistema
específico. O jogo também é conhecido por RPG de mesa, por se tratar do local mais
comum para acontecer a partida, mas o jogo pode ser jogado praticamente em qualquer
local, inclusive no chão, com os jogadores sentados em círculo. A narração da história
fica ao cargo do mestre do jogo, jogador que guia a história, que controla e interpreta os
NPC38, responsável por apresentar e por muitas vezes criar o mundo onde se passa a
história. O mestre é o juiz do RPG, sendo fundamental para o bom desenrolar de uma
sessão de RPG. De acordo Janet Murray:
Compartilhar um ambiente de fantasia improvisado com outras pessoas
envolve uma negociação constante do enredo e também dos limites entre a
ilusão consensual e o mundo real. Quando tudo corre bem, os jogadores podem
proporcionar, uns aos outros, uma criação coletiva de crença semelhante ao
faz-de-conta compartilhado na infância. Mas quando as coisas vão mal, o
jogador, então é abandonado e fica sem companhia para jogar. (MURRAY,
2003, p.117)

Os demais jogadores criam seus personagens preenchendo fichas de papel, essas
vindas do livro de jogo. Em suas fichas colocam-se as habilidades, medos e o passado
dos personagens. É comum também a inserção de ilustrações para assim criar uma
identidade visual própria ao personagem, dando vida a um ser que seria meramente
imaginativo. O RPG foge dos padrões de jogos baseados na competição entre os
jogadores, como aponta Mateus Rocha39.
Diferentemente do que ocorre em jogos tradicionais, no RPG os participantes
são encorajados ao trabalho em equipe. Com raras exceções, não há o objetivo
de vencerem uns aos outros. Pelo contrário, as metas são alcançadas somente
com a cooperação de todo o grupo. (ROCHA, 2010, p.11)

Mateus Rocha (2010, p.12-13) coloca que sempre jogou por diversão, um
passatempo para assim esquecer as preocupações do dia-a-dia, mas inconscientemente
adquiriu conhecimento, este não útil nas disciplinas tradicionais do ensino, ou vestibular.
Para Rocha (2010, p.3): “afinal, o RPG imita a vida, repleto de situações inesperadas e

Non Player Character – são personagens interpretados pelo mestre do jogo, geralmente usados para dar
vida ao mundo onde se passa a trama, como os personagens coadjuvantes em filmes. Compõem o ambiente
e pode ser três tipos: neutros ou aliados e inimigos. (ROCHA, Matheus, 2010, p.10)
39
Mateus Souza Rocha é Bacharel em Administração de Empresas com habilitação em informática pela
Escola de Engenharia de Piracicaba (2001), Especialista em Tecnologia da Informação e Mestre em
Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (2006). Atualmente é aluno de Doutorado pela
Universidade de São Paulo (2013). Docente coordenador do curso de Administração das FaFEM e professor
nos cursos de Administração, Recursos Humanos e Marketing pela UNISEB na modalidade EAD. Fonte:
http://lattes.cnpq.br/1530229739547119
38
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variáveis, o que nos obriga a interagir com outros indivíduos”, ou seja, uma pessoa mais
preparada para o mundo.
O autor Johan Huizinga (2012, p.7) critica as tentativas da ciência de entender o
intenso fascínio exercido pelos jogos, tal compreensão que para ele, não pode ser
alcançada por análises biológicas. Para o autor, o jogo possui uma realidade autônoma,
mesmo que várias culturas não possuam termos específicos para denominar o
divertimento oferecido ao jogar, “a existência do jogo é inegável:
É possível negar todas as abstrações: a justiça, a beleza, a verdade, o bem,
Deus. É possível negar-se a seriedade, mas não o jogo. [..]Se os animais são
capazes de brincar, é porque são alguma coisa mais do que simples seres
mecânicos. Se brincamos e jogamos, e temos consciência disso, é porque
somos mais do que simples seres racionais, pois o jogo é irracional.
(HUIZINGA, 2012, p.6)

Dessa forma, com as experiências de Matheus Rocha e Johan Huizinga, podemos
considerar o RPG um prazer, que melhora a interação e sociabilidade não apenas durante
o jogo, mas uma experiência para toda vida. Talvez por isso o RPG tenha sido criado por
jogadores, e não primeiramente por uma empresa. Da mesma forma que não existem
motivações racionais para se jogar o RPG, cada jogador vai dar as suas motivações, que
por muitas vezes não tem ligação com o jogo em si, mas todos demonstram o seu
envolvimento antes, durante e depois da partida.
1.4.1 História do RPG

Em 2014 o RPG completou oficialmente 40 anos de existência, mas tal prática é
bem mais antiga, e por muitas vezes, nem é notada. A imaginação humana somada à
inocência infantil foram um dos responsáveis pelo surgimento do RPG:
RPG. Essas três letrinhas andam mexendo com a cabeça de muita gente – seja
os que já conhecem, seja os que observam de uma distância segura aquele
bando de loucos arremessando dados e gritando à volta de uma mesa. Se você
pertence ao segundo grupo, talvez fique surpreso em saber que um dia também
já participou daquele agitado ritual: quem nunca brincou de polícia e ladrão ou
caubóis e índios? Quem nunca entrou na pele de seu herói favorito em uma
brincadeira? Quem nunca interpretou um personagem durante um jogo?
(Revista Dragon, ano 1, n°1, p.4, apud ROCHA, 2010, p.50)

Cada criança pode imaginar inúmeras formas de interpretar e brincar, mas como
transformar as particularidades da imaginação infantil num jogo aberto a todos? É que o
RPG faz, define regras para uma brincadeira que usaria apenas a imaginação:
A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou
mais perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe, um papai, uma
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bruxa malvada ou um tigre. A criança fica literalmente “transportada” de
prazer, superando-se a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que
realmente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder inteiramente o sentido da
“realidade habitual”. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a
realização de uma aparência: é “imaginação”, no sentido original do termo.
(HUIZINGA, 2012, p.17)

A origem do RPG tem ligação com os jogos de guerra, um gênero de jogo que
simulava um conflito, também podemos considerar Risk e War como exemplos de
wargames. O brinquedo continha miniaturas temáticas, que às vezes eram acompanhadas
de um cenário montável, como o clássico Forte Apache (fig.31).

Figura 31 - Brinquedo "Forte Apache". Fonte: http://kirinilas.blogspot.com.br/2010/12/forte-apache-acaototal.html

A criança dispunha de miniaturas que simulavam o conflito entre o exército
norte-americano e índios apache. A criança era livre para brincar como bem entendesse e
não havia regras estabelecidas. Ao adentrar num mundo ficcional, o jogador deve fazer
uso de uma suspensão de descrença, porém o que é pouco notado é a atividade criativa,
que é um elemento essencial para adentrar nesses mundos encantados. De acordo Janet
Murray:
Quando entramos num mundo ficcional, fazemos mais do que apenas
“suspender” uma faculdade crítica; também exercemos uma faculdade criativa.
Não suspendemos nossas dúvidas tanto quanto criamos ativamente uma
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crença. Por causa de nosso desejo de vivencia a imersão, concentramos nossa
atenção no mundo que nos envolve e usamos nossa inteligência mais para
reforçar do que questionar a veracidade da experiência. (MURRAY, 2003,
p.111)

1.4.2 Paternidade: Senhor dos Anéis

A maior influência para a criação do RPG se deve ao escritor inglês J. R. R.
Tolkien (1892 – 1973), amante da literatura e doutor em linguística. O seu livro Senhor
dos Anéis lançado em 1966, transformou o mundo das narrativas para sempre. Tolkien
interessava-se nas antigas culturas europeias, como os povos vikings e celtas, desejava
resgatar a mitologia riquíssima desses povos, que se perdeu com o passar dos séculos. Foi
por intermédio desse interesse que criou a sua própria mitologia, o seu próprio mundo de
fantasia.
A obra de Tolkien possui a criação mítica de seu universo, deuses, geografia,
fauna e flora, e diferentes raças e culturas, e como elas se relacionam entre si, e até mesmo
a escrita e língua de cada. Os belos Elfos, altos de cabelos lisos e loiros, intelectuais e
com extrema destreza em combate, os Anões parrudos, cabeças-duras, baixos, barbudos,
guerreiros e fanfarrões, os Hobbits, raça comilona e diminuta que se preocupa em apenas
viver o seu cotidiano, sem aventuras ou imprevistos, são algumas características que se
tornaram parte do imaginário comum. Tolkien descreve em seus livros milênios de
histórias, nas quais trabalhou até o fim de seus dias.
Diferentes mídias se apropriaram do universo “tolkeniano”: filmes, livros,
música, artes visuais, teatro, videogames e o RPG. Os seres criados e desenvolvidos por
Tolkien se mantém vivos em todas as áreas culturais. É por meio desse ambiente rico que
o RPG nasceu, uma busca por expansão e imersão na Terra-Média40, em que os leitores
necessitavam de novas aventuras e desafios. O universo criado por Tolkien estimula a
imaginação de seus leitores:
Uma narrativa excitante, em qualquer meio, pode ser experimentada como uma
realidade virtual porque nossos cérebros estão programados para sintonizar nas
histórias com uma intensidade que pode obliterar o mundo à nossa volta.
(MURRAY, 2003, p.101)

40

Terra imaginada por Tolkien em que se passa a história de O Senhor dos Anéis. Dentre as inspirações
para a criação do termo Terra-Média (Middle-Earth), incluem-se a literatura Anglo-saxã (Middangeard,
termo citado várias vezes em Beowulf), o Inglês Médio (Midden-erd ou Middel-erd) ou o Norueguês antigo
(com o termo Midgard). (RIBEIRO, 2007, p.13)
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Não demorou para que os proprietários dos jogos de guerras começassem a
interpretar os personagens de Tolkien, assim iniciaram-se as narrativas no RPG, no qual
frutos são gerados até hoje, nas mais variadas mídias.

1.4.3 Infância

Em outubro de 1973 o embrião do RPG foi concebido, Gary Gygax e Don Kaye
fundaram a Tactical Studies Rules (TSR). No ano seguinte publicaram o primeiro livro
de RPG, o Dungeons & Dragons, que tinha foco na exploração de masmorras, busca por
tesouros e o combate. A sua primeira versão apresentava regras complexas, afastando os
iniciantes, por causa disso os jogadores começaram a modificar e criar regras próprias,
ou seja, criar o seu próprio RPG. Um ano após o lançamento do D&D, foi lançado o
Tunnels and Trolls, criado por Ken St. Andre. Seu sistema de jogo simplificava as regras
em prol da diversão:
E suas regras simples também tornam possíveis aventuras solos. A inexistência
de regras para todas as ocasiões é o que faz os jogadores usem sua própria
imaginação, procurando a melhor forma de se fazer as coisas, e quando sua
imaginação está envolvida, você se interessa por aquilo que está fazendo. (Site:
Ken St Andre Trollgod’s Interview, apud ROCHA, 2010, p.55)

Esses dois sistemas de jogos ainda não conseguiam atender aos amplos
interesses dos jogadores, então logo a diversão se tornava rotina. Mateus Rocha (2010,
p.56) reflete sobre isso: “Alguns jogadores já não se sentiam satisfeitos vagando por
masmorras, destruindo monstros e saqueando tesouros, queriam algo mais”. Havia a
necessidade de ir além de combates, a partir desse ponto o RPG passou por uma fase de
experimentalismo, com diversos sistemas surgindo.
Em 1975 foi lançado o Empire of Petal Throne, criado por M.A.R. Barker, fruto
das viagens de Barker pelo oriente. O cenário explorava a cultura oriental, continha a
descrição do mundo, deuses, línguas, política e religião, uma fundamentada abordagem
cultural. Apensar da imersão proporcionada ao jogador, o jogo trazia ainda mais
complexidade para o RPG. Empire of Petal Throne foi o precursor de jogos que
abordavam profundamente outras culturas e mundos, processo criativo este similar ao de
J. R. R. Tolkien.
No ano de 1976, foi publicado o realista Chivalry and Sorcery, criação de Ed
Simbalist e Wilf Backhaus. A proposta tirava o caráter fantasioso até então do RPG, e
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introduzia o jogador num cenário que simulava a França durante o século XII. O jogo era
extremamente complexo, tendo a necessidade de consultar manuais para todas as ocasiões
da partida. C&S foi um fracasso em vendas, mas trouxe uma importante novidade: a
possibilidade de interpretar personagens mundanos e sem poderes especiais.

1.4.4 Adolescência

A TSR compreendeu que simplificar as regras do D&D era necessário, assim
alcançar novos jogadores. Assim o seu sistema de jogo foi atualizado, dessa forma nasceu
o Advanced Dungeons & Dragons. Dividido em três volumes, um específico para o
jogador, um guia para o mestre, e outro sobre os monstros daquele universo.
Em 1978 foi publicado o RuneQuest, cenário de jogo baseado na mitologia grega
e mesopotâmica, desenvolvido pela novata Chaosium. O sistema abraçava ainda mais a
interpretação, as evoluções nas fichas dos personagens deviam ser interpretadas, não
bastava preencher um círculo no papel para ganhar mais força. A narrativa do jogo deveria
justificar essa melhoria. Já em 1979 o RPG havia se consolidado no mercado norteamericano:
De acordo com o relações-públicas da TSR Games, que o colocou (Dungeons
& Dragons) no mercado em 1974, o jogo agora tem 300 mil aficionados neste
país e cem mil jogadores em outros continentes. Existem requisições para que
seja traduzido em várias línguas. O conjunto básico custa US$10, mas muitas
centenas de dólares podem ser gastas em equipamento e suplementos
adicionais. (WITT, The New York Times, 3 de Outubro de 1979, C16 apud
ROCHA, 2010, p.59)

Uma febre que lembra muito o sucesso dos videogames no final da década de 70
e início dos nos 80. O conceito base do RPG permitia a qualquer pessoa criar o seu próprio
cenário de jogo e regras. Essa versatilidade fez com que vários jogos fossem criados, dos
mais diversos gêneros e temáticas.
O RPG por natureza é um jogo cooperativo, uma busca pelo mesmo objetivo,
seja salvar uma princesa, matar um dragão, ou salvar o mundo. Nesse sentido o RPG se
diferencia de outros jogos, pois não há competição, se aproximando de alguns jogos de
tabuleiro autorais, como o Zombicide. O sucesso de Star Wars trouxe a ficção cientifica
para o RPG, da mesma forma que sistemas baseados em cartoons americanos. O universo
pop invadia esse promissor jogo.
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1.4.5 Vida Adulta

Em 1986 foi publicado o sistema de jogo que mudaria para sempre a forma de
se jogar o RPG, o Generic Universal Role Playing System, o GURPS. O sistema permitia
se jogar em qualquer período histórico, ficcional, fantasia, ou até mesmo uma mescla
entre eles, a imaginação do jogador era o limite. GURPS inovou em abranger suas regras,
colocando a imaginação em primeiro plano, um sistema que ia contra os jogos engessados
da época. De acordo com Mateus Rocha:
[...]GURPS seguiu um caminho oposto, criando um sistema sem cenário,
deixando essa tarefa a cargo dos jogadores, que passaram assim a ter total
liberdade. Foi uma decisão arriscada, que alcançou o sucesso. O GURPS ainda
é um dos mais praticados no mundo. (ROCHA, 2010, p.70)

Dessa forma, logo a literatura e cinema encontraram um caminho definitivo no
universo do RPG. Qualquer tema poderia ser abordado, o único limite era a imaginação,
as regras estavam colocadas a favor da diversão e liberdade. Tal decisão foi fundamental
para a difusão do RPG pelo mundo. O Role Playing Game havia deixado a idade média,
e entrado em seu auge, neste momento houve o nascimento de diversos gêneros, como o
Horror:
O horror é um gênero que se envolve em todos os demais. Para variar o
cardápio e evitar comer aquela mesmice "matar e trucidar", por que não tentar,
desta vez, o terror? Tenho certeza que ninguém sairá triste, quero dizer, isso
depende de inúmeros fatores, porém, sejamos positivos! E que todos saiam
tremendo após uma sessão. (DANTAS, 2013) 41

Lançado em 1981, o primeiro jogo a trazer o terror para a mesa do RPG foi Call
of Cthulhu, tendo como base os contos e histórias do escritor H. P. Lovecraft. No universo
criado por Lovecraft, a terra teria sido lar de poderosos deuses, antes da raça humana
caminhar sobre o planeta. Seres cósmicos e obscuros, em que o maior deles seria Cthulhu,
seu despertar significaria a ruína e fim da humanidade.
Os personagens dos jogadores não seriam poderosos bárbaros, magos ou superheróis, e sim uma pessoa mundana, desprovida de qualquer habilidade especial, aqui o
personagem poderia se ferir e morrer facilmente. O principal é a narrativa, a história a ser
desenvolvida é a motivação do jogo acontecer. A imersão proporcionada foi um dos
destaques de Call of Cthulhu, a interpretação estava acima dos combates:

41

Artigo completo em http://www.projetogurps.com.br/artigos/horror.htm.
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Call of Cthulhu foi o primeiro livro de RPG que ensinava como conduzir o
jogo, não explicava apenas as regras, mas como fazer uso das ferramentas de
que o mestre dispunha para melhorar a experiência de jogo. (Site: Places To
Go People To Be apud ROCHA, 2010, p.73)

No mesmo período foi lançado Bushido, desenvolvido pela Fantasy Games
Unlimited. O cenário era o Japão feudal, e a cultura oriental foi profundamente explorada
nesse jogo, em que a interpretação do jogador apresentava ia desde a profissão ao nível
cultural do personagem.
Na década de 90 foi lançado o Vampiro: A Máscara, criado por Mark Rein Hagel
e lançado pela White Wolf, esse seria um dos mais influentes sistemas já lançados. A
narrativa tinha um tema adulto, sobre a existência de seres sobrenaturais nos bastidores
da história humana, os vampiros. Com um background riquíssimo, o cenário oferecia ao
jogador integrar diversas casas vampíricas, cada uma com suas características próprias e
relações entre si. O visual exótico e sensual dos vampiros, aumentou o interesse pelas
partidas em Live Action42 e também foi responsável por apresentar o público feminino ao
RPG.
Para Johan Huizinga (2012, p.11), a quarta característica dos jogos, é a ordem.
Por um breve momento, o jogo cria um universo que foge do caos da vida, “ele cria
ordem e é ordem”. Quebrar as regras pré-estabelecidas pelo jogo, gera o desmoronamento
daquele mundo sagrado, estragando a disputa. Ao se jogar, seja uma partida de damas,
xadrez, jogo da vida ou um game, o jogador sente-se tentado a descobrir o que aconteceria
ao burlar as regras, e fugir do controle divino que ele próprio aceitou. Huizinga (2012,
p.13), escreve sobre as características do jogo: “O jogo lança sobre nós um feitiço: é
“fascinante”, “cativante”. Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes
de ver nas coisas: o ritmo e harmonia”.
É comum numa sessão de RPG, o mestre ignorar ou facilitar as regras, roubar
nos dados para ajudar os heróis, pois acima dos manuais e fichas, existe a diversão, uma
das características principais do jogo. O mundo sagrado no RPG não é o jogo em si, mas
a interação, imaginação e diversão proporcionadas pelo ato de jogar, e nada pode se impor
contra isso, nem mesmo as regras, o sagrado aqui é a diversão dos jogadores.

Como o nome já diz, Live Action ou “ação ao vivo” pode ser definido como um jogo de interpretação de
papeis, assim como o RPG, mas onde a personificação do papel ou personagem extrapola a mesa de jogo e
se estende as roupas, ações e interações entre seus jogadores e num espaço controlado com regras incluindo
a regra sagrada de “não toque em outro jogador”. Pode ser apreciado por jogadores de várias idades e níveis
de conhecimento do hobby. Definição retirada do site http://saiadamasmorra.blogspot.com.br/p/o-que-elive-action.html, 2015.
42
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Então o RPG alcançou novos horizontes, partidas em Live Action, por cartas, por
telefone, e com a popularização da internet veio o Play by Mail (PbM), partidas vias
fóruns, MSN, e atualmente via Skype. Isso possibilitou o contato entre jogadores dos mais
variados locais e países, e um fortalecimento da comunidade de jogadores, da mesma
forma que ocorreu com os fãs de jogos de tabuleiro. O RPG se tornara uma mania
mundial, e posteriormente acabou por ganhar a sua versão exclusivamente digital, o RPG
eletrônico e os MMORPG43.

1.5 Jogos de Tabuleiro no Digital

O videogame é um jogo eletrônico, onde o jogador interage com as imagens e
sons enviados para um dispositivo que as exibe, que pode ser uma televisão ou monitor.
Também se utiliza o termo videogame para os aparelhos que processam os jogos. Jogos
eletrônicos são softwares que oferecem interatividade e que estimulam o jogador com
imagem, som e história. Os jogos têm por tendência a evoluir juntamente com a
tecnologia, e assim apresentar novos níveis de interação e imersão. Cada jogo segue uma
proposta, sendo classificado em diversos gêneros, como ação, aventura, terror, luta,
esporte, estratégia, simulação, plataforma, musical, erótico, tiro e RPG.
Jogos eletrônicos podem desde apenas emular outros meios (o tabuleiro, por
exemplo) sem praticamente nada adicionar de novidade, até propor interfaces
e exigências de movimentação/compreensão/habilidade completamente
alheias ao que seria fisicamente possível no mundo real. (ASSIS, 2006, p.2)

Os jogos atuais são vistos como passatempos, uma forma de entretenimento,
assim os games não são diferentes, se pode jogar sozinho, em grupos, seja
presencialmente, ou online. De acordo com Paula Assis (2006, p.22), o companheiro ou
adversário pode ou não ser humano, onde a forma de interação e objetivos é
predeterminada por regras. Há jogos que o avanço do jogador é determinado por
determinados aspectos, como uma etapa concluída dentro da narrativa do jogo,
geralmente se usa o termo, “passar de fase44”.
Os videogames geram fascínio desde que foram inventados em 1958, pelo físico
William Higinbotham, que havia trabalhado no projeto Manhattan. Ele criou o que seria

43

Sigla em inglês para Massive Multiplayer Online RPG. Em português, Jogos de Interpretação Online
Massivos.
44 Quando o jogador tem a noção de transpassar e evoluir, isso pode ser apresentado de forma clara, com
textos, imagens, sons e habilidades adquiridas.
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o primeiro jogo eletrônico, um jogo de tênis para dois jogadores, por fim transformou um
osciloscópio45 na primeira experiência interativa com um computador46. A interação entre
máquina e homem oblitera a nossa realidade, como bem coloca Janet Murray (2003). O
videogame traz experiências sensoriais e motoras, um novo grau de imersão, que tende a
evoluir cada vez mais com a tecnologia de realidade aumentada e virtual:
O desejo ancestral de viver uma fantasia originada num universo ficcional foi
intensificado por um meio participativo e imersivo, que promete satisfazê-lo
de um modo mais completo do que jamais foi possível. Com detalhes
enciclopédicos e espaços navegáveis, o computador pode oferecer um cenário
específico para os lugares que sonhamos visitar. (MURRAY, 2003, p.101)

Os videogames entregam ao jogador uma imersão, essa que vai além de uma
música ou filme, pois recriam um mundo digital, onde o jogador é um personagem. De
acordo Janet Murray, imersão é:
“Imersão” é um termo metafórico derivado da experiência física de estar
submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva
a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: a
sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha,
tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de
todo o nosso sistema sensorial. (MURRAY, 2003, p.102)

Os jogos de tabuleiro desembarcaram nessa mídia, o digital, e essa relação
apresenta três tipos de jogos. Primeiramente, aqueles que ganharam uma versão digital
de jogos clássicos, mas que não sofreram alterações em suas mecânicas. Também aqueles
que são jogos de tabuleiro exclusivos para o meio digital, não havendo um predecessor
analógico. E, por último, o caminho inverso, jogos de tabuleiro criados a partir de games.

1.5.1 Doppelganger Digital

Todos os jogos históricos pesquisados até aqui, como Senat, Jogo Real de Ur,
jogo da Serpente e Mancala, podem ser jogados online via sites ou aplicativos mobile.
Em alguns casos, as regras não são conhecidas, então houve uma interpretação de como
os jogos aconteciam. O videogame ou computador é uma plataforma perfeita para simular
outras mídias, como um livro, músicas e também os jogos de tabuleiro, mas nem sempre
essa adaptação tem sucesso. De acordo com Jesus de Paula Assis (2006, p.2): “Ainda,
45

Instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional visível de uma ou mais diferenças
de potencial.
46
Entrevista com William Higinbotham pode ser vista no documentário “A Era do Videogame”. Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgogqzK9iXg
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dada a evolução técnica e, com ela, a possibilidade de informatizar interfaces tradicionais,
as fronteiras externas da região estarão em constante expansão e disputa”.

Figura 32 - Printscreen da página: http://store.steampowered.com/app/227920/

Existe a versão digital de Risk47 (fig.32), desenvolvido pela Sperasoft e
publicado pela PopCap, em 2013. O jogo é vendido pelo site Steam, apenas em versão
digital, e as análises dos compradores apontam os mesmos problemas que a versão digital
do Jogo da Vida. Risk em sua versão digital, não oferece a opção multiplayer online, e
somente pode ser jogado entre computadores que compartilham a mesma rede. O game
traz apenas um modo de jogo, o clássico, o mesmo de quando o jogo de tabuleiro foi
criado em 1957, sem nenhum tipo de variedade no gameplay. Até o momento, o game
conta com apenas 45% de aprovação de compradores, e custa R$16,99 na Steam
brasileira.

Figura 33 - Printscreen da página: http://store.steampowered.com/app/227900/

47

Link para a compra e informações oficiais sobre o jogo: http://store.steampowered.com/app/227920/
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Batalha Naval48 (fig.33) é outro jogo clássico, que retorna em sua versão digital,
desenvolvido pela Sperasoft e publicado pela PopCap, em 2013. Aparentemente o game
sofre dos mesmos problemas de Risk, pois também não apresenta um modo multiplayer
online. Até mesmo a avaliação é parecida, com 50% de análises positivas. O jogo
apresenta animações quando se perde um navio, essas ultrapassadas e simplórias, um dos
pontos de maior crítica dos jogadores. Batalha Naval pode ser adquirido por R$19,99 na
Steam brasileira.
Ambos os jogos não possuem campanha de marketing consistente, na Steam
podemos visualizar pouquíssimas imagens de gameplay e nenhum vídeo de divulgação.
A arte desses jogos é genérica, não há nenhuma originalidade em sua aplicação ou
apresentação. Percebe-se então, a falta de acabamento nas duas adaptações, que são alvo
de piadas e críticas por parte dos consumidores. Considero também o valor dos jogos
abusivo, pois é o mesmo preço de games recentes e com desenvolvimento melhor. A
desenvolvedora sabia dos produtos que tinham em mãos, e de certa forma, tentou enganar
os jogadores.

Figura 34 - Printscreen da página: http://store.steampowered.com/app/108200/

Ticket to Ride49 (fig.34) em sua versão digital, foi lançado em 2012,
desenvolvido e publicado pela Days of Wonder, o mesmo estúdio responsável pela
criação da versão original, e pelo jeito, isso foi fundamental para o sucesso dessa
adaptação. Com aprovação de 95% positiva dos jogadores, o jogo foi muito bem recebido
pela comunidade. A produtora se preocupou em mostrar de forma clara, todas as
mecânicas do game, além de várias imagens de gameplay, inclusive um vídeo que explica

48
49

Link para a compra e informações oficiais sobre o jogo: http://store.steampowered.com/app/227900/
Link para a compra e informações oficiais sobre o jogo: http://store.steampowered.com/app/108200
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passo a passo as regras do jogo, inalteradas nessa adaptação. O game apresenta uma arte
própria, com cenários, músicas e personagens que remetem ao tema ferroviário. O jogo
traz um modo multiplayer online, onde jogadores de qualquer parte do planeta podem
entrar na disputa, além de brindes, como imagens em alta resolução das artes usadas no
jogo. Ele pode ser adquirido pelo preço de R$19,99, e conta com várias DLC50. Ticket to
Ride é o oposto dos games anteriores, conseguiu agradar um novo público, esse que
também pode se interessar em conhecer a versão de mesa, e mostrou respeito pelos
jogadores, algo fundamental.

1.5.2 Os Boardgames

Os jogos de tabuleiro também inspiram outras mídias, nesse tópico vou
apresentar alguns games do gênero jogo de tabuleiro, e também participações desse
gênero em outros jogos. Janet Murray (2003, p.102) considera o computador um objeto
encantado, nesse sentido, o videogame também é, pois traz uma vasta variedade de opções
de gameplay e interação, que não seria possível nos jogos de tabuleiro de mesa. Mario
Party (fig.35) é o game de tabuleiro mais conhecido, lançado pela Hudson Soft e
publicado pela Nintendo em 1998, para o console Nintendo 64. O jogo adaptava o
tradicional jogo de casas, mas com personagens clássicos da empresa, como Mario, seu
irmão Luigi, a Princesa Peach – sim, aquela que sempre é sequestrada, Yoshi, Wario e
Donkey Kong. A arte e tabuleiros se inspiram no rico e colorido universo dos jogos do
Mario. No jogo o tradicional dado de 6 lados foi substituído por um cubo brilhante, que
possui valores de 1 a 10, números responsáveis pela quantidade de casas que o jogador
pode avançar. Para ser jogado entre 4 jogadores, uma partida durava em média 60
minutos, e acabava depois de um determinado número de rodadas.

50

Downloadable content, ou seja, conteúdo 'baixável'. Nada mais são do que arquivos extras, add-ons, que
os usuários podem baixar (e na maioria das vezes, comprar) para seus jogos.
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Figura 35 - "Mario Party" in game. Fonte: http://www.gamefaqs.com/n64/197861-marioparty/images/screen-1

O jogo trazia 8 tabuleiros diferentes, um deles secreto, onde cada casa gerava
uma ação: no espaço verde o jogador ganhava 3 moedas ou 6 moedas durante os últimos
5 turnos finais da partida; no espaço vermelho o jogador perdia 3 moedas ou também 6
moedas durante os últimos 5 turnos; no espaço marcado com “?” o tabuleiro faz uma
ação; no espaço marcado com “!”, por meio de sorteio 2 jogadores são obrigados a trocar
estrelas ou moedas; espaço do cogumelo, o jogador pode ganhar um turno extra, ou perder
um; espaço mini-game, o jogador participa sozinho, se ganhar leva 10 moedas, se falhar
perde 5 moedas; espaço do Bowser, o jogador pode perder todas as moedas, ou todos
recebem de forma igualitária as moedas acumuladas no jogo.
Uma inovação trazida pelo game, é o tabuleiro ativo (fig.36), que reage as ações
dos jogadores, podemos considerá-lo como um quinto jogador. Janet Murray escreve
sobre as diferenças entre um jogo eletrônico e um jogo de tabuleiro:
[...]um jogo eletrônico envolvendo labirintos e combatentes também se parece
muito com uma visita a uma “casa maluca”, na qual os inimigos estão sempre
saltando à sua frente e os obstáculos ficam aparecendo no seu caminho de um
modo aleatório e, portanto, surpreendente. Essa atividade constante significa
que, mesmo movendo-se por tal espaço sem lutar, o mundo continua
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dramaticamente presente; esse não é um passivo tabuleiro de jogo, mas um
palco de ação vivo. (MURRAY, 2003, p.110)

O tabuleiro ainda inclui personagens, que podem negociar itens, auxiliar ou
atrapalhar o jogador. Por exemplo, no tabuleiro “Yoshi Island”, existe um fantasma, que
recebe ordens do jogador que passou por ele, e assim roubar moedas ou estrelas de outros
jogadores. Bowser, vilão clássico dos jogos do Mario também aparece, se o jogador
passar pelo personagem ele perde 30 moedas. Toad pode vender estrelas ao custo de
algumas moedas. A posição de alguns personagens é fixa, mas se algum jogador cair na
casa “?”, o tabuleiro realiza uma ação, que no caso é trocar a posição de Toad e Bowser.
O jogador é obrigado a parar ao avistar um personagem. Ao completar uma volta
completa pelo tabuleiro, o jogador recebe 10 moedas, ou seja, o tabuleiro não tem a
tradicional casa final. O tabuleiro também oferece opções de caminhos, os jogadores
podem escolher a rota, cada uma com seus benefícios e armadilhas. É importante para os
jogadores se adaptarem as mudanças do tabuleiro, para assim ter uma chance maior de
vitória.

Figura 36 - Tabuleiro "Deep Bloober Sea" em Mario Party 3. Fonte:
http://www.mariowiki.com/Mario_Party_3

Até esse momento, Mario Party seria possível numa versão analógica, mas isso
muda completamente ao apresentar os mini-games. Depois que os 4 jogadores já
realizaram as suas ações, uma tela surge, em que os jogadores devem se enfrentar. O jogo
oferece uma variedade de cerca de 50 mini-games, todos muito simples, com duração em
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média de 30 segundos, em que por muitas vezes se usa apenas um botão do joystick ou
apenas o direcional. Os mini-games ainda possuem algumas categorias, aqueles que
devem ser jogados de forma cooperativa, em que todos os jogadores ganham ou perdem,
entre duas equipes de 2 jogadores, o clássico todos contra todos e ainda 1 contra todos.
Adição desses jogos tira um pouco da importância da sorte e entrega aos jogadores a
chance de acumular moedas, essas que são usadas na compra ou roubo de estrelas. O
vencedor do jogo é aquele que acumulou mais estrelas durante a partida.
Atualmente a série conta com 10 jogos principais, estima-se que a série tenha
vendido mais de 37 milhões de cópias, desde o primeiro jogo51. Em 2014, foi anunciado
Mario Party 10, que será lançado para o console WiiU, e pelo trailer apresenta o uso de
diversas mecânicas exclusivas do aparelho e muitas novidades.
No Japão os games de tabuleiro são comuns, geralmente seguem a mesma receita
de Mario Party, jogos simples com personagens icônicos dos videogames e de animes.
Temos o Fortune Street, desenvolvido e publicado pela Square Enix em 1991. Sua
primeira edição foi lançada para o console Super Famicon, e trazia os personagens do
RPG eletrônico Dragon Quest III e uma jogabilidade similar ao clássico Monopólio.
No ano de 2004, foi lançado o Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street
Portable, desenvolvido pela Think Garage e publicado pela Square Enix. O jogo foi
lançado para o portátil PSP, sendo uma versão do jogo Fortune Street, mas com os
personagens dos RPG eletrônicos japoneses mais conhecidos e venerados no Japão. Em
2007 foi lançado para Wii o game Doraemon Wii - Secret Tool King Tournament,
publicado e desenvolvido pela SEGA. O jogo era similar ao gameplay de Mario Party,
mas com os personagens desse mangá, que foi publicado por 27 anos no Japão. Esses
foram alguns jogos de tabuleiro exclusivamente digitais, nota-se que o gênero de game
de tabuleiro tem um público fiel, principalmente o oriental.
Elementos dos jogos de tabuleiro são rotineiros em todos os gêneros de games:
mapas que simulam um tabuleiro, em que o personagem “anda” pelas casas, antes de
começar a ação; mini-games inseridos em jogos em terceira pessoa; jogos de estratégia
que usam a movimentação dos personagens como peças de tabuleiro; entre outras
participações especiais. Agora um game essencialmente de tabuleiro, esse é um gênero
de nicho, para aqueles fãs dos jogos de mesa ou do universo em questão que se passa o
jogo.

51

Números completos em: http://www.vgchartz.com/gamedb/?name=mario+party
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1.5.3 Os Gameboards

A fim de explorar novas mídias, os estúdios de games começaram a investir em
jogos de tabuleiro, com temas e mecânicas dos jogos correspondentes. Uma relação
interessante, pois o gamer é estigmatizado como uma pessoa que ignora qualquer outra
mídia além das digitais. Alguns gêneros dos videogames também adentram nos jogos de
tabuleiro, como o MOBA, que atualmente ganhou visibilidade pelos campeonatos com
premiação milionária, sendo assim considerado um e-sport, ou esporte eletrônico.
Em novembro de 2014 foi lançado o jogo de tabuleiro sobre o universo do game
The Witcher (fig.37), desenvolvido pelos estúdios Fantasy Flight Games e Can Explode,
e lançado pela CD Projekt RED, produtora dos jogos oficiais da série. O games de The
Witcher são baseados nos livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski.

Figura 37 - Tabuleiro e peças de "The Witcher: Adventure Game". Fonte:
http://www.gamespot.com/articles/e3-2014-the-witcher-adventure-game-coming-to-tabletop-ios-andandroid/1100-6420367/

O jogo ganhou tanta fama que uma das personagens, a feiticeira Triss
Merigold52, foi capa da revista playboy da Polônia em 2011. No mesmo ano, o presidente
norte-americano Barack Obama recebeu das mãos do primeiro-ministro polonês Donald
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Notícia e capa em: http://www.baixakijogos.com.br/noticias/playboy-polonesa-traz-personagem-dewitcher-na-capa_159731.htm
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Tusk, alguns livros de Andrzej Sapkowski e uma edição de colecionador de The Witcher
2: Assassins of Kings.
O universo de The Witcher tem como personagem principal o bruxo mutante
Geralt de Rivia, caçador de recompensa, em que suas principais caças são monstros, como
grifos, harpias, mortos-vivos, e etc. No game de tabuleiro, 4 jogadores escolhem um dos
4 personagens da série, após isso, viajam pelo mapa do jogo, em que cada localidade
possui seus próprios mistérios e 30 monstros que podem ser caçados durante a partida. O
jogador que alcançar uma quantidade de ouro específica é o vencedor. O jogo de tabuleiro
também ganhou uma versão digital, que pode ser jogada online, tanto via computador,
quanto aparelhos mobile, onde o seu gameplay não foi alterado, mantendo a mesma
quantidade de cartas e desafios. O jogo pode ser comprado pelo site Steam, onde conta
com 84% de aprovação positiva dos usuários, e pode ser comprado pelo valor de
R$19,9953. De acordo o produtor executivo do título:
Estamos muito animados em trazer Adventure Games para os fãs de Witcher
e de jogos de tabuleiro. Trabalhamos com Ignacy Trzewiczek, a Fantasy Flight
e a Can Explode durante um longo tempo para fazer esse jogo ideal para
iniciantes que se mostra uma experiência divertida para quem conhece esse
gênero e universo. (GUGELMIN, 2015)

O jogo de tabuleiro foi uma forma acertada de levar The Witcher para outras
mídias além de games e livros, ainda existe uma série e filme de curto orçamento, e em
2014 foi anunciado um segundo filme, que terá foco maior no material original de Andrzej
Sapkowski. Assim podemos entender The Witcher como um produto transmidiático,
considerado um importante ícone cultural na Polônia.

Figura 38 - Tabuleiro e peças de "XCOM: The Board Game". Fonte:
http://boardgamersanonymous.com/episode-53-15-most-anticipated-games-of-2015/
53

Link para a compra e informações oficiais sobre o jogo: http://store.steampowered.com/app /303800/
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XCOM: The Board Game (fig.38) foi desenvolvido e publicado pela Fantasy
Flight Games, lançado em 2015. O jogo de tabuleiro é uma adaptação do clássico game
de estratégia XCOM, em que o jogador lidera um grupo de elite financiado por governos
mundiais, a fim de combater uma invasão alienígena. O game atualmente é desenvolvido
pela Firaxis Games e publicado pela 2K. O jogo de tabuleiro tem a participação de 4
jogadores de forma cooperativa, não havendo assim a tradicional disputa entre os
jogadores, aproximando-se das mecânicas do RPG. Cada jogador fica responsável por
gerenciar um departamento da última defesa humana, que são: o commander, o chief
scientist, o central officer e o squad leader. Cada líder possui um gameplay diferenciado,
sendo vital a interação e ajuda mútua para alcançarem a vitória. Uma das inovações
trazidas pelo jogo é o uso de um aplicativo para aparelhos mobile, que gerencia a
distribuição das cartas, a ordem dos jogadores e também funciona como dado. XCOM:
The Board Game se enquadra em um novo gênero, que são os jogos de tabuleiro híbridos,
que combinam as peças tradicionais com componentes eletrônicos.

Figura 39 - Tabuleiro e peças de ", Bioshock Infinite: Siege of Columbia ". Fonte:
http://geektyrant.com/news/bioshock-infinite-siege-of-columbia-review-fun-on-the-skyway

Lançado em 2013, Bioshock Infinite: Siege of Columbia (fig.39) foi publicado
pela Plaid Hat Games, o jogo de tabuleiro é baseado no game Bioshock Infinite, sucesso
de crítica e vencedor de vários prêmios. Na história original, o detetive Booker DeWitt é
contratado para sequestrar Elizabeth, adolescente que vive como prisioneira na cidade
flutuante teocrática de Columbia, em 1912. Em meio a encontros e desencontros, os
protagonistas estão em meio uma guerra, a cidade que aparentemente era perfeita vive
um longo conflito, entre a Vox Populi, grupo que busca igualdade racial em Columbia, e
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os Fundadores, grupo financiado pela elite da cidade, que buscam manter a pirâmide
social, onde negros e asiáticos são considerados uma raça inferior, tratados como
escravos. A história se desenvolve nesse cenário de guerra civil, mas seu enredo conta
com diversas reviravoltas, como o uso da física quântica, viagem no tempo e universos
paralelos. O jogo de tabuleiro pode ser jogado entre 2 a 4 jogadores, sendo 2 jogadores
em cada lado, os Vox Populi ou Fundadores.
No jogo os personagens Booker DeWitt e Elizabeth são neutros, mas podem
interferir no conflito, beneficiando ou atrapalhando um dos lados. O jogo traz uma bela
arte, com dezenas de miniaturas que representam as unidades e estruturas de Columbia.
O gameplay acontece via conquista de territórios e disputa por influência, o time que obter
10 pontos primeiro, é o vencedor.
Em 2014, o estúdio brasileiro de games Behold Studios, criou um projeto de um
jogo de tabuleiro do gênero MOBA, em que dois times se enfrentam em caminhos
predeterminados para assim destruir a base adversária. O jogo Gladiadores de Belathron
originalmente trazia 6 heróis: Herco, Ly’s, Nepher, Phira, Trapster e Beast, cada um com
design próprios, vantagens e desvantagens em combate. Foi feito para ser jogado entre 4
a 6 jogadores, e com duração média de 6 horas, um longo tempo de jogo considerando a
tendência dos jogos autorais de possuírem uma disputa mais dinâmica. Gladiadores de
Belathron adaptava o gameplay visto em games como DOTA e League of Legends, esse
com uma comunidade que ultrapassa o número de 67 milhões de jogadores 54! Visando
essa comunidade, o Behold Studios começou uma campanha pelo site de financiamento
coletivo Catarse, em que a meta era arrecadar R$92 mil reais. Mas durante o prazo da
captação de recursos, o projeto fracassou, conseguido apenas R$36 mil reais, um valor
bem abaixo do esperado.
O tabuleiro e peças (fig.40) apresentavam detalhes e arte própria, mas isso não
foi suficiente para conseguir a atenção da comunidade de jogadores de MOBA,
possivelmente por apresentar uma mecânica exatamente igual aos games do gênero. Em
agradecimento, os criadores do Gladiadores de Balathron postaram uma nota no site
Catarse:

54

Matéria completa disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/01/league-legendsalcanca-67-milhoes-de-jogadores.html
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Olá pessoal, gostaríamos de primeiramente agradecer a todos pelo suporte à
nossa campanha. Tivemos aliados fundamentais e foi uma excelente
experiência para todos nós aqui da Behold poder ter participado dessa
empreitada. A campanha não foi concluída, mas quem sabe um dia poderemos
ter o jogo em nossas casas? Em breve vamos postar um grande post mortem,
contado TUDO sobre o projeto, desde a sua concepção até o dia de hoje, para
compartilhar com vocês um pouco da experiência. Um grande abraço!55

Figura 40 - Tabuleiro e peças de "Gladiadores de Balathron". Fonte:
https://www.facebook.com/gladiadoresdebelathron/photos/pb.705746746177625.2207520000.1435171613./712484288837204/?type=3&theater

A experiência vindoura do projeto Gladiadores mostra que não basta apenas
adaptar um game para o tabuleiro, pois são mídias diferentes, e precisam ser tratadas
como tal.
Os games lançados que adaptavam o Jogo da Vida, Risk e Batalha Naval foram
mal recebidos pela comunidade de jogadores, considerados produtos pobres e sem
atrativos, e até mesmo inferiores as versões de mesa. Para apostar no digital é
imprescindível conhecer o público alvo, e principalmente o mercado, para não se tornar
mais um caça-níquel oferecido aos jogadores. Para Murray (2003, p.111): “pelo fato de
nos sentirmos presentes nesses mundos imersivos, como se estivéssemos no palco e não
na plateia, queremos fazer mais do que simplesmente viajar por eles”.
Jogos de sucesso como a versão digital de Ticket to Ride, o game Mario Party,
e a versão de tabuleiro e digital de The Witcher apresentam o mesmo ponto em comum,
55

Site oficial do projeto: http://www.catarse.me/pt/gladiadores
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a participação ativa dos criadores das versões originais, esses que conhecem a fundo as
particularidades de seus universos.
No geral há o pensamento que os jogos de tabuleiro são objetos recentes, mas
esses acompanharam o desenvolver da civilização humana, tanto em ritos religiosos
quanto na diversão. Símbolos e desenhos místicos ainda estão presentes nos jogos de
tabuleiro, seus significados, e a história de seus criadores.
Infelizmente, no Brasil existe o problema do acesso aos jogos contemporâneos.
O custo de importação e altos impostos afastam o público de conhecer novas opções
dentro do universo dos jogos de tabuleiro, e apenas recentemente os jogos autorais estão
adentrando o mercado brasileiro com distribuição oficial.
Nesse capítulo foram apresentados vários tipos de jogos de tabuleiro, desde os
clássicos, games de tabuleiro, e até jogos de tabuleiro de mesa, mas com uso de celulares
e objetos eletrônicos. A tecnologia não está distante dos jogos de tabuleiro analógicos,
atualmente existe uma relação produtiva entre os jogos, as redes sociais e comunidade de
jogadores, esses que mantém um vínculo nostálgico com os jogos.
Não posso construir um jogo de tabuleiro sem entender suas origens, formas de
jogar, suas deficiências e qualidades. Nesse quesito a pesquisa presente no primeiro
capítulo foi fundamental para a compreensão do que é um jogo de tabuleiro, e suas
possibilidades na gamearte.
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CAPÍTULO 2 – ARTE, TECNOLOGIA & GAMEARTE
Nesse capítulo trato das conexões entre a arte e tecnologia e o conceito de
gamearte, mais afinado às produções de base digital, mas que me interessa como base
reflexiva para os jogos autorais analógicos.
O Brasil conta não apenas com pesquisadores, mas inúmeros artistas na área da
arte e tecnologia, como a importante artista Suzete Venturelli56, que foi responsável por
movimentar, e estimular os artistas de Brasília no desenvolvimento e experimentalismo
em arte eletrônica. Uma das principais criadoras do único mestrado e doutorado em
território brasileiro em Arte e Tecnologia, do qual foi coordenadora por muitos anos. Em
entrevista ao programa Acervo Vis em 2011, a artista explica a escolha do nome Arte e
Tecnologia para a criação do mestrado:
A gente decidiu na época adotar o nome Arte e Tecnologia, em função da
abrangência do campo que poderia envolver não só os procedimentos lógico
matemáticos, mas como característica da arte computacional, mas também
outras técnicas como fotografia e vídeo que recorrem muito a esses processos.
(Entrevista
completa
em:
https://www.youtube.com/watch?v=0KGUBlLRJsU)

Arte e Tecnologia foi o nome apropriado, pois de acordo com Venturelli (2011)
o digital é um termo datado, e pouco abrangente. Não queria apenas usar os softwares,
que são ferramentas, e sim adentrar na caixa preta, subverter e criar programas.
Compreendendo as possibilidades infinitas da tecnologia aplicada junto a arte, Suzete
Venturelli (2013, p 9) explora o conceito do usuário/artista, este que não é um espectador
passivo, e sim produtor, difusor e contestador de informação: “A história da arte
computacional está apenas começando, no momento registramos esses nomes que estão
construindo um percurso muito precioso e que será sempre lembrado pelas futuras
gerações de artistas brasileiros”.

56

Suzete Venturelli é professora e artista computacional do Instituto de Artes da Universidade de Brasília.
Desde 1987 explora as possiblidades das novas tecnologias na arte. Graduada em licenciatura em Desenho
e Plástica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1978, mestre em Histoire de l'Art et Archeologie
pela Universidade Paul Valery Montpellier em 1981, também mestre e doutora em Arts Et Sciences de
L'art, respectivamente em 1982 e 1988 pela Universidade Sorbonne. Suas pesquisas exploram a relação do
computador no fazer artístico, animação, interatividade, realidade virtual e aumentada, sistemas imersivos,
e projetos hipermidiáticos. Em 1989 criou o Laboratório de Imagem e Som, onde é coordenadora. Foi
responsável por movimentar, e estimular os artistas de Brasília no desenvolvimento e experimentalismo em
arte eletrônica. Uma das principais criadoras do único mestrado em território brasileiro em Arte e
Tecnologia, onde foi coordenadora por muitos anos. Fonte: http://www.suzeteventurelli.ida.unb.br
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Os avanços tecnológicos inserem a humanidade na era “ciborguiana”, termo
utilizado por Venturelli e Maciel (2004, p.5) para nos apresentar essa revolução digital,
uma nova era tecnológica. Suzete separa a produção computacional em duas categorias.
Na primeira o computador é utilizado como uma ferramenta, já na segunda o artista se
torna programador, ao desenvolver e trabalhar com softwares, tendo como resultado obras
interativas ou não.

Figura 41 – “A Mulher Que Não é BB”, 46 cm por 30 cm, papel offset, 1973. Fonte:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa297/waldemar-cordeiro

Na primeira categoria o computador é parte de um processo, sendo utilizado para
a edição de vídeo, fotografias e digitalização de objetos. A imagem é convertida em
números e posteriormente em pixels. O artista brasileiro Waldemar Cordeiro (1925 –
1973) foi pioneiro nesta área, em 1968 começou sua pesquisa utilizando um computador
IBM 360/44, que pertencia a Faculdade de Física da Universidade de São Paulo. Uma
foto era escolhida e assim transformada numa malha feita manualmente, onde cada ponto
da imagem seria um código, que seria digitado. O resultado final era uma imagem
impressa numa impressora de texto (fig.41). Aqui o computador é uma ferramenta na mão
do artista, um processo que pode ou não terminar no meio digital. Suzete (2013, p.2) diz
o seguinte, “esses artistas, não inovam com a tecnologia, apenas usam como ferramenta,

94
pois os computadores podem simular todas as técnicas tradicionais”. Essa categoria está
formalmente ligada à arte tradicional.
A inovação é categorizada na segunda, onde os trabalhos artísticos já nascem no
meio digital e somente por eles podem ser criados, categoria caracterizada pela
interatividade com o público e a possiblidade de ser gerada em tempo real. Um exemplo
são os fractais (fig.42), que são imagens que podem ser divididas em diferentes partes,
ambas semelhantes ao objeto como um todo. Os fractais digitais foram criados pelo
matemático e artista Benoit Mandelbrot (1924 – 2010), que dependem exclusivamente do
meio computacional para existirem.

Figura 42 - Conjunto de Mandelbrot. Fonte:
https://aidobonsai.files.wordpress.com/2011/10/mandel_zoom_00_mandelbrot_set-1.jpg

O artista australiano Stelarc também usa tecnologia em sua arte, mas para moldar
o seu corpo e ir além do humano, corpo este que em seu discurso está ultrapassado e já
está sendo substituído:
A produção de Stelarc parte de um argumento simples, trombeteado
em entrevistas, textos e mensagens em seu website: The body is obsolete! O
corpo humano biológico está obsoleto para processar, de forma criativa
e produtiva, o volume de informações a que está exposto. Ele necessita de
fazer uso intensivo da tecnologia, tornando-se híbrido, para apaziguar-se com
o mundo que essa mesma tecnologia tornou frenético e complexo demais
(STELARC, 1997, p.54 apud HOLZAPFEL, 2009, p.13).
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Suzete Venturelli entende a importância da internet na produção artística, onde
novos meios de interação transformam a relação homem e a máquina, e principalmente
as formas de se relacionar na sociedade. Por isso, no MidiaLab, laboratório de pesquisa
em Arte e Realidade Aumentada, Venturelli desenvolveu o projeto Bodies (fig.43) em
2001, onde o público/usuário tem a oportunidade de criar um avatar57, construído
inteiramente pelo computador.

Figura 43 - "Bodies", de Suzete Venturelli. Fonte:
http://www.suzeteventurelli.ida.unb.br/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=44&Itemid=76

A proposta é que a sociedade possa interagir e compartilhar experiências
sensoriais, onde o seu corpo digital pode tocar e ser tocado. Massimo Di Felice (2008,
p.78) nomeia essa vontade de ir além da capacidade do corpo e mente humana de
trespassing. Esse processo possui vários estágios historicamente definidos, percorrendo
desde os mitos gregos, monstros clássicos do cinema até a ficção cientifica, tal ficção que
está cada vez mais próxima do cotidiano humano.
Em 2014, a rede social Facebook comprou a Oculus VR, empresa responsável
pelo desenvolvimento do Oculus Rift (fig.44), equipamento de realidade aumentada e
virtual pelo valor de 2 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg, diretor executivo e um dos
fundadores do Facebook fez a seguinte declaração após a compra:
A realidade virtual já foi um sonho de ficção científica. Mas a internet também
já foi um sonho, bem como foram computadores e smartphones. O futuro está
chegando e nós temos a chance de construir isso juntos. Estou ansioso para

57

Avatar é uma manifestação física de um ser imortal segundo a religião hindu. Atualmente os avatares são
usados em fóruns, MMORPG e redes sociais, com o intuito de representar o usuário.
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começar a trabalhar com toda a equipe da Oculus VR para trazer esse futuro
ao mundo, e para desbloquear novos mundos para todos nós. (AGRELA, 2014)

Ao que tudo indica, o objetivo de Zuckerberg é transformar o Facebook numa
plataforma extremamente similar ao projeto Bodies, pelo menos superficialmente. Em
vários aspectos um projeto artístico se diferencia da uma rede social, dificilmente o
Facebook vai permitir o mesmo nível de liberdade e interação entre os seus usuários. As
ações do usuário vão estar pré-programadas, nesse sentido o Facebook se coloca na
primeira categoria de produção computacional de Suzete, apenas uma ferramenta sem um
corpo a ser moldado ou criado pelo usuário. Tal limitação é inexistente para um artista
programador.

Figura 44 - Oculus Rift sendo testado. Fonte: http://www.gamerhub.tv/articles/oculus-rift-virtualreality-is-unreal/2013/03/31/

2.1 GameArte

Hoje os jogos entregam ao mercado o que o consumidor deseja, tanto um novo
jogo de uma série de televisão em ascensão, ou uma franquia anual. Em todo caso, o que
determina o lançamento de um jogo via grandes desenvolvedoras é o lucro, um fator que
acaba por limitar o experimentalismo e a inovação. Em 2014 a indústria de games se
tornou a mídia do entretenimento mais lucrativa da história, batendo inclusive
Hollywood:
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Foi o tempo em que os jogos de computador e consoles era coisa de criança.
Com a expansão cada vez maior desse hobby para todas as faixas etárias, esse
segmento de mercado não para de bater recordes. Em 2012, a venda de games
e consoles faturou US$ 52 bilhões (cerca de R$ 105 bilhões). E a previsão é
que supere os US 75 bilhões até 2017, de acordo com a empresa de consultoria
DFC Intelligence.
O sucesso dos games deixou para trás um gigante do setor de entretenimento:
o cinema hollywoodiano, que no ano passado registrou um faturamento de US$
50,6 bilhões – pouco mais de R$ 100 bilhões.
Entre os fatores para o crescimento desse mercado destaque-se a distribuição
digital – jogos que são vendidos pela internet, sucesso entre os gamers sociais.
“A distribuição digital está facilitando o acesso aos novos produtos e
garantindo o crescimento dessa indústria constantemente”, disse David Cole,
chefe-executivo da DFC. (MACHADO, 2015)

Atualmente o cinema sofre com a concorrência de sites que oferecem serviços
de TV, séries e filmes, o público por muitas vezes prefere assistir um filme no conforto
de casa, seja por meios lícitos ou piratas. O cinema ainda tentou se reerguer com a
tecnologia 3D, entretanto, a maioria dos filmes lançados são convertidos para essa
tecnologia, não havendo assim aplicações visuais reais, e sim uma forma de aumentar os
lucros, com ingressos mais caros, por uma exibição que beira à enganação.
Um respiro nessa indústria tão lucrativa são os jogos indies. Criados por um
pequeno grupo ou até mesmo por um único desenvolvedor, a proposta aqui é uma
experiência única, passageira e livre das cobranças de uma produção milionária.
Curiosamente, tais jogos também rendem lucros absurdos, isso nos mostra que romper e
ousar também é bem visto aos olhos do jogador/consumidor. Os jogos atualmente estão
enraizados na cultura, e são uma forma de arte, diferente do que afirmou a ex-Ministra da
Cultura Marta Suplicy em 2013:
Em março, durante apresentação do projeto, Marta afirmou: "Eu não acho que
jogos digitais sejam cultura". No próprio site do Ministério há uma seção
dedicada aos games, sem mencionar "Toren", autorizado a captar R$ 370 mil
com o aval do órgão. No início do ano, a ministra enfatizou que a escolha de
como gastar o benefício independe do governo. "Pode comprar revista
porcaria, o trabalhador decide." Lá fora, games são parte do acervo permanente
de museus, inspiração para a literatura e ferramenta de ensino em centenas de
escolas no mundo. (ORRICO, 2013)

Entretanto, essa visão arcaica tende a diminuir, e quem sabe um dia acabar. A
Prefeitura de Curitiba recém lançou um game gratuito58 que explica e incentiva a coleta
seletiva, e foi bem recebido pela população. O uso dos games vinda de órgãos do governo,
uma atitude incomum e importante para validar o uso dos games na sociedade.

58

Comunicado
sobre
o
lançamento
do
jogo
disponível
em:
https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/10
26183100758827/?type=3&theater
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A arte sempre acompanhou as tecnologias de seu tempo, e isso não seria
diferente com os jogos. Arlindo Machado (2007, p.8-9) coloca a arte como um processo
em permanente mutação, tal conceito permite ao artista usar quaisquer ferramenta e
tecnologia, pois como o próprio Machado destaca: “A arte sempre foi produzida com os
meios de seu tempo”. É nesse contexto que nasce a gamearte, uma ruptura com os
paradigmas do que se esperar de um jogo. No Brasil, o estudo da gamearte é atuante,
como mostra o estudo de Lucia Leão59:
A denominação gamearte se refere a projetos de caráter estético que se
apropriam dos games de modo crítico e questionador, propondo reflexões
inusitadas. Assim, quando se fala em gamearte, podemos encontrar projetos
que criam novos contextos para games conhecidos. Muitas vezes, encontramos
antigos games travestidos em máquinas inúteis ou esfinges enigmáticas.
Nesses casos, é possível reconhecer o game revisitado, porém o estranhamento
surge quando iniciamos o ato de jogar. Em vários projetos, a gamearte propõe
sentidos diversos e subverte plataformas habituais da cultura gamer. Em buscas
existencialistas, a gamearte muitas vezes nos oferece o não-sentido e o vazio.
(LEÃO, 2005, p.1)

Ressalto aqui que os games também podem questionar e trazer reflexões ao
jogador, mas primeiramente, um game é um produto, e precisa ser vendido e assim
alcançar lucros. Nesse sentido um game pode trazer os mesmos questionamentos que um
filme, mas em essência é um objeto para entretenimento, ao contrário da proposta da
gamearte, que visa a expressão poética de seu criador.
O coletivo feminista VNS Matrix criado em 1991 na Austrália, criticava a
hierarquia de gênero presente nas novas tecnologias e mídias, uma resposta ao domínio
masculino na recém criada internet. Formado por 4 mulheres: Josephine Starrs, Julianne
Pierce, Francesca da Rimini e Virginia Barratt, elas faziam parte de um movimento
cultural chamado CiberFeminismo. O coletivo utilizava como ferramentas sites,
instalações de vídeo, textos e outdoors.
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Lucia Leão é Professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui Pós-Doutorado em
Artes pela UNICAMP (2007), Doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (2001) e Mestrado
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (1997). É Bacharel em Artes Plásticas pela Faculdade Santa
Marcelina (1985) e tem Especialização em Ação Cultural pela ECA-USP. Sua pesquisa é de natureza
interdisciplinar e se concentra principalmente nos seguintes temas: mídias digitais, design de interface,
estéticas tecnológicas, processos criativos, hipermídia, ciberarte, ciberespaço, cibercultura e artes plásticas.
É autora de vários livros entre eles: "O Chip e o Caleidoscópio" e "Cibercultura 2.0". Fonte:
http://www.lucialeao.pro.br/
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Em 1993 foi criado o jogo para computadores “All New Gen” (fig.45),, uma
instalação interativa na Experimental Art Foundation Gallery, na cidade australiana de
Adelaide. No jogo o usuário era obrigado a identificar o seu gênero, as opções eram
homem, mulher e nenhum. Caso o jogador escolhesse as duas primeiras opções, o game
expulsava o jogador. A personagem principal chama-se All New Gen, figura feminina que
enfrentava o vilão Big Daddy Mainframe.

Figura 45 - "Al New Gen". Fonte: https://www.accaonline.org.au/exhibition/vns-matrix-all-new-gen

Para Marcel Martins (2005, p.37), a câmera não é mais uma testemunha passiva,
o registro objetivo dos acontecimentos, se tornou ativa como uma atriz. Nesse panorama,
os jogos sempre tentaram a máximo de imersão possível, e um dos caminhos de sucesso
foram os jogos de tiro em primeira pessoa, popularmente conhecidos como FPS 60. O
patriarca desse gênero foi Doom, desenvolvido pela Id Software, lançado em 1993. O
jogo foi um enorme sucesso devido a sua violência gráfica, vendendo mais de 15 milhões
de cópias na época. Um sucesso estrondoso para uma série nova. Um dos destaques era o
seu ponto de vista subjetivo, a visão apresentada no jogo era a mesma do personagem
controlado, ou seja, o jogador estava imerso naquele universo. Por essas razões Doom
virou referência para todos os jogos FPS lançados nos próximos anos. Em 1995 o artista

60

- First Person Shooter, ou, jogo de tiro em primeira pessoa. Em que o jogador controla o ângulo de
câmera pelos olhos do personagem.
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Orhan Kipcak exibiu na Ars Electronica na cidade austríaca de Linz, o seu game
ArsDoom (fig.46).

Figura 46 – “ArsDoom”. Fonte: http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-arsdoomarsdoom-ii-1995.html

Sua obra modificava o clássico jogo Doom II, lançado para computadores em
1994. O cenário do game era uma exposição de arte, e não corredores com demônio e
sangue, elementos do jogo originalmente. O jogador estaria no papel de crítico de arte, e
poderia criticar com 3 armas, cada uma baseada em um artista: atirar sangue inspirado no
artista Hermann Nitsch, linhas baseadas no Arnulf Rainer e colocar todas as obras de
cabeça para baixo, inspirado no artista Georg Baselitz. Em entrevista, Orhan Kipcak
responde sobre a sua relação com os videogames:
Eu sempre os vi
como um importante catalisador para novos
desenvolvimentos no campo da interação homem - computador. Os jogos de
computador são a verdadeira vanguarda de muitas inovações culturais e
técnicas . Além disso, como um designer de interação, considero jogos de
computador um material de design muito atraente . (Fonte:
http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-arsdoomarsdoom-ii-1995.html)

Muitos games com esse propósito foram criados, colocar o jogador dentro de
uma exposição de arte, com visão em primeira pessoa. Esse movimento ficou conhecido
como First Museum Shooters.
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Em 1999 foi criada a obra “Adam Killer”, de autoria do artista Brody Condon.
Seu game era uma modificação de “Half Life”, também clássico FPS lançado em 1998.
Condon explorou bugs presentes em “Half Life”, dessa forma sua obra sofria com quebra
de polígonos, e outros erros gráficos. Além disso o jogador só poderia atirar em Adam,
um homem de roupa branca que se multiplicava pelo cenário.

Figura 47 - “Adam Killer”. Fonte: http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcakarsdoom-arsdoom-ii-1995.html

Hoje existem aplicativos e sites que levam o usuário a explorar o mundo como
um FPS, como o Google Street View ou o Art Project61, onde o usuário pode conhecer os
museus mais importantes do mundo através da internet. Em 2015 foi lançado um game
que utiliza a realidade virtual para simular a visão de uma vítima do atentado de 11 de
setembro:
O jogo se chama 08:46, que foi o horário exato em que o primeiro avião atingiu
o World Trade Center, em Nova York. O personagem está no 101º andar da
Torre Norte, fazendo seu trabalho, quando sente o impacto no prédio (o
primeiro a ser atingido).
O posicionamento é importante porque entrega o final trágico da história.
Quem estava dali para cima não tinha como se salvar, uma vez que as escadas
estavam bloqueadas. Em entrevista ao Business Insider, o diretor criativo
Anthony Krafft adiantou que o jogo “acaba com um apagamento lento
representando sufocamento ou com o salto do jogador [pela janela]”.

61

O site do projeto pode ser acessado em: https://www.google.com/culturalinstitute/project/artproject?hl=pt-br
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Por mais macabro que isso tudo soe, a ideia aqui não é comercializar o
sentimento do 11 de setembro. Krafft explicou que 08:46 é um projeto da
escola francesa ENJMIN que não tem ambições comerciais e foi criado para
lembrar que, para as vítimas, aquele era só mais um dia comum de trabalho.
“Era essencial que fôssemos precisos, uma vez que jamais poderíamos ser
obscenos ou sensacionalistas por respeito às vítimas”. (PEREIRA, 2015, site
Olhar Digital)

Apesar do texto não utilizar o termo, considero o jogo um exemplo recente de
gamearte, um FPS que não se atira, e sua única função é presenciar o terror e sofrimento
do personagem, morrer lentamente ou cometer suicídio. Uma subversão do que seria
esperado de um jogo de tiro em primeira pessoa. Não há como fugir da morte, e a
experiência se torna mais impactante ao utilizar óculos de realidade virtual, dando ao
jogador a impressão de realmente estar presente naquele momento histórico.
Desde 1998, Suzete Venturelli se aventura nos caminhos da gamearte. Ao
explorar os jogos eletrônicos, ela nos traz as possiblidades da arte para os games. O
processo criativo de um jogo comercial é constituído de vários profissionais, sejam
programador, designers, músicos e artistas. De acordo Venturelli e Maciel:
Gamearte é uma pesquisa que procura na linguagem do game eletrônico
desenvolver uma poética artística digital interativa e de compartilhamento de
espaços virtuais em instalações e na rede mundial de computadores, por meio
da tecnologia da realidade virtual. A poética em desenvolvimento é marcada
por uma reflexão onde o lúdico simula situações ou testa ruptura na
desconstrução de outros modelos sociais. (MACIEL & VENTURELLI, 2004,
p.1)

Venturelli compreende que um jogo eletrônico tem o poder tanto de moldar a
nossa cultura, como também um reflexo social, que a produção de massa influencia a
estética dos jogos, e ela acerta em sua afirmação.
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Em 2002 foram desenvolvidos trabalhos experimentais na Universidade de
Brasília, como tentativa de ruptura com o que era esperado de um jogo eletrônico naquela
época, um deles o jogo BsB Virtual (fig.48):

Figura 48 - BsB Virtual. Fonte:
http://www.suzeteventurelli.ida.unb.br/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=44&Itemid=76

Em sua primeira etapa o jogador é colocado a vislumbrar o nascimento de
Brasília, aqui não há um personagem humano, e sim um carro. Na próxima fase, um
ambiente que simula uma exposição de fotografias, onde o jogador controla uma bengala
que se movimenta como um ser humano. Não colocar um personagem humano é
claramente uma crítica a uma cidade feita para esconder a sua humanidade.
Semelhante ao Google Street View, plataforma lançada em 2007, onde existe a
possiblidade de se movimentar por um espaço tridimensional em 360°, constituído de
milhares de fotografias, mas aqui o homem se mostra presente, personagem vigiado e
voyeur num planeta digital. A proposta artística de Suzete mostra o seu distanciamento
do objetivo, uma ruptura do que se espera de uma simulação.
Em 2014, Bruno Mendonça62 desenvolveu uma pesquisa em gamearte, que
resultou na criação de alguns games, entre eles o Posthuman Ms. Pacman. O game é
baseado nas discussões abordadas pelo professor e artista Edgar Franco, que nos traz o
seu universo ficcional transmidiático, a Aurora Pós Humana:
A ideia inicial foi imaginar um futuro, não muito distante, no qual a maioria
das proposições da ciência & tecnologia de ponta fossem uma realidade trivial,
62
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e a raça humana já tivesse passado por uma ruptura brusca de valores, de forma
física e conteúdo ideológico/religioso/social/cultural. Um futuro em que a
transferência da consciência humana para chips de computador seja algo
possível e cotidiano, onde milhares de pessoas abandonarão seus corpos
orgânicos por novas interfaces robóticas. Neste futuro hipotético a
bioengenharia avançou tanto que permitiu a hibridização genética entre
humanos e animais, gerando infinitas possibilidades de mixagem
antropomórfica, seres que em suas características físicas remetem-nos
imediatamente às quimeras mitológicas. Nesse contexto ficcional estas duas
“espécies” pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas
disputando o poder em cidades estado ao redor do globo enquanto uma
pequena parcela da população, uma casta oprimida e em vias de extinção,
insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças.
Dessas três raças que convivem nesse planeta Terra futuro, duas são o que
podemos chamar de pós-humanas, sendo elas os “Extropianos” – seres
abiológicos, resultado do upload da consciência para chips de computador - e
os “Tecnogenéticos” - seres híbridos de humano, animal e vegetal, frutos do
avanço da biotecnologia e nanoengenharia. Tanto Extropianos quanto
Tecnogenéticos contam com o auxílio respectivamente de “Golens de Silício”
– robôs com inteligência artificial avançada, alguns deles inclusive
reivindicam a igualdade perante as outras espécies; e “Golens Orgânicos” –
robôs biológicos, serventes dos Tecnogenéticos. A última espécie presente
nesse contexto é a dos “Resistentes”, seres humanos no “sentido tradicional”,
estão em extinção e correspondem a menos de 5% da população do planeta.
(FRANCO, 2010, p.110 apud MENDONÇA, 2014, p.106)

O game é uma subversão do clássico Pacman, e uma adaptação do game
Mrs.Pacman. Nos anos 80, os desenvolvedores japoneses estavam preocupados em criar
histórias, ao contrário dos jogos americanos que tinha como foco destruir objetos e
pessoas, reflexo da cultura armamentista e cinematográfica daquela época:
A tecnologia rapidamente despontou como segredo do sucesso do Japão. Houve
um grande incentivo do governo para educação e tecnologia. A juventude
japonesa era altamente instruída em tecnologia já naquela época” (JENKINS,
2007)

Tohru Iwata, designer da Namco, desenvolvia um jogo que atraísse o público
feminino, até então não interessado por jogos. Além de algo que fosse inovador e
diferente, com esses objetivos nascia inspirado numa pizza, o primeiro protagonista das
narrativas dos videogames em 1980, o Pac-Man.
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O Pac-Man tinha como objetivo comer todas as pastilhas e frutas da tela, mas
havia inimigos que o tentavam impedir, os fantasmas. Cada um com suas cores e
personalidades distintas: o vermelho, Blinky, persegue Pac-Man diretamente, o rosa
Pinky se mantêm a 32 pixels de distância, o azul Inky, fica simetricamente no lado oposto
da tela, e por último, o laranja e medroso Clyde que age de forma aleatória. O jogo
revolucionou toda a indústria dos videogames, a partir dele personagens, heróis, vilões e
a forma de contar histórias, se tornariam pilares fundamentais para os jogos e influenciaria
até mesmo outras mídias.

Figura 49 - Imagem in game de "Posthuman Ms. Pacman". Fonte: MENDONÇA, p.112

No Posthuman Ms. Pacman de Bruno Mendonça e Edgar Franco (fig.49), o
jogador controla Alice, em meio a um labirinto, em que o seu objetivo principal é
encontrar outra criatura, e assim copular. O game subverte os objetivos do jogo original,
em que era necessário fugir dos fantasmas e comer o máximo possível de pílulas:
Perseguir as criaturas de que se deveria fugir e evitar consumir os objetos
abortivos e, assim, conseguir se reproduzir e avançar no jogo – o trabalho de
gamearte também não envolve pontuação, gerando estranhamento aos já
acostumados jogadores com essa tradicional dinâmica de jogo. Outros detalhes
acrescidos foram o uso de tabus culturais contemporâneos – cenas de sexo
dentro do game, o tema do aborto – que desconstroem a ligação com o jogo
eletrônico originalmente voltado para o público infantil, além da quebra da
conexão do game com a figura do “jogo para meninas”, como foi o objetivo
decriação do game base, Ms. PacMan. (MENDONÇA, 2014, p.111)
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Edgar Franco foi parceiro de Bruno Mendonça, ficando responsável por toda a
visualidade in game. O trabalho foi apresentado na exposição EmMeio#5.0, evento
realizado durante o 12#ART – encontro Internacional de Arte e Tecnologia, um dos
principais eventos brasileiros sobre o tema, que foi sediado na cidade de Brasília em 2012.
2.2 GameArte nos jogos de Tabuleiro

É importante compreender que todo jogo de gamearte é um jogo autoral, mas
nem todo jogo autoral é um jogo de gamearte. Deve-se levar em consideração a temática,
objetivo do autor, relação entre os jogadores, entre outros diversos fatores. Este tópico
será responsável por apresentar jogos de tabuleiro criados com o propósito de serem
gamearte, e também aqueles que não foram criados com esse propósito, mas em seu cerne
abordam questionamentos políticos, sociais e humanos, e considero o uso de uma
abordagem artística. Sobre o fascínio emanado do jogar, o filósofo Edgar Morin63 diz:
Gostamos de jogo. Não são só os jogos infantis. Os adultos adoram jogar. E
não só jogar baralho ou ir ver uma partida de futebol. O jogo faz parte da vida.
Do mesmo modo, a prosa. De fato, ela faz parte da vida porque são as coisas
obrigatórias e necessárias que fazemos, mas que não nos interessam. Mas o
importante eu disse há pouco: a prosa serve para sobreviver. Mas a poesia é
viver, é o próprio desabrochar. É a comunicação, a comunhão. Se tivermos
essa definição aberta do ser humano, levaremos em conta toda a dimensão
humana. Mas se ela for fechada e econômica, a perderemos. (Entrevista
completa
em:
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/49/entrevistados/edgar_morin_2000.h
tm)

O autor coloca o jogo como parte da vida, então acrescento mais um elemento
essencial, a arte, essa que apesar de não ser essencial para a fisiologia humana, está
presente em nossa vida, como um ser onipresente, apesar de algumas vezes mal
compreendida. Nesse sentido a união de jogos e arte mostra-se forte, a criatividade
artística, livre do peso do mercado, demonstra como a gamearte nos tabuleiros pode
atingir um público diversificado, sem deixar de lado provocação e diversão.
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Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum, nasceu em Paris em 8 de julho de 1921, é um sociólogo e
filósofo francês. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Formado
em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. É considerado
um dos principais pensadores sobre a complexidade. Autor de mais de trinta livros, entre eles: O método
(6 volumes), Introdução ao pensamento complexo, Ciência com consciência e Os sete saberes necessários
para a educação do futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa. É
considerado um dos pensadores mais importantes do século XX e XXI. Fonte:
http://edgarmorin.sescsp.org.br/vida/biografia/
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2.2.1 Bando Imobiliário Carioca: O bem vence o mal, mas só no telejornal

Figura 50 – Tabuleiro e peças do Bando Imobiliário. Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com

Criado em 2010 por Fabio Lopez, também responsável pelo War in Rio, eis que
surge uma versão do clássico Monopólio, conhecido no Brasil por Banco Imobiliário.
Lopez escancara ainda mais o objetivo do jogo, que é ganhar dinheiro através do fracasso
dos adversários. Segue a sinopse de seu jogo presente em seu site oficial, o Bando
Imobiliário (fig.50):
O Bando Imobiliário Carioca nasceu como uma extensão natural do projeto
War in Rio, apresentado em novembro de 2007. Naquela época, a ideia foi
aproveitar o fenômeno midiático ‘Tropa de Elite’ para levantar algumas
questões acerca da violenta realidade da cidade do Rio de Janeiro. Nesses 5
anos que se passaram os enfrentamentos armados na cidade continuaram
frequentes, mas a questão territorial passou a ter uma importância central nas
políticas de segurança pública do Estado. Coincidência ou não, a cidade passou
a ser tratada como um tabuleiro de ocupação.
Apesar de evidentes melhorias em áreas turísticas e estratégicas para os
grandes eventos dos próximos anos, o Rio segue castigado pela violência nas
diversas regiões menos favorecidas da cidade. Nessas áreas sem UPP – Uso do
Poder Público – o carioca já se acostumou a pagar seu dízimo cotidiano para
os senhores da terra, reproduzindo relações feudais de opressão e violência.
Dessa amarga realidade surge esta paródia, uma versão carioca adaptada do
jogo internacionalmente conhecido como Monopoly.
Apesar de ser o nome de um ‘inofensivo’ passatempo juvenil, monopólio
constitui um crime contra a ordem tributária, econômica e contra as relações
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de consumo de uma comunidade. Sua ocorrência é percebida em mercados
desregulados caracterizados pela ausência do Estado ou por altos níveis de
corrupção institucional.
Monopólio também é a filosofia de dominação que sustenta o poder e a
expansão territorial das milícias paramilitares da cidade do Rio de Janeiro, que
encontram na economia precária das regiões periféricas um laboratório para
novas formas de financiamento do crime organizado. É o Bando Imobiliário
Carioca. (Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com/)

O autor claramente aborda o tema do Banco Imobiliário de maneira crítica, indo
além de um produto de entretenimento. Bando Imobiliário não é apenas uma adaptação,
pois mostra uma pesada crítica social e econômica, tanto no tabuleiro, quanto nas cartas.
Banco Imobiliário, publicado pela Estrela na década de 60 no Brasil, é um dos
jogos de tabuleiro mais jogados e conhecidos no mundo, estima-se que no Brasil tenha
vendido mais de 30 milhões de unidades, e em 2010 era o brinquedo mais lucrativo da
Estrela64. Monopoly, nome original, foi lançado em 1935, e atualmente a marca pertence
à multibilionária Hasbro, dona também da linha de brinquedos Transformers. É curioso
pensar que o nome “monopólio” nos diz muito mais sobre o gameplay e objetivos, do que
o nome brasileiro, talvez tenha sido adaptado pelo fato de “monopólio” ser o primeiro
passo para um crime, é a partir dele que surge o cartel:
Artigo 4 da lei 8137/90
“III - discriminar preços de bens ou de prestação de serviços por ajustes ou
acordo de grupo econômico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de
eliminar, total ou parcialmente, a concorrência;
IV - Açambarcar, sonegar, destruir ou inutilizar bens de produção ou de
consumo, com o fim de estabelecer monopólio ou de eliminar, total ou
parcialmente, a concorrência;
V - Provocar oscilação de preços em detrimento de empresa concorrente ou
vendedor de matéria-prima, mediante ajuste ou acordo, ou por outro meio
fraudulento;
VI - Vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir a
concorrência. ”
O monopólio é, em geral, a figura comercial mais conhecida por todos e pode
ser definida como a situação em que uma empresa detém o controle do
mercado em relação a determinado serviço ou produto, impondo seu preço e
restringindo a liberdade do consumidor determinado ramo a constituição de
uma única organização empresarial. Cabe lembrar que esse instituto não é
crime. Há a existência também do oligopólio que é algo espontâneo e se
caracteriza pela junção de alguns produtores que tem a percepção de que é mais
lucrativo agir de maneira interdependente do que de forma solitária. Esse
instituto pode dar ensejo a um monopólio também, quando o objetivo de tal
união é a constituição de uma única organização empresarial. No oligopólio
não se tem incentivo para a competição nos preços, mas deve-se evitar a
imposição abusiva dos mesmos, ou seja, aqui não se tem uma associação entre
as empresas, a competição ainda existe e os preços podem até ser parecidos,
mas isso se dá espontaneamente, não são acordados. E chamado por muitos de
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O artigo pode ser lido em sua totalidade em: http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/os-8-brinquedosmais-vendidos-da-estrela/
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concentração econômica. Pode-se dizer que o mesmo é um monopólio de
muitos, lembrando que a princípio não é crime, essa figura aparece no
momento que se caracteriza a vontade de prejudicar o consumidor originando
o instituto do cartel.65

Monopólio, assim como o Jogo da Vida, é carregado de significados, que para
uma criança ou adolescente não passam de entretenimento, mas um olhar crítico pode nos
revelar muito além de um mero passatempo, e sim um meio de propagação de uma cruel
ideologia. De acordo com Marilena Chaui:
A ideologia não é sinônimo de subjetividade oposta à objetividade, que não é
pré-conceito nem pré-noção, mas que é um “fato” social justamente porque é
produzida pelas relações sociais, possui razões muito determinadas para surgir
e se conservar, não sendo um amontoado de ideias falsas que prejudicam a
ciência, mas uma certa maneira da produção das ideias pela sociedade, ou
melhor, por formas históricas determinadas das relações sociais. (CHAUI,
2004, p.13)

Figura 51 – Cartas de propriedade no Bando Imobiliário. Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com

Banco Imobiliário pode ser jogado entre 2 a 6 pessoas, e funciona da seguinte
maneira: o jogador tem como objetivo torna-se o mais rico na mesa, para isso ele acumula
cartas representando áreas nobres do Rio de Janeiro e São Paulo, como Avenida Paulista
e Copacabana. Ao acumular cartas de cores iguais o jogador pode começar o seu
investimento, no começo casas, e ao fim do jogo, hotéis. O gameplay acontece via
negociações com o banco e demais jogadores, hipotecas, cartas de companhias de
65

Texto
integral
disponível
em:
http://academico.direitorio.fgv.br/wiki/Cartel,_monop%C3%B3lio,_oligop%C3%B3lio,_dumping_e_outros_%22maush%C3%A1bitos%22_comerciais.
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transporte, venda e compra de propriedades. No jogo de Lopez o jogador não deve criar
uma rede hoteleira, e sim fundar sedes de comitês políticos (fig.51).
A estética das cartas e tabuleiro se mantém idêntica ao jogo original, apenas
adaptando o texto e arte. O tabuleiro possui a mesma distribuição de propriedades e peças,
à primeira vista, um jogador desatento pode achar que se trata da clássica versão do Banco
Imobiliário, mas o jogo contém vários detalhes, que enriquecem a proposta de Fábio
Lopez. Por exemplo, o autor se apropria de pontos turísticos do Rio de Janeiro, como a
central telefônica, o presídio de segurança máxima Bangu 1, e o Palácio Tiradentes
(fig.52), atual sede legislativa do governo do Rio de Janeiro. Esse último nas palavras do
autor, “onde se abrigam alguns dos indivíduos mais perigosos da sociedade”.

Figura 52 – Referências usadas por Fabio Lopez. Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com

Em Banco Imobiliário existe uma casa que pode aproximar o jogador da vitória,
as companhias. Os jogadores proprietários dessas casas podem arrecadar muito dinheiro.
De acordo o manual da versão mais recente do Banco Imobiliário:
Diversificar é a palavra de ordem no mundo dos negócios. As companhias são
empresas de diferentes ramos que podem proporcionar muito lucro a seu
proprietário. São 6 as companhias: Estrelacard, Banco, Petrolífera, Ecommerce, Companhia Aérea e Emissora de TV. Caso você seja o proprietário
de uma companhia e alguém parar em sua propriedade, multiplique o número
tirado nos dados pela quantia indicada em TAXA no Título de Posse. Você não
poderá construir casas ou hotéis em uma Companhia, mas quando for
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proprietário de todas as companhias o valor da taxa será o dobro do indicado
na carta.66

Fabio Lopez traz para o seu jogo novas companhias (fig.53), essas ligadas ao
poder das milícias cariocas, tendo como base a realidade nas comunidades – antigamente
chamadas de favelas.

Figura 53 – Companhias presentes em Bando Imobiliário. Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com/

Em seu site, o autor diz o seguinte: “Torne visível o que te incomoda: o design
é a sua voz! ”, essa frase mostra a linha de pensamento por trás do processo criativo de
Fabio Lopez, e realça a ideia de denúncia. Até mesmo o dinheiro utilizado durante o jogo
tem própria simbologia, a moeda se chama arrêgo (fig.54). De acordo Lopez
As cédulas do Bando Imobiliário Carioca foram convertidas para unidade
Arrêgo. No sistema monetário carioca a cotação do Arrêgo é flutuante e
depende sempre do ilícito: se for brando equivale a um cafezinho; mas se o
negócio for sério, aí meu chapa, pode até ultrapassar uma calcinha arriada. O
Arrêgo é um dinheiro incrível: em teoria ele não existe, pois ninguém sabe de
onde veio e como apareceu na sua mão. Ainda assim é ele que coloca o mundo
do crime girando. Os economistas o chamam de derivativo. (Fonte:
https://bandoimobiliario.wordpress.com/)
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Manual do jogo no site da Estrela, atual distribuidora
http://www.estrela.com.br/brinquedo/super-banco-imobiliario/
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Figura 54- Arrêgo, dinheiro fictício de Bando Imobiliário. Fonte:
https://bandoimobiliario.wordpress.com/

Em Banco Imobiliário existem as cartas de sorte e revés, o jogador ao parar em
determinada casa pode ter uma boa surpresa, ou prejuízo. No Super Banco Imobiliário
existe a máquina de cartões, que assim como Super Jogo da Vida, o aparelho substitui a
função das cédulas. A máquina de cartões também traz as notícias, funcionalidade
responsável pelas cartas/casas de sorte e revés.

Figura 55 - Cartas de sorte e revés de Bando Imobiliário. Fonte:
https://bandoimobiliario.wordpress.com/

Fabio Lopez também cria suas próprias cartas de sorte e revés (fig.55), mas de
forma singular, ele se apropria de notícias reais, em específico, as policiais. Notamos na
parte inferior da carta a data, e o veículo jornalístico da notícia. De acordo Lopez:
Os cartões de Sorte ou Revés foram criados a partir de notícias policiais
encontradas na internet, e apresentam ao cidadão carioca um pouco do
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inusitado dia-a-dia de um miliciano comum: extorsões, dívidas, mandatos de
prisão, advogados, gasolina adulterada, carros de luxo e um pouquinho de
violência. Nesse contexto onde o mal e o bem andam de mãos dadas e papéis
trocados, não se surpreenda: quando o aluguel aumenta, quando o imposto sobe
ou a gasolina dispara, é o miliciano quem se dá bem. Agora… se pintou aquela
MBA em Nápoles, se a Hilux tá pedindo tapetes novos ou se a patroa andou
pegando pesado na decoração do Golden Green, aí já era meu chapa: também
vai ter que pagar. (Fonte: https://bandoimobiliario.wordpress.com/)

Essa mescla de fake e realidade na arte vai ser ostensivamente abordada no
próximo capítulo. É interessante pensar que algumas notícias verdadeiras são tão absurdas
que parecem invenção e mentira. A ideia de catalogar e inserir notícias em um jogo, além
de trazer discussões sobre essas notícias, também é um registro, quase um diário. A
divulgação e propagação dessas notícias se parece com o trabalho do artista brasileiro
Cildo Meireles67, que nos anos de ditadura criou a sua série “inserções em circuitos
ideológicos”.
Em Bando Imobiliário também existe o estimulo ao “jeitinho brasileiro”, ou seja,
roubar, algo que seria inadmissível em outros jogos de tabuleiro. O próprio autor incentiva
esse tipo de prática:
O objetivo moral do jogo se manteve inalterado: ensinar a crianças e adultos
as relações nocivas do capitalismo, baseadas na exploração de seus amigos até
que a falência os obrigue a buscar um outro divertimento. Para o jogo se tornar
ainda mais emocionante você pode apimentar a partida com todo tipo de
maracutaia: desvio de verbas, agiotagem, superfaturamento e caixa 2 – fique à
vontade. A única regra intocável é: se não pagar, vai apanhar! (Fonte:
https://bandoimobiliario.wordpress.com/)

Os jogos possuem regras, essas supremas, e não devem ser questionadas, pois
jogar algo é isto, seguir determinadas regras e assim alcançar um objetivo. De acordo com
Johan Huizinga (2012, p.14): “E não há dúvida de que a desobediência às regras implica
a derrocada do mundo do jogo. O jogo acaba: O apito do árbitro quebra o feitiço e a vida
“real” recomeça”.
Lopez quebra com o que seria um dos pilares que define o que é um jogo, e esse
é um dos motivos pelos quais considero Bando Imobiliário um jogo de gamearte, pois
67

Cildo Meireles, um dos mais significativos artistas brasileiros de sua geração, coincide com o fechamento
político provocado pela promulgação do AI-5, em 1968, e o consequente desenvolvimento de propostas
mais conceituais. Nestes anos de censura, medo, e silêncio, que se seguiram à promulgação do AI-5, Cildo
Meireles destacou-se por uma série de propostas política e socialmente críticas, como por exemplo, seu
trabalho em carimbo em notas de um cruzeiro: “Quem matou Herzog? ”, de 1975. Uma mensagem explícita,
ainda que anônima, de sua visão da arte enquanto meio de democratização da informação e da sociedade.
Esse era o motivo pelo qual costumava gravar em seus trabalhos deste período a frase: “a reprodução dessa
peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa”. É também, neste mesmo período, que o artista elabora seu
projeto “Inserções em circuitos ideológicos”, que consistia em gravar nas garrafas retornáveis de Coca-cola
informações,
opiniões
críticas,
a
fim
de
devolvê-las
à
circulação.
Fonte:
http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo6/cildo/index.html
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rompe com o que seria aceitável em um jogo de tabuleiro. Além disso, Fabio Lopez
possui um jogo pronto a ser lançado, tabuleiro e peças adaptados para a sua crítica.
Entretanto, o autor prefere não comercializar seus jogos. Provavelmente seria um sucesso
comercial – se não sofresse processos por parte da Estrela. Com todo o cenário preparado,
já que seus projetos ganham divulgação na mídia, o autor prefere ficar apenas no conceito,
de acordo com Lopez: “Este projeto constitui uma obra crítica e não tem finalidade
comercial”.

2.2.1.1 Entrevista com Fabio Lopez
Uma das principais características da gamearte é subverter as funções de um
jogo, tanto War in Rio, quanto Bando Imobiliário se alinham nesse pensamento, pois são
jogos que teriam facilmente público, mas não estão inseridos no mercado por escolha do
autor. Entrevistei Fabio Lopez68 via e-mail, e de maneira atenciosa ele respondeu minhas
indagações. Questionado sobre o motivo de não monetizar War in Rio e Bando
Imobiliário:
Honestamente eu não vejo como transformar os dois projetos que menciona
em produtos comerciais. Pelo viés técnico: tratam-se de derivações não
autorizadas; pelo viés moral: eu estaria fazendo dinheiro explorando
comercialmente o grave problema de violência urbana na minha cidade. Isso
não quer dizer que eu não tenha tirado algum tipo de proveito de ambos
projetos: se não o fiz através de remuneração direta, obtive grande visibilidade
e um belo reforço na minha reputação profissional – e como pode atestar eles
seguem trabalhando silenciosamente em meu portfólio. Em termos de
decência, foi o máximo que eu me permiti na exploração do tema: palestras,
exposições, publicações e visibilidade (além da experiência acumulada,
naturalmente).

Lopez mostra que os jogos de tabuleiro não são tão inocentes quanto parecem, e
podem também ser usados como ferramenta artística e crítica. Então perguntei ao autor,
quando começou a enxergar os jogos de tabuleiro além de um produto de entretenimento:
Em termos cronológicos? A ideia do War in Rio é muito anterior a sua
montagem, nem saberia precisar. É daquelas coisas que todo jogador de War
chegou a pensar assistindo as notícias sobre a guerra em sua cidade. Mas jogos
de tabuleiro não são apenas peças de entretenimento: são objetos que carregam
mensagens, histórias e posicionamento político. O jogo War é um resquício
das grandes guerras do século XX, foi lançado no contexto da Guerra Fria, se
não me engano. Os jogos não estão descolados da realidade como se o
entretenimento fosse algo que não pertencesse ao mundo que nos cerca. O
outro jogo parodiado originalmente chama-se Monopólio, que é um crime
contra a economia popular. São provocações, não acha? E eu respondi a elas.
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Entrevista realizada via troca de e-mails, em 20 de setembro de 2015.
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Ambos os jogos trabalham com temas que discutem o poder e a violência. War
in Rio apresenta uma guerra de facções pelo poder, e Bando Imobiliário coloca a milícia
armada como a verdadeira entidade que governa a cidade do Rio de Janeiro. Então
perguntei se por acaso tinha sofrido algum tipo de repressão ou ameaça devido a seus
jogos:
War in Rio discute a violência urbana na cidade. Quem ficou à cargo
exclusivamente das Milícias foi o Bando Imobiliário Carioca. Nas primeiras
horas de vida (divulgação) eu recebi uma mensagem que poderíamos chamar
de ameaça, não à minha vida, mas foi algo escrito num tom muito agressivo
com relação a um trecho do texto, onde eu chamava o Bope de 'marginais do
bem'. Partiu de um soldado da corporação, que no começo não se identificou,
mas com quem acabei trocando algumas palavras. Foi um episódio bem
interessante, e talvez a situação mais próxima a uma represália que vivenciei.
Além dos comentários do Secretário de Segurança do Estado (José Mariano
Beltrame), claro, que também foram muito truculentos e desinformados. Mas
foi graças a isso em particular que o projeto teve a visibilidade ampliada - só
tenho a agradecer. O secretário Nacional de Segurança (Antônio Carlos
Biscaia) também chegou a declarar algo, sobre a comercialização (que não
estava acontecendo). É relativamente fácil encontrar informações a respeito
dessa polêmica criada com o secretário. O chefe da Polícia Civil na época
também respondeu ao projeto, mas de forma menos truculenta e bem mais
interessante, mencionando inclusive o perigo de se referir à violência na cidade
pelo termo 'guerra'. Políticos adoram um microfone. Mas em 2010 é como o
Governador do Estado (o Sr. Fora Cabral) se refere ao enfrentamento
militarizado das ocupações daquele período. A divulgação do Bando aconteceu
2 ou 3 anos depois do projeto ter sido produzido. Eu o desenvolvi no mesmo
período em que participei da criação da marca Rio 2016, e o escritório de
design onde atuei solicitou que eu não soltasse o projeto naquele momento,
para evitar qualquer ruído à imagem da marca recém criada. Por isso o Bando
não explodiu como o War in Rio. Mas é um projeto bem mais complexo e
poderoso, um aprofundamento da crítica em vários aspectos. Nunca sofri
ameaça alguma por conta deste, que não circulou como deveria (foi criado no
embalo do filme Tropa de Elite 2). Apesar da polêmica em torno dos jogos, a
recepção do público sempre foi muito boa, até demais (preferia ter irritado mais
as pessoas, muitas não entenderam que não se tratava exatamente de um
brinquedo).

Os jogos de tabuleiro foram baseados em produtos consagrados da GROW e
Estrela, não são políticos corruptos, ou milícia armada, mas ainda assim são empresas
poderosas e donas das marcas utilizadas em seus projetos. Perguntei a Fabio Lopez se
houve alguma tentativa de contato da Estrela e GROW:
Nem da Grow, nem da Estrela (por conta do Bando Imobiliário). Mas tenho
quase certeza que a Grow se beneficiou do interesse criado em torno de um de
seus produtos vendendo algumas unidades a mais de War no Natal de 2007.
Nunca me procuraram para viabilizar o projeto, tampouco para reclamar do
uso indevido de suas marcas e produtos. Com relação à Estrela, existe a
possibilidade de que não tenham tido contato com o produto até hoje. Da minha
parte não houve nenhum interesse para procurá-los por qualquer motivo. No
Bando Imobiliário Carioca eu associei a marca da Estrela às Milícias: foi algo
arriscado que até hoje me preocupa. Paguei pra ver, não deu em nada (ainda).
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Encerrei a entrevista ao perguntá-lo se considerava seus jogos como um trabalho
de arte, pois estou catalogando sua produção dentro da gamearte:
São projetos de design: eu os considero uma espécie de infográficos pouco
ortodoxos. Se eu fosse artista e não designer - e tivesse feito o mesmo projeto
- talvez os tratasse como objetos artísticos. A definição do que é 'arte' não é
técnica: é arbitrária, e depende da maneira como as pessoas que se envolvem
com o trabalho o consideram. As vezes chama-se 'arte' um trabalho de qualquer
natureza e especialização que adquire uma importância especial, como se o
último estágio de qualificação de um troço qualquer fosse a arte. Eu não vejo
desse jeito, e também não é exatamente o tipo de reflexão que me interessa.

Alguns pontos do discurso de Lopez me chamaram a atenção. O primeiro, o
designer não é passivo as ideologias apresentadas nos jogos de tabuleiro, dessa forma ele
utiliza a própria linguagem do jogo, e cria a sua releitura. Outro ponto interessante, foi a
resposta do público aos seus jogos, pelo visto não entenderam a proposta, da mesma
forma que provavelmente não veem um brinquedo como algo além de passatempo para
crianças. Essa visão não afeta apenas os jogos de tabuleiros, mas também games, RPG e
história em quadrinhos e mangá.
O autor também se mostra preocupado com as possíveis repercussões de seus
jogos, pois se algo está na internet, dificilmente é apagado. Apesar de ainda não ter sofrido
alguma ameaça direta, isso não significa que não possa acontecer, seja por forças ilícitas
ou jurídicas.
Por fim acho interessantíssimas as palavras sobre o seu trabalho ser arte ou não,
o autor questiona o porquê de um projeto de design necessite ser validado como arte.
Como pesquisador inseri as criações de Lopez não apenas como gamearte, mas também
o considero um dos principais exemplos de produção autoral relacionada ao tabuleiro no
Brasil. Creio que o público, nem a academia compreendeu ainda o papel desses jogos na
sociedade, mas em futuro próximo serão referência para pesquisa e produção artística.
Por esse caminho passaram as histórias em quadrinhos, até serem aceitas em pesquisas
acadêmicas.

2.2.2 Super Trunfo: Tiranos

Super Trunfo é um jogo de cartas de regras simples, de 2 a 8 jogadores, e
formado de um baralho com 32 cartas, lançado no Brasil pela GROW, ainda na década
de 70. Em setembro de 2015, uma notícia repercutiu nas redes sociais, uma versão do
clássico Super Trunfo.
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Figura 56 - Algumas versões de Super Trunfo. Fonte: http://www.lojagrow.com.br/jogosinfantis/super-trunfo

No jogo, cada carta possui atributos dependendo da temática (fig.56), por
exemplo, nas cartas de Super Trunfo Países constam as seguintes informações: área,
população, pessoas por km², expectativa de vida e renda per capita. O primeiro jogador
escolhe uma dessas informações da primeira carta de seu baralho, esse misturado
aleatoriamente e virado para baixo, e os demais jogadores jogam a primeira carta de suas
pilhas, também misturadas ao acaso. Aquele que obtiver o maior valor ganha todas as
cartas da rodada. O responsável por iniciar a rodada será sempre o vencedor da anterior.
Por essa dose de aleatoriedade, Super Trunfo é um jogo que preza a sorte, ou a sua falta,
do que a habilidade, pois basta o jogador da rodada escolher a maior característica de sua
carta, e torcer para os adversários não a superem. O jogador que conseguir todas as cartas
do jogo, vence. É um jogo de fácil entendimento, até mesmo recomendado para crianças,
não há nenhuma abordagem política, crítica e social, o oposto de Super Trunfo: Tiranos.
Criados pelos alemães Jürgen Kittel e Jörg Wagner, o Super Trunfo: Tiranos
abandona os temas coloridos, inocentes e fofos, e insere a figura dos ditadores no jogo.
Tiranos conta com três edições, sendo a primeira lançada em 2008 (fig.57), em que trazia
32 ditadores, entre eles Adolf Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet, Josef Stalin,
Mao Tsé- Tung e Saddam Hussein.
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Figura 57 - Super Trunfo: Tiranos, primeira edição. Fonte: http://www.papierfischer.de/shop/familie-vonquast-tyrannen-quartett.html

Ao longo de 10 anos de pesquisa, Kittel e Wagner catalogaram os ditadores em
8 grupos distintos, como por exemplo os monarcas, fascistas, generais, fanáticos
religiosos e “fantoches” dos EUA. Em Tiranos (fig.58) as informações em disputa não
são simpatia, velocidade ou obediência, e sim: ano de nascimento, idade que chegou ao
poder, tempo de governo, número de pessoas mortas durante o seu governo e riqueza
acumulada. Em entrevista à BBC Brasil, Wagner um dos criadores de Tiranos esclarece
alguns pontos do desenvolvimento do jogo, e motivação para continuar a lançar outras
edições:
"Se já jogávamos competindo para ver qual arma era a mais poderosa, por que
não competir com as pessoas que controlavam esses arsenais?", disse Wagner
em entrevista à BBC Brasil. Foi daí que veio a ideia de fundar a Weltquartett,
empresa com sede em Hamburgo, no norte da Alemanha, que produz e
distribui o "Tiranos".
Segundo Wagner, que fez toda a pesquisa para o jogo, a primeira edição traz
os ditadores "clássicos", como Hitler e Mao Tsé-tung.
As edições posteriores foram lançadas por causa do extenso material
disponível. "Quando você começa a pesquisar esse tema é bastante deprimente
porque há ditadores novos aparecendo todos os dias." Uma quarta edição já
está em fase de pesquisa e deve ser lançada daqui a dois anos.
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[...]De acordo com Wagner, a "beleza" do "Tiranos" é que a definição de "pior"
depende da categoria escolhida em cada rodada.
"É difícil dizer qual a carta mais poderosa do jogo", disse Wagner.
"Hitler tem um alto número de vítimas, mas ficou apenas 12 anos no poder."
Em uma disputa contra Vargas nessa categoria, por exemplo, Vargas seria
considerado o "pior", já que ficou 18 anos à frente do governo brasileiro.
(MIRANDA, 2015)

Figura 58 - Super Trunfo: Tiranos, segunda edição.
Fonte:https://quartettblog.wordpress.com/2010/11/30/tyrannen-ii-weltquartett/

Então finalmente chegamos ao motivo do jogo repercutir no Brasil, eis que o
representante brasileiro é Getúlio Vargas, inserido no grupo “fascistas clericais”, cartas
essas ligadas a igreja:
A decisão de incluir Getúlio Vargas no jogo veio durante a pesquisa para a
terceira edição, quando o grupo de "fascistas clericais" foi criado. "Estava bem
claro que teríamos nesse grupo o português António de Oliveira Salazar, então
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começamos a procurar outros integrantes e aí achamos Getúlio", explicou
Wagner.
O empresário ainda ressaltou que, durante a pesquisa para a segunda edição,
composta em sua maioria por ditaduras militares, o Brasil só não foi incluído
porque foi muito difícil achar apenas um ditador cruel que representasse o
período como um todo. "No caso da Argentina, por exemplo, era claro que
tínhamos de incluir Jorge Videla, mas com a ditadura brasileira foi difícil
identificar só uma pessoa." (MIRANDA, 2015)

Getúlio Vargas (fig.59) chegou ao poder em 1930 por meio de uma revolução.
Foi eleito presidente oficialmente apenas em 1935, nesse período enfrentou duas revoltas,
a Revolução Constituinte em 1932, e a Revolta Comunista em 1935. Em 1937 instituiu
um regime ditatorial que durou até 1945, o chamado Estado Novo. Em 1951 se candidatou
novamente, e foi eleito, mas não concluiu o seu mandato, em agosto de 1954 cometeu
suicídio.

Figura 59 - Carta de Getúlio Vargas, presente na terceira edição de Super Trunfo: Tiranos. Fonte;
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150829_supertrunfo_vargas_tiranos_rm_lab

Quando pensamos em ditadura, não é comum pensar em Vargas, e sim relacionar
com a ditadura militar, que permaneceu no poder de 1964 até 1985. De acordo o
Historiador da PUC-SP, Luiz Antônio Dias, é um erro inserir Getúlio neste jogo, e
questiona os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa:
Durante o Estado Novo, pode-se dizer que Vargas foi um ditador. Mas do
ponto de vista histórico não podemos falar que ele foi um fascista. Não tenho
ideia de como eles chegaram a 5 mil mortos. Mesmo se contabilizarmos os
cerca de 2 mil mortos durante a Segunda Guerra, ainda falta muito para chegar
nos 5 mil do jogo. Ao meu ver esse jogo é problemático porque reforça a ideia
de que ele foi um tirano e isso é preocupante porque coloca ele no mesmo nível
de líderes muito mais terríveis. Tudo bem que em jogos e romances históricos
há espaço para uma certa ‘liberdade poética’ na hora de recontar os fatos, mas
é preciso cautela para não criar uma versão equivocada da História."(Entrevista
concedida
a
BBC
Brasil,
2015.
Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150829_supertrunfo_varga
s_tiranos_rm_lab)
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Busquei outra opinião sobre a participação de Vargas no jogo, via rede social
Facebook69 questionei o Historiador e professor da UEG – Universidade Estadual de
Goiás, Dr. Ademir Luiz70, sobre a participação de Vargas no jogo. Sua resposta foi:
Historiadores estão entre as três categorias de seres humanos mais chatos e
implicantes, só perdendo para contadores e fãs de mangás. Sei disso porque
sou um deles. Porém, como disse o Cazuza na música "Ideologia": eu estou do
lado do povo. Creio que potencialmente o jogo "Super Trunfo", onde ditadores
são personagens de cards ao estilo Pokemon, com características e habilidades
descritas e mensuradas de modo a gerar um confronto simulado entre eles,
pode gerar polêmica entre os "especialistas". Provavelmente, vão acusar o jogo
de anacrônico e historicamente inexato. Pura falta de senso de humor. Como
disse, apenas entre os "especialistas". Os jogadores não se importam tanto com
isso. O objetivo do jogo é divertir e nesse quesito a exatidão histórica pode
ajudar a compor o cenário, mas não é preponderante, como podemos ver em
"God of War" e "Assassin's Creed". Ademais, personagens históricos são
acima de tudo personagens, podendo perfeitamente ser integrados em tramas
de ficção. Vide os muitos romances e filmes históricos disponíveis. Por que
não jogos de cartas? Ou de tabuleiro (um xadrez com esses ditadores contra
liberais ou humanistas seria ótimo!!)? Ou games? O importante é manter a
verossimilhança. Se os dados que apresentam na carta são aproximados, se não
culpam-no por algo que não fez ou o festejam por algo que fez, se sua ideologia
é apresentada de forma compreensível e eficaz. Enfim, se fizer "sentido", está
tudo bem! Ademais, todos esses ditadores entraram para a vida pública visando
se tornar imortais, impor seus nomes na História. Talvez não achassem que
entrar em um jogo de cartas fizesse parte dos louros da fama e da infâmia, mas
pior para eles, o mundo pós-moderno é isso. Talvez esse seja o melhor castigo
para o mal que praticaram: servir de diversão descompromissada. Isso sim é
que é "banalidade do mal"!!

Como artista que sou, defendo que a arte tem a liberdade de interpretar e adaptar
a história, tendo como objetivo final trazer um questionamento. Os momentos históricos,
são base, e não correntes que aprisionam a criatividade. Até mesmo porque Super Trunfo:
Tiranos não tem como objetivo ensinar história, e sim criticar o poder dos ditadores, esses
que o próprio Wagner diz: "Quando você começa a pesquisar esse tema é bastante
deprimente porque há ditadores novos aparecendo todos os dias". Sobre o número de
mortos durante o governo de Vargas, existem alguns casos ainda não solucionados, como
o massacre de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, onde não se sabe o número de mortos
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Entrevista realizada veia Facebook, em 18 de setembro de 2015.
Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e professor da Universidade Estadual de Goiás
(UFG). Realizou pós-doutorado na Faculdade de Artes Visuais da UFG na área de Poéticas Visuais e
Processos de Criação. Docente do programa de mestrado interdisciplinar Territórios e Expressões Culturais
no Cerrado (TECCER). Seu trabalho de doutoramento, "Da Cruzada à Demanda - A Tradição Épica da
Ordem dos Templários na Baixa Idade Média portuguesa - séculos XII - XIV", recebeu indicação ao Prêmio
Capes de Teses 2009. Bolsista pesquisador do Instituto Camões de Portugal (2002). Vencedor do Prêmio
Cora Coralina de 2002, do Troféu Goyazes 2013, conferido pela Academia Goiana de Letras, e do Prêmio
Hugo de Carvalho Ramos 2014, da União Brasileira de Escritores (GO). Fonte:
http://lattes.cnpq.br/7707506683519747
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durante o conflito, e nem ao menos o incidente é reconhecido pelo Exército Brasileiro 71.
Mas compreendo que na visão de um historiador de linha conservadora a posição de
Getúlio Vargas no jogo é deveras inquietante.
Jürgen Kittel e Jörg Wagner agregam uma boa dose de ironia em seu jogo, pois
Super Trunfo é considerado um jogo infantil. Por subverter a função original do Super
Trunfo, que é um produto de simples entretenimento, considero Super Trunfo: Tiranos
um exemplo de gamearte. Outro ponto interessante é que os criadores são donos de uma
desenvolvedora de jogos, a Weltquartett, que trabalha e comercializa a série de jogos
intitulada “As Misérias do Mundo”, alguns dos temas abordados são doenças, guerras,
dependência química, testes nucleares e desastres petrolíferos. Seus jogos podem ser
comprados via site oficial da desenvolvedora72. Por esse motivo também considero
Jürgen Kittel e Jörg Wagner criadores de jogos de tabuleiro autorais, pois seguem uma
linha de trabalho que os identifica.
Em 2006, os Stone Age Scanners, um grupo de brasileiros, criaram um Super
Trunfo de temática política, chamado “O Golpe” (fig.60), distribuído gratuitamente na
internet. O baralho trazia 32 cartas de políticos que concorriam as eleições daquele ano,
e outros já conhecidos. A diferença é que o jogo não ia além do layout ou ousar na
temática, as informações em disputa eram: ano de nascimento, tamanho do partido

Figura 60 – Algumas cartas presentes no Super Trunfo: O Golpe. Fonte:
http://www.baixaki.com.br/download/golpe-o-super-trunfo-dos-politicos-brasileiros.htm

político, maior cargo, vitórias por eleição e astúcia.
O Golpe ainda está em circulação, apesar do site oficial estar fora do ar, existem
outras fontes onde o baralho ainda pode ser baixado, e impresso. Por não ousar nas
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Notícia pode ser acessada na íntegra em: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/caldeiraode-santa-cruz-do-deserto-o-massacre-que-o-brasil-nao-viu/?utm_source=soclminer
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Site oficial: http://weltquartett.de/
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características, em que poderiam colocar por exemplo, número de processos, milhões
desviados e etc., não coloco “O Golpe” no mesmo patamar de “Tiranos”, não há uma
intenção realmente crítica, ao ponto de ser considerado gamearte, entretanto é um bom
exemplo de início de pensamento e uso crítico dos jogos de carta.
Como perceberam nem “Tiranos” ou “O Golpe”, podem ser considerados em
essência jogos de tabuleiro, pois não há peças ou o tabuleiro em si, apenas cartas, ou seja,
são cardgames. Entretanto, a linguagem utilizada no desenvolvimento de ambos, pode
ser considerada gamearte. Não seria justo inseri-los na pesquisa apenas como exemplos
de gamearte tradicionais, pois considero os jogos de tabuleiro e os de cartas como irmãos,
as cartas são peças fundamentais nos jogos de tabuleiro.
Está circulando um projeto de lei deveras preocupante, em resumo diz que “falar
mal” de políticos na internet se torna um crime. Segue um trecho de uma reportagem
sobre o assunto:
A Câmara prepara um projeto de lei para acelerar a identificação e a punição
de pessoas que criam páginas ofensivas e difamatórias contra parlamentares na
internet. O texto também vai responsabilizar criminalmente os provedores,
portais e redes sociais que hospedam esses sites. A proposta, que tem o apoio
do presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), está em fase final de
elaboração e deve ser apresentada em setembro pelo procurador parlamentar,
deputado Cláudio Cajado (DEM-BA).
O procurador adiantou ao Congresso em Foco que vai propor uma mudança no
marco civil da internet para facilitar a retirada das postagens ofensivas contra
políticos em geral. Pela proposta, sites, provedores e portais serão
corresponsáveis pelas publicações. Por exemplo: se um usuário criar um perfil
falso (o chamado fake) no Facebook que ironize ou atinja a honra de um
deputado, tanto o responsável pela página quanto o próprio Facebook serão
acionados criminalmente e estarão sujeitos a processos penais e cíveis.
Segundo Cajado, a proposta também pode beneficiar o usuário comum já que
pode facilitar a identificação de pessoas que promovam o ódio e a injúria na
internet.
O objetivo, explica Cajado, é obrigar os grandes provedores e empresas de
internet a analisarem, de modo célere, as denúncias de ofensa contra
parlamentares e demais usuários. Nesse caso, o conteúdo classificado como
ofensivo terá de ser retirado do ar imediatamente, sob pena de abertura de
processo por crime de injúria e difamação.
“Às vezes, a pessoa faz um ‘fake’ ofensivo à honra de qualquer pessoa e essas
empresas não têm nenhum tipo de controle sobre esses atos criminosos e
permitem que eles sejam divulgados”, exemplifica Cajado. “A nossa tese é que
quem pratica o crime tem de responder. E quem ajuda a divulgar esse crime
tem de ser corresponsável”, afirma.
Avalizada por Cunha, a proposta pode ser votada em regime de urgência pela
Câmara nos próximos meses. O projeto terá caráter institucional. Isso porque
cabe à Procuradoria Parlamentar, conduzida por Cajado, defender a Câmara e
seus integrantes no exercício do mandato ou de suas funções institucionais
quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade. (LIMA, 2015)
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Oras, o que é considerado falar mal? Os jogos de cartas apresentados
anteriormente podem se tornar crimes. A releitura que citei que poderia usar por exemplo,
os milhões desviados e números de processos, pode ser considerado “falar mal” (difamar),
e como sabemos, os políticos adoram esconder as suas falcatruas. Censuras políticas a
obras de arte não são atitudes incomuns. Em 2010 o artista argentino Roberto Jacoby teve
a sua obra interditada durante a 29° Bienal de Arte de São Paulo, e pasmem, o tema da
Bienal era política.
A obra de Jacoby, intitulada El alma nunca piensa sin imagen (A alma nunca
pensa sem imagem), traz uma foto da candidata à presidência Dilma Rousseff,
do PT, e do candidato pelo PSDB, José Serra, no que seria uma simulação de
campanha política. Também conta com a intervenção de falsos cabos
eleitorais. Em um grande painel, Dilma aparece sorridente na foto, enquanto
Serra tem cara de poucos amigos. A obra de Jacoby foi tapada nesta quartafeira (22/9) com papel e poderá não ser vista no próximo sábado, dia 25,
quando a exposição será aberta ao público. Com curadoria de Agnaldo Farias
e Moacir dos Anjos, a Bienal desse ano tem como mote a relação intrínseca e
indissolúvel entre arte e política. Todas as obras expostas seguem esse fio
condutor. Em entrevista ao Opera Mundi, Jacoby contou que é abertamente
partidário de Dilma e do PT e que a decisão de barrar seu trabalho
contraditória, uma vez que foi a própria Bienal que o convidou e também quem
fez a consulta sobre a regularidade à PRE-SP (Procuradoria Regional Eleitoral
em São Paulo), para justificar a decisão de censurar a obra. No pedido de
informações enviado à PRE-SP no dia 21 de setembro, a Fundação Bienal
argumenta que, “para sua surpresa, ao verificar a montagem da instalação,
deparou-se com uma obra representando verdadeira campanha política, cujo
espaço reservado àquele artista argentino está sendo utilizado para fazer
propaganda eleitoral a favor da candidata Dilma Rousseff à Presidência da
República, representando o Partido dos Trabalhadores”. A surpresa foi, na
verdade, do próprio Jacoby. O artista afirma que os organizadores da Bienal
conheciam de antemão o conteúdo de sua obra e que o argumento é uma
“grande mentira”. Uma fonte, que não quis se identificar, afirmou ao Opera
Mundi que a denúncia teria sido motivada pela pressão de alguns
patrocinadores do evento – a fonte não informou quais – sobre os diretores e
curadores da mostra. O pedido de informações foi reencaminhada pela PRESP à Procuradoria Geral Eleitoral, que cuida dos casos relacionados à eleição
presidencial. Segundo a assessoria da PRE-SP, a Procuradoria Geral Eleitoral
deve analisar a questão e tomar as providências cabíveis. Procurada pela
reportagem para falar sobre o assunto, a Bienal disse que nenhum responsável
pela mostra se pronunciaria. O artista argentino foi convidado também para a
parte histórica da Bienal, que tem um trabalho coletivo que ocupa uma parede
das paredes do segundo andar do prédio. (DURAN, 2010)

Não vejo como algo distante da realidade, a censura aos jogos/games que
critiquem políticos brasileiros, ou temas polêmicos para a sociedade conservadora. Creio
que no momento que surgir um jogo do gênero com a devida repercussão, os políticos
não vão olhar mais para os jogos como meros brinquedos de criança. Desonestidade, eis
o assunto dos próximos jogos analisados.
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2.2.3 Quéquéré Jogos

Figura 61 - Site oficial da empresa Quéquéré Jogos. Fonte: http://quequere.com.br/servicos/

Em 2014 foi fundada uma empresa com uma proposta inovadora, criar e
comercializar jogos com temática política e social, assim nasceu a Quéquéré Jogos
(fig.61). A empresa tem como principal foco o desenvolvimento de jogos autorais, assim
como a desenvolvedora de jogos alemã Weltquartett. Antes de adentrar nos jogos sem si,
primeiramente irei analisar o discurso da Quéquéré Jogos e suas motivações para a criação
e desenvolvimento de jogos de tabuleiro em território brasileiro. No site oficial da
Quéquéré, o fundador Guilherme Cianfarani apresenta os principais pontos de interesse,
e a origem de fundar um estúdio de jogos de tabuleiro:
A Quequeré é uma ferramenta política: se suas criações tomam a forma de
jogos é somente porque são esses os mecanismos que me sinto mais apto a
manejar. Vejo nos jogos uma ferramenta capaz de trabalhar e condensar na sua
experiência diversos conhecimentos: história, raciocínio lógico, estratégia,
interação social, política, artes, condicionamento físico e o que mais sua
criatividade tiver vontade de mixar.
Como um filho torto, a Quequeré nasceu de forma inusitada. Desde pequeno
crio jogos (algo comum a toda criança), mesmo sem reparar que os criava: para
mim, era algo natural como outras atividades humanas, como ir ao banheiro ou
almoçar. Mesmo enquanto atuava em outros empregos, criava jogos: fosse
elaborando uma metodologia de pesquisa ou preparando treinamentos de
pessoas. É difícil imaginar interações sociais onde não ocorra alguma natureza
de jogo – homo ludens. (Fonte: http://quequere.com.br/sobre/)

Guilherme Cianfarani desconstrói a imagem infantil e sem profundidade pela
qual os jogos ainda hoje são erroneamente rotulados. O interesse pelos jogos naturalmente
aflora desde muito cedo, foi assim comigo, e também com Cianfarani. Uma paixão de
infância pode resultar em pesquisas complexas durante a vida adulta. Para Johan
Huizinga:

126
Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos
considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não séria” e
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de
maneira intensa e total. (HUIZINGA, 2012, p.16)

Se houver a canalização e incentivo da imaginação, essa intensa imersão serve
como ferramenta criativa durante toda a vida, da mesma maneira que os artistas utilizam
a gamearte como meio de propagação de seus questionamentos. Cianfarani apresenta ter
conhecimento sobre os estudos de Johan Huizinga, pois utiliza o termo “homo ludens”,
cunhado por Huizinga.
Nos últimos anos, graças ao contato com novos jogos de tabuleiro, voltei a
praticar esse hobby, o que me motivou novamente a criar. Primeiramente, pelo
puro tesão de criar e pelo desafio de elaborar jogos que eu gostaria também de
jogar. Depois, pela constatação da quase inexistência de jogos que tratassem
de temas como política, história e cultura humana em geral. Sempre gostei e
estudei muito esses temas, mas percebia que poucos jogos tratavam deles com
maior profundidade, e quase nenhum falava sobre a realidade brasileira.
Buscando esse ineditismo dos temas, mais do que por qualquer outro motivo,
é que os primeiros jogos desenvolvidos pela Quequeré tratam especificamente
da realidade e da política brasileira. Depois de três jogos criados (o Brasil –
Um País de Tolos é o primeiro lançado!) e de outros vários em processo de
criação, as ideias e concretizações dos projetos foram se sucedendo
naturalmente, como um bom vício recém-descoberto. (Fonte:
http://quequere.com.br/sobre/)

No Brasil ainda amadurece a ideia de jogos além do puro entretenimento e
passatempo, nada contra os jogos com esse papel, mas a ferramenta “jogo” pode ir além
dessa utilização. Na antiguidade, os jogos de tabuleiro possuíam caráter místico e
ritualístico, não seria essa a primeira vez que os jogos adquirem novas funcionalidades
ao decorrer da história. Os jogos da Quéquéré vão além de uma ideia primária, como o
caso do Super Trunfo: O Golpe, que apenas trouxe o tema política, sem o devido
aprofundamento crítico. Apesar de não haver um único autor, considero a Quéquéré uma
desenvolvedora de jogos autorais, pois seguem uma linha de produção singular, e
facilmente identificável.
O propósito da Quequeré vai muito além de apenas produzir jogos – para nós,
todo o processo de construção da Quequeré é um grande jogo. Todos os jogos
serão lançados em licença Creative Commons, pela qual qualquer pessoa pode
se apropriar do jogo livremente. Da mesma forma, todas as versões digitais
serão desenvolvidas em software livre, onde os códigos ficam livres, e
qualquer pessoa pode utilizá-los para remixar o jogo da forma que preferir.
Outro foco da Quequeré é desenvolver oficinas em escolas, praças, utilizando
os jogos como ferramenta lúdica de aprendizado. Também estarão disponíveis
em nosso site todas as contas da empresa abertas para consulta pública. (Fonte:
http://quequere.com.br/sobre/)

Cianfarani apresenta a Quéquéré não apenas como uma empresa de
desenvolvimento de jogos, mas coloca o próprio processo criativo e administrativo como
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um jogo. De acordo com Huizinga (2012, p.114): “Num sentido puramente formal,
poderíamos considerar toda a sociedade como um jogo, sem deixar de ter presente que
esse jogo é o princípio vital de toda civilização”.
Primeiramente, antes de uma empresa, a Quéquéré reafirma ser uma ferramenta
política, pois seus jogos podem ser usados livremente, seja para apropriação ou releitura,
dessa forma a sua ideologia alcança um maior público. Esse ato vai contra as
multibilionárias empresas do entretenimento, que perseguem e demonizam a pirataria na
internet. Outro ponto é, não apenas criar jogos, e sim ensinar. Propostas como essa
incentivam o interesse artístico de crianças e jovens, esses mais suscetíveis a compreender
novas informações, e visões de mundo. E claro, derrubam preconceitos existentes sobre
o ato de jogar.
O nome Quéquéré surgiu em homenagem a Dona Guiomar, minha avó, que,
antes de falecer, já leve e sorridente como uma criança, intervinha nas
conversas e respondia a qualquer pergunta com um sonoro “Quéquéré!!!”. Para
mim, seu quéquéré sempre significou essa ideia de liberdade, de loucura, de
afirmação: de que não há a busca de um sentido, de uma verdade derradeira,
de uma salvação definitiva. Mas, sim, que o riso, a descodificação onde menos
se espera e a quebra dos protocolos têm o poder de fazer com que as pessoas
percebam
coisas
onde
antes
não
percebiam.
(Fonte:
http://quequere.com.br/sobre/)

Por fim existe uma ligação emocional antes do início do projeto, na escolha de
um nome. Aqui surge umas das características da game arte, tornar visível o
imperceptível, colocar em discussão assuntos sérios, mas sem perder a leveza da diversão.
Como bem coloca Johan Huizinga (2012, p.114) “A conclusão de tudo isto é que sem
espírito lúdico a civilização é impossível”.
2.2.3.1 Brasil – Um País de Tolos
Brasil – Um País de Tolos é um jogo de cartas onde cada uma representa uma
personagem da sociedade brasileira. As cartas contêm citações famosas dessas
personagens que refletem no poder de cada carta no jogo.
No jogo você pode estuprar, mas não matar, fazer com que alguém te engula,
estar certo ou errado, e se sua vida der um giro de 360 graus comer até um cu
e uma buceta. Tendo aquilo roxo, você pode ainda aumentar, mas não inventar,
votar no Lula, no Ciro, no Serra, ou sentar o dedo nessa porra. E como pior
que tá não fica, caso você tenha medo e seja um gauche na vida, é só relaxar e
gozar.
Então chame seus amigos, e se divirta juntando-se a esta turma de tolos da
sociedade brasileira. E lembre-se: vencer é o que importa pra ser um tolo
completo,
o
resto
é
consequência.
(Fonte:
https://www.catarse.me/pt/paisdetolos)
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Em 2014 foi lançado o primeiro jogo desenvolvido pela Quéquéré Jogos, o Brasil
– Um País de Tolos (fig.62). O lançamento aconteceu via Catarse – site brasileiro de
financiamento coletivo. A meta era arrecadar R$15 mil reais, mas devido ao sucesso do
projeto, o montante atingido foi de R$ 19 mil reais. Seu tema? Tirar sarro com
personalidades brasileiras, umas históricas, outras políticas, algumas fictícias, mas todas
com a sua dose de ironia e crítica, como podemos ver no texto de apresentação do jogo.

Figura 62 - Brasil – Um País de Tolos. Fonte: http://quequere.com.br/jogos/

O cardgame funciona da seguinte forma. Tem duração média de 45 minutos e
define o grupo entre 2 a 5 jogadores, em que se recomenda serem maiores de 14 anos. O
jogo contém 90 cartas, divididas em 6 naipes, que são: Entretenimento, Política,
Literatura, Esporte, Sociedade e Ficção.
Cada carta possui uma ação dentro da partida, e representa algum momento
histórico, ou citação marcante dita por alguma personalidade, por exemplo, os escritores
Monteiro Lobato, Vinícius de Moraes, aos políticos Fernando Collor, Fernando Henrique,
Paulo Maluf, Lula, até as subcelebridades instantâneas, atualmente conhecidas como
memes73, como Vitinho Avalassador, com sua frase “sou foda”, Jeremias Muito Loko,
que diz “Se eu pudesse matava mil! ”. O jogo ainda conta com personagens fictícios,
como Zé Pequeno do filme “Cidade de Deus”, Capitão Nascimento do filme “Tropa de
Elite”, e Macunaíma, do filme “Macunaíma”, adaptação do livro de Mário de Andrade
73

Os memes são, portanto, uma linguagem que encontra ampla repercussão em ambientes online, mas que
é relativamente pouco estudada e pouco compreendida, em especial no cenário da pesquisa científica. Parte
deste descaso é fruto de uma equivocada compreensão do fenômeno como pertencente à uma “cultura do
besteirol” ou à chamada “cultura inútil”, termos que não reconhecem os memes na plenitude de seu valor
cultural, manifestações características da internet mas capazes de influenciar inclusive os meios de
comunicação mainstream. Somente reconhecendo, como fazem os pesquisadores Michele Knobel e Colin
Lankshear, os memes como uma nova forma de letramento midiático, é que poderemos desvendar suas
nuances. Por isso, Shifman adverte: os memes são sempre uma coleção de textos! Fonte:
http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/
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publicado em 1928. O vencedor da partida será considerado o maior tolo do Brasil.
Abaixo algumas cartas presentes no jogo (fig.63).

Figura 63 – Cartas presentes no jogo Brasil – Um País de Tolos. Fonte: http://www.ideafixa.com/umpais-de-tolos

2.2.3.2 A Conta da Copa é Nossa

A Conta da Copa é Nossa! É um jogo de cartas ilustradas que retrata o processo
de construção de obras para a Copa de 2014. Cada um dos jogadores representa
uma grande empreiteira que deve competir com as demais para conseguir os
maiores lucros e participação na construção das obras. Para alcançar seus
objetivos, os jogadores estarão munidos de um bem-humorado baralho com
cartas ilustradas de políticos e personalidades que podem ajudá-lo nas mais
diversas tarefas: conseguir favores, prejudicar os concorrentes, dar aquele
jeitinho, entre outras coisinhas mais. Prepare-se para ser um dos mafiosos, quer
dizer, afortunados que terão a oportunidade de abocanhar um pedaço do grande
bolo de recursos que a Copa 2014 oferecerá! É, é, é…. é do BRASIIIIL!
(Fonte:
http://www.outraspalavras.net/outroslivros/loja/a-conta-da-copa-enossa/)
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Figura 64 - A Conta da Copa é Nossa. Fonte: http://www.outraspalavras.net/outroslivros/loja/a-conta-dacopa-e-nossa/

Em 2014 foi lançado o segundo jogo da Quéquéré Jogos, A Conta da Copa é
Nossa (fig.64), a proposta era discutir todos os problemas resultantes da Copa do Mundo
de 2014, que se realizou no Brasil. O jogo se apropria de personalidades do futebol
brasileiro, da FIFA, políticos e também empresas patrocinadoras do evento (fig.65).
Para 2 a 4 jogadores, recomendado para maiores de 12 anos, o tempo de jogo é
em média de 2 horas. O cardgame critica a relação nociva entre empreiteiras e políticos,
em que cada jogador representa uma empreiteira nacional, o vencedor é aquele que
acumular mais dinheiro até o fim da partida.

Figura 65 - A Conta da Copa é Nossa. Fonte: http://www.outraspalavras.net/outroslivros/loja/a-conta-dacopa-e-nossa/
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No começo da partida cada jogador recebe 20 cartas de personalidades, as outras
cartas são divididas em 3 baralhos distintos: um monte destinado às Obras, um monte de
Governadores e o monte dos Patrocinadores, todos as cartas embaralhadas e com a face
para baixo. Em seguida são retiradas 8 cartas de Obras, 1 carta de Governador e 2 de
Patrocinadores. A cada rodada as cartas vão sendo disputadas entre os jogadores, sendo
substituídas pelas cartas presentes nos 3 montes. É uma competição para ver quem lucra
mais as custas do dinheiro público.
Um dos grandes destaques do jogo, é se utilizar de personalidades reais, marcas
reais, obras reais (ou não), isso acaba por transformar um mero jogo de cartas em um
registro jornalístico. Atualmente o cenário político brasileiro vive uma imensa crise
moral. Em 2015 uma investigação encabeçada pela Interpol descobriu uma rede mundial
de propina e corrupção na FIFA – Federação Internacional de Futebol, considerado o pior
escândalo da história envolvendo uma intuição esportiva. Também houveram os
escândalos descobertos com a investigação Lava Jato, foi revelado o favorecimento e
enriquecimento ilícito de políticos e empreiteiras, prática de longa data. Parte das pessoas
citadas dentro do jogo aparecem diariamente nos noticiários, investigados, suspeitos,
acusados, e alguns poucos condenados. Então criei um recorte (fig.66) das principais
manchetes, pois citar todas aqui seria impossível, não haveria papel suficiente para tal
feito:

Figura 66 - Manchetes jornalísticas vinculadas na internet entre 2013 e 2015. Montagem de José Loures
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2.2.3.3 Novos Projetos & Entrevista com Guilherme Cianfarani

Figura 67 – Tabuleiro e peças do jogo “Brasil – Um País de Poucos”. Fonte:
https://www.facebook.com/Brasil-Um-país-de-poucos-114161631991751

A Quequeré Jogos possui 2 jogos em fase de testes e ainda não lançados. Um
deles, o “Só Dói Quando Eu Penso – Ditadura Militar 1964/1985”, discute o período da
ditadura militar, e cada jogador deve assumir um papel, são eles: estudante, artista,
intelectual, trabalhador e guerrilheiro. O objetivo do jogo é:
O jogo não tem vitória ou derrota, ele é avaliado pela eficácia dos jogadores
em conseguirem transformar o máximo de “população reacionária” em
“população esclarecida”. Para isso os jogadores inserem “pontos do povo” para
esclarecer a população, enquanto o tabuleiro, que representa a Ditadura, insere
“pontos da ditadura” para reprimir a população. (Fonte: http://migre.me/rIUp7)

A Quequeré Jogos reafirma o seu discurso de ser um veículo político, arrisca-se
na criação de jogos de tabuleiro, pois aposta exclusivamente na temática política, um
diferencial para as demais empresas de jogos. O outro jogo em desenvolvimento chamase “Brasil – Um País de Poucos” (fig.67), sua proposta é discutir o sistema político
brasileiro. Segue a sinopse do jogo ainda em desenvolvimento:
O jogo faz uma alusão à estrutura de organização de poder no Brasil que, como
em qualquer outro lugar do mundo, concentra poderes e privilégios nas mãos
de poucos, apesar da falácia do slogan governamental. No jogo cada jogador
representa um indivíduo imbuído de montar a estrutura mais poderosa da
nação. Para isso os jogadores adicionam empresas, organizações, instituições
e partidos em suas estruturas e investem recursos em eleições para se tornarem
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governadores, ou até presidente. Contam ainda com apoio de classes para
facilitar suas ações e dificultar as de seus oponentes. Prepare-se então para ser
o tupiniquim vivo mais poderoso do Brasil e, quem sabe num futuro, poder ter
até uma musa desfilando no carnaval usando uma coleira com o seu nome
escrito. Mas por favor, não gaste sua fortuna para fazer uma peruca. (Fonte:
https://www.facebook.com/Brasil-Um-pa%C3%ADs-de-poucos114161631991751/info/?tab=page_info)

Os políticos se distanciam cada vez mais do povo, como deuses sentados no
Olimpo, nos fazendo visitas a cada 4 anos, apenas para se reeleger novamente. Enquanto
isso, usufruem do dinheiro público, sem nenhum pudor ou vergonha. Apesar de um
protótipo, existem algumas imagens do protótipo do “Brasil – Um Pais de Poucos”, que
nos sugere um pouco de seu gameplay.
Após analisar os jogos já lançados pela Quequeré, e seus projetos em andamento,
realizei uma entrevista via e-mail com o Guilherme Cianfarani74, fundador e porta voz do
grupo Quequeré Jogos. Perguntei a Cianfarani, sobre como via a relação entre a academia
e os jogos, pois o mesmo demonstrou conhecimento sobre o livro Homo Ludens, obra de
Johan Huizinga:
Sim, mas para o desenvolvimento do meu trabalho a leitura deste livro se deu
até depois de eu começar a criar os jogos. Olha, sua questão é uma questão
bem ampla, porque se encarar esta pergunta com a visão do Homo Ludens, a
própria estrutura de condensar conhecimento dentro da academia, é um jogo
de organização do conhecimento. Mas respondendo esta pergunta de um
aspecto menos amplo, alguns ramos da academia utilizam até bastante
ferramentas de jogos, a maioria quando está ligada a querer obter padrões de
comportamento, como psicologia ou biologia (em estudos de animais, por
exemplo). Na questão dos jogos nos quais gosto de jogar e consequentemente
desenvolver, a associação ao mundo acadêmico é quase inexistente, achando
muito mais espaços em ambientes escolares, principalmente as mais abertas
para programas extra-curriculares. Mas seja na forma de tabuleiro ou digital,
existem inúmeros jogos mais complexos que retratam desde mundo ficcional
a momentos históricos que poderiam ser ferramentas tão importantes como
qualquer bibliografia.

Coaduno-me com as palavras de Cianfarani, pois a minha pesquisa é uma das
pioneiras sobre o tema em território brasileiro, e situo os jogos como uma ferramenta
poderosa para a criação de arte. A partir do século XIX o jogo foi adaptado para o
ambiente escolar, sendo inserido no recreio infantil. A criança teria liberdade de escolher
como brincar e com quem, mas sempre sob a observação dos educadores. Um descanso
antes do aluno retornar à sala de aula. Essa atitude encontrou resistência dos
conservadores, o ensino não deveria ser divertido, e seguir rígidas normas. O ensino
tradicional, infelizmente majoritariamente tem resistência às novas mídias e

74

Entrevista realizada via troca de e-mails, em 05 de outubro de 2015.
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comportamentos, um olhar preconceituoso e antiquado, diferente do aluno jovem, este
curioso pelas novidades e tecnologias. Tião Rocha, graduado em antropologia, educador,
e um dos fundadores do CPCD (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento) diz em
entrevista a sua visão sobre o ensino brasileiro:
Infelizmente a escola não é uma coisa prazerosa. Esse é o grande desafio. A
escola deveria se assemelhar muito mais a um parque de diversões, um lugar
prazeroso. A escola hoje se parece muito mais com uma fábrica, que tem sino
para entrar, sino para sair, a cada 50 minutos muda a matéria, tem uma
hierarquização danada, aí deixa de ser fábrica e vira uma cadeia, um quartel, e
às vezes chega ao ponto de parecer um hospício. 75(SOUZA, 2014)

O jogo possui a vantagem de adaptar-se a qualquer temática, atraindo as crianças
ao disfarçar atividades taxadas por elas de chatas, como a literatura e a escrita. Mais tarde
surgiram os jogos educativos, brinquedos com o único objetivo de ensinar, destinados às
mais variadas faixas etárias. Mateus Rocha também discorre sobre o assunto:
Aula e trabalho são, na maioria das vezes, associados à falta de prazer, ao
tédio, à repetição e ao cansaço. Muitas pessoas têm dificuldade em vinculálos a prazer, novidade, excitação, desejo curiosidade, todos esses prontamente
ligados ao jogo. (ROCHA, 2010, p.29)

Acrescento à academia a fala de Rocha, essa que muitas vezes demonstra-se
resistente aos novos paradigmas, que refutam autores clássicos, muitas vezes tratados
como detentores de uma verdade absoluta. Por fim, a pesquisa deve ser prazerosa, para
autor e leitor. Continuando a entrevista com o Guilherme Cianfarani, o questionei sobre
contatos por parte das personalidades retratadas em seus jogos:
Contato já houve, o próprio Juca Kfouri, que é uma das personagens retratadas
no jogo " A Conta da Copa é Nossa " ajudou com a divulgação na época de
captação de recursos, mas ainda não houve nenhum contato formal de ninguém
ligado a nenhum dos jogos lançados.

Admito que me surpreendi com a resposta, pois de maneira geral, as
personalidades são retratadas de maneira crítica, com um certo tom de denúncia, e o único
contato até o momento foi positivo, e quem diria, até incentivou o projeto. Para os
questionadores, em algum momento os jogos perdem a noção de feitos apenas para
entreter. Perguntei ao autor, quando começou o interesse pelos jogos, além de meros
passatempos:
Olha, por volta de 2007 um amigo me apresentou dois jogos dessa nova
geração de jogos de tabuleiro (após o sucesso de Settles of Catan) no final dos
anos 90, houve um renascimento da indústria de jogos de tabuleiro na Europa
e EUA), fiquei muito interessado na época e fui atrás. Conheci os jogos da
75

Entrevista completa em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/11/04/a-escola-deveria-parecer-umparque-de-diversoes-diz-educador.htm
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GMT (http://www.gmtgames.com/m-2-gmt-games.aspx) e a partir daí
comecei a pensar em criar também jogos mais complexos voltados para a
cultura brasileira.

Os jogos alemães se mostraram guias para Guilherme Cianfarani, mesmo
distantes do grande público, o encontro com esses jogos demostra ser bastante produtivo.
O jogo “Só Dói Quando Eu Penso – Ditadura Militar 1964/1985” discute a ditadura
militar, e atualmente existe um conflito entre aqueles que apoiam e pedem o retorno dos
militares, e aqueles que demonizam tais pedidos. Esse confronto acontece principalmente
via redes sociais, polarizadas politicamente. Então perguntei se não teme alguma
represália, devido aos temas abordados por seus jogos:
Olha, não temo nada quando lanço os jogos, minha preocupação é puramente
se eu estou (e a equipe que trabalha junto) satisfeitos com o resultado final. A
questão de represália ou não pode existir, recebemos até críticas porque utilizei
uma imagem de palhaço na capa do “Brasil Um País de
Tolos” (https://www.catarse.me/pt/paisdetolos#comments), então imagine.
Mas isso de forma nenhuma interfere no que eu quero criar, até porque quando
você tem segurança do seu trabalho você está sempre tranquilo para poder
conversar a respeito dele, e na verdade o conflito as vezes pode até ser salutar,
se bem guiado, auxilia na educação de todos que estão envolvidos.

Guilherme Cianfarani apresenta um discurso maduro sobre o assunto, pois
coloca a vinculação de seus projetos, como prioridade, claro, com sua devida pesquisa
até alcançar o satisfatório resultado final. É interessante destacar a fala de aproveitar as
discussões, mesmo as opiniões sendo contrárias, podendo haver um debate saudável, com
a livre circulação de diversos pontos de vista. Aproveitando as perguntas sobre censura e
perseguição, o questionei sobre os projetos de lei que visam criminalizar o ato de “falar
mal” de políticos na internet. Caso essas leis sejam aprovadas, seus jogos poderiam ser
crimes, tanto o jogador e criador podem ser presos.
Essa lei é um absurdo, fere a liberdade de expressão e não tem a mínima chance
de ser aprovada. Mesmo num contexto tenebroso em que isso virasse lei de
forma nenhuma eu deixaria de fazer os jogos.

Cianfarani seria um guerrilheiro nesse hipotético futuro, pois suas obras seriam
fonte da circulação de informações. Não haveria balas, e sim dados e cartas. Os criadores
seriam presos, tratados como terroristas, e os jogadores tratados como traficantes de peças
“hereges” e difamatórias. Um futuro tenebroso, sim, mas admito que seria curioso ver os
jogos com tamanha importância social e política. Por fim, encerrei a entrevista com a
seguinte pergunta, se o autor enxerga seus jogos como um trabalho de arte.
Olha, eu normalmente acho muito chato essa discussão do que as pessoas
acham que é arte ou não é, gosto mais da relação do afeto que você pode criar
com tal obra ou não. Na minha visão é claro que é arte, mas a preocupação é
se o jogo vai criar laços com quem o joga, se vai levá-lo a algum
contexto/universo onde ele se divirta e veja coisas novas, que em algum lugar
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ele ria de algo inesperado, ou consiga ler um acontecimento histórico pela
mecânica e experiência de jogar, essa parte me interessa mais.

A resposta de Guilherme Cianfarani se aproxima daquela dita por Fabio Lopez.
Não há o interesse em discutir se a criação e obra sejam arte. Ambos os autores se
preocupam no resultado do trabalho, gameplay e discussões abordadas por seus jogos.
Parte da arte contemporânea adota um discurso sério e sisudo, e com isso, reprime o riso.
Os jogos da Quequeré discutem a relação do ganhar. Ser vitorioso significa ser
o maior tolo do Brasil, uma empreiteira em busca do melhor uso da propina, vencer não
significa fazer o bem, e salvar o mundo, e sim continuar a ser uma engrenagem nesse
sistema corrompido. De acordo Johan Huizinga:
O que é “ganhar”, e o que é que realmente “ganho”? Ganhar significa
manifestar sua superioridade num determinado jogo. Contudo, a prova desta
superioridade tem tendência para conferir ao vencedor uma aparência de
superioridade geral. Ele ganha alguma coisa mais do que apenas o jogo
enquanto tal. (HUIZINGA, 2012, p.57)

A Quequeré Jogos subverte a noção de vitória, uma das características da
gamearte, ganhar em seus jogos, significa o sofrimento de milhões de brasileiros. A
verdadeira vitória é a conscientização e discussão apresentadas durante todo o trajeto,
desde a criação das cartas, a surpreender o jogador pela temática. Vejo uma efemeridade
na produção da Quequeré jogos, como uma charge política, que o real impacto é sentido
apenas naquele exato momento. Apesar disso, seus jogos se aproximam de um registro
jornalístico, em cada peça reside uma extensa pesquisa histórica, poética e política. Todos
os jogos desenvolvidos pelo estúdio são comercializados e podem ser adquiridos via a
página oficial e redes sociais da Quequeré Jogos.
O brasileiro foi moldado a acreditar que o certo é odiar a política, que o único
culpado é apenas, e exclusivamente o presidente. Não há o interesse em conhecer o
funcionamento da máquina política no Brasil, e a importância do voto. Se os adolescentes
tivessem contato com os jogos da Quequeré dentro da escola, com certeza não haveria
tantos analfabetos políticos, esses manipulados por qualquer um engravatado, político ou
pastor. Manipulação e religião, eis os temas do próximo jogo a ser analisado.
2.2.4 Pequenas Igrejas, Grandes Negócios
PIGN é um Cardgame de ficção científica ambientado em um mundo onde as
Igrejas Evangélicas são usadas por pessoas trapaceiras e inescrupulosas para
lavar dinheiro do crime, vender porcarias inúteis, explorar a boa fé de pessoas
ignorantes e obter poder político; um universo muito diferente da nossa
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realidade, onde as Igrejas são centros comunitários de ajuda ao próximo,
gerenciadas por baluartes do bom caratismo. 76

Figura 68 - Imagem presente na caixa do jogo "Pequenas Igrejas, Grandes Negócios". Foto de José
Loures.

Em 2014 um projeto de financiamento coletivo chamou a atenção da internet,
um jogo de cartas que tinha como tema pastores corruptos e manipuladores. Criado por
Marcelo Del Debbio77, o jogo “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios” (fig.68) trazia como
76

Texto presente no manual do jogo e também no site Catarse. Fonte: https://www.catarse.me/pign
Nascido em 1974, Marcelo Del Debbio é hoje considerado um dos maiores pesquisadores sobre Ordens
Iniciáticas, Oráculos e Ocultismo no Brasil. Formado Arquiteto em 2000 pela FAU-USP e com
especializações em Semiótica, História da Arte e Urbanismo. Escritor com mais de 60 títulos publicados e
mais de duas centenas de artigos publicados em revistas. Colunista do site “Sedentário e Hiperativo”, onde
escreve semanalmente sobre ocultismo e filosofia. Autor da Enciclopédia de Mitologia, um dos maiores e
mais completos trabalhos do gênero em língua portuguesa, com mais de 7.200 verbetes, de 40 mitologias
diferentes. Organizador do Hermetic Kabbalah Tarot, trabalho de referência na área de hermetismo e
simbolismo no tarot. Editor chefe da Daemon Editora, a 3a maior editora de livros de RPG no Brasil.
Iniciado em Bruxaria Inglesa em Stonehenge, em 1989. Membro da Maçonaria, filiado às lojas ARLS
Arcanum Arcanorum, 4269 (GOB). Fonte: http://www.deldebbio.com.br/about/
77
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meta inicial arrecadar R$ 29 mil, mas o sucesso do projeto foi estrondoso, e a quantia
alcançada foi de R$ 92.750. Com muita ironia, humor negro, e crítica, o projeto se tornou
um sucesso já no estágio de financiamento. O jogo aborda um assunto considerado
sagrado, principalmente no Brasil, a religião. Esse tópico irá analisar a fundo cada um
dos tipos de cartas presentes no jogo. PIGN pode ser adquirido via a página a loja online
Rede RPG78, tanto o kit completo e sua versão básica.
Para 2 a 7 jogadores na versão básica, com as expansões esse número chega até
11 jogadores por partida. Cada um jogador na mesa será representado por uma carta
pastor, e uma carta igreja, essa que fornecerá recursos ao jogador. O pastor que destruir a
reputação dos rivais, absorverá seus fiéis, igreja e finanças, e será consagrado o vencedor.
Nas palavras de Del Debbio o ungido surgirá ao final da partida:
Em seu Turno, cada Pastor pode adquirir novos Investimentos, Fazer Ataques
de Recursos, Reputação e Macumbarias nos outros pastores (qualquer
semelhança com notícias reais é mera coincidência inspirada pelo diabo),
defender-se de ataques ou alavancar alguma picaretagem para conseguir mais
Recursos ou Reputação. Ao longo das Rodadas, os Pastores vão queimando o
filme uns dos outros até que apenas o Ungido sobrará. Com regras simples e
fáceis, é um jogo para toda a família se divertir. (Fonte:
https://www.catarse.me/pign)

O jogo base contém 14 cartas de pastores, 14 cartas de igrejas, 28 cartas de
ataque, 14 cartas de defesa, 6 de cartas de picaretagem, 20 cartas de ações, 15 cartas de
investimentos, 1 carta de apóstolo, 4 cartas de prisão, laranja, counters de reputação,
macumbaria e recursos. Existem no jogo 6 naipes diferentes, são elas o coração,
governamental, illuminati, violência e cartas bíblicas, cada naipe com suas
particularidades.
Cada jogador recebe aleatoriamente uma carta representando um pastor (fig.69),
cada uma com um poder único. As cartas de pastor possuem 2 símbolos, a cruz que
representa a quantidade de reputação que o jogador possui na partida, e o pentagrama,
que representa os pontos de macumbaria, que determina a quantidade de cartas que o
jogador pode ter em mãos e outros efeitos. A quantidade máxima de cartas que o jogador
pode ter é igual à soma dos pontos de reputação e macumbaria. As cartas são baseadas
em personagens fictícios, memes da internet, lendas urbanas, paródias de pastores e outros
líderes religiosos. Temos por exemplo o pastor Bolsonetas, claramente parodiando o
deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), político conhecido por suas opiniões de extrema
direita. Os jogadores também recebem de forma aleatória as cartas de igreja, essas que
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Página oficial: http://www.lojaderpg.com.br/index.php?cPath=70
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fornecem recursos ao jogador durante a partida. O símbolo de um saco de dinheiro marca
a quantidade de recursos a disposição do jogador. Cada carta de igreja possui um poder
único. Tais cartas também são uma mescla entre igrejas reais com organizações reais e
fictícias (Fig.70).

Figura 69 – Algumas cartas de pastores no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

Figura 70 – Algumas cartas de igrejas no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

Durante a partida não se pode atacar os adversários de forma indiscriminada,
existe o fator alcance (fig.71). A distância entre os jogadores na mesa determina quais
podem ser atacados. Isso coloca uma noção espacial dentro do jogo, pois a mesa não é
apenas o suporte, mas parte do gameplay.
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Figura 71 - Ilustração presente no manual do jogo, p.9.

O objetivo do jogo é zerar o número de reputação dos pastores adversários,
assim entram em ação as cartas de ataque. Essas cartas possuem um layout que simula
uma manchete de um jornal fictício, com nome de “Diário Illuminati”79.
A escolha da palavra “Illuminati” não foi ao acaso, talvez Del Debbio tenha
colocado a sociedade secreta para sugerir uma teoria da conspiração dentro do próprio
jogo. Pois de acordo com as teorias, os Illuminati controlam os meios de informação e
79

A sociedade secreta dos Illuminati foi fundada em 1 de maio de 1776, na Baviera. O termo, que em
tradução direta significa “iluminados”, dizia respeito a um grupo de pessoas que compartilhavam os ideais
do movimento iluminista, em voga na Europa naquele período. Na época, os membros da sociedade tinham
como objetivo divulgar o “livre pensamento”, questionando dogmas impostos em especial pela Igreja
Católica. Entretanto, oito anos após a sua fundação, o governo da Baviera, atual Alemanha, promoveu uma
verdadeira caça aos grupos secretos. O grupo dos Illuminatis reunia muitas pessoas influentes e que,
invariavelmente, tinham um posicionamento político contrário ao sistema vigente na época. Entre os
Illuminatis havia também muitos maçons e o seu sistema hierárquico era bastante similar aos graus adotados
pela Maçonaria. A caça às sociedades secretas fez com que o grupo – que tinha cerca de 2 mil pessoas – se
fragmentasse e brigas internas levaram ao fim dos Illuminati em 1788. Entretanto, o ideal permaneceria
registrado na história. Em 1798 o escritor Augustin Barruel, no livro “Memórias Ilustrativas da história do
Jacobinismo”, revelou uma teoria bastante convincente envolvendo Cavaleiros Templários, Rosacruzes,
Jacobinos e Illuminatis. Assim como os livros de Dan Brown na atualidade, a obra fez muito sucesso e
muitos tomaram como verdade absoluta tudo o que era descrito na tese de Barruel. A obra dele gerou outros
livros similares e uma das publicações mais famosas e bem-sucedidas da época foi escrita por John
Robinson, um maçom escocês professor de História Natural. No livro “Provas de uma conspiração contra
todas as religiões e governos da Europa”, o autor afirmava que os Illuminati tinham como objetivo criar um
governo mundial único. A teoria foi aceita por muitos e até hoje seus ideais prevalecem. Embora a sociedade
secreta dos Illuminatis original tenha deixado de existir, o ideal permaneceu e os seus conceitos deram
origem a outras sociedades secretas. Nos Estados Unidos, um grupo chamado Skull and Bones (Caveira e
Ossos) foi criado em 1832, supostamente com o mesmo objetivo de assumir o controle do mundo. Há
hipóteses de ligações do grupo com a CIA, com o FBI, a Maçonaria e os Bilderbergers. Outro grupo
associado aos Illuminatis com frequência é o chamado Clube de Bilderberg. Esse último, de fato, existe e
reúne cerca de cem personalidades mundiais, entre empresários e celebridades. Esse grupo, cuja lista muda
todos os anos, se reúne uma vez por ano em um hotel de luxo de alguma parte do mundo para debater
assuntos sigilosos. Há quem diga que nessas reuniões eles traçam planos de dominação mundial. Entre os
nomes que participam desse grupo podemos destacar Donald Runsfeld, ex-secretário de Defesa dos EUA,
e Peter Sutherland, presidente do banco Goldman Sachs e da British Petroleum, duas das maiores
companhias do mundo. Entre os grandes mistérios modernos da humanidade, a existência dos Illuminati
talvez seja um dos mais populares da atualidade. Eles de fato existem? Não é possível afirmar. Entretanto,
duvidar da existência deles é exatamente o que eles esperam, podendo com isso se aproveitar da nossa
fraqueza. O ideal Illuminati teria sobrevivido aos últimos séculos e chegado intacto aos nossos dias atuais
ou o que existe hoje é apenas uma ilusão criada por alguns conspiradores? A escolha de acreditar ou não
na existência deles é sua. (LANDIM, 2013)
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comunicação. Outra característica importante são as manchetes, as notícias colocadas nas
cartas são reais, e apresentam as falcatruas e bizarrices presentes no universo evangélico,
essas vinculadas no meio jornalístico. Pode-se digitar o título da carta, e encontrar a
notícia na internet sobre o ocorrido. Esse fato transforma as cartas de ataque em registros
jornalísticos de extrema importância. Por exemplo, uma das cartas apresenta a manchete
“Confundido com possuído, epilético é espancado em igreja”, uma rápida busca na
internet se encontra o seguinte:
O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) condenou a Igreja Universal a pagar
R$ 10 mil de indenização a Alcione Saturnino dos Santos, que, de acordo com
a sentença, foi agredido por pastores enquanto sofria um ataque epilético.
Em seu depoimento à Justiça, Saturnino contou que os religiosos diziam que
ele estava "possuído pelos espíritos das trevas" enquanto o agrediam. O caso
ocorreu em 2001, na cidade de Sumaré (120 km de São Paulo).
Saturnino relata que durante um culto começou a sentir-se mal, momento em
que avisou os pastores e foi até o fundo do templo para tomar remédios.
Segundo a defesa do fiel, foi nesse momento em que os pastores teriam
agredido Saturnino com socos e falado que ele estava possuído.
Em primeira instância, a Justiça condenou a Igreja Universal, que não se
defendeu das acusações dentro do prazo estipulado. A Igreja Universal
recorreu da decisão alegando cerceamento de defesa. (BARBOSA, 2012)

Atualmente a informação se tornou efêmera, não conseguimos capturar todo o
conteúdo produzido, esse inserido na rede. As cartas de Del Debbio servem de moldura,
e assim capturam um exato momento no espaço e tempo. Outra carta chamada “Pastor
faz seguidores comerem grama”, logo:
O crescimento de igrejas neopentecostais na África vem despertando a
preocupação de líderes evangélicos da região por conta das doutrinas e rituais
que essas denominações têm difundido entre seus fiéis.
O mais recente exemplo de extravagância, por assim dizer, vem de uma
denominação fundada pelo pastor Lesego Daniel, líder do Rabboni Centre
Ministries (Centro de Ministérios Rabboni, em tradução livre).
Daniel pediu aos frequentadores da igreja que fossem ao lado de fora do templo
e comessem grama, pois a ingestão da vegetação “os levaria para mais perto
de Deus”. De acordo com o jornal Daily Mail, o pastor foi obedecido por vários
fiéis.
“Sim, nós comemos grama e somos orgulhosos disso, porque isso demonstra
que, com o poder de Deus, podemos fazer qualquer coisa”, diz Rosemary
Phetha, 21 anos, estudante de direito. Numa entrevista ao jornal local Times
Live, Rosemary disse que sofria com um problema de garganta, e após comer
grama, as dores passaram.
Recentemente, numa reunião com mais de mil pessoas, Daniel ordenou a
alguns fiéis que dormissem, e seis dos frequentadores caíram em sono
profundo. De acordo com o R7, as demais pessoas davam tapas no rosto dos
dorminhocos e estes não esboçavam nenhuma reação.
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O pastor Lesego Daniel fundou o Rabboni Centre Ministries em novembro de
2012, depois de “escutar a palavra de Deus”. Daniel vem sendo criticado de
forma intensa na África do Sul por conta dos “excessos” de sua liturgia
incomum. (CHAGAS, 2014)

As cartas de ataque não focam apenas em notícias, mas também em situações,
comportamentos e frases ditas por líderes evangélicos, como a carta “RPG é do
Demônio!”, ou “Jesuis não é surdo!!!”, essa carta referente a gritaria e som alto vindos de
cultos. Mal esse que sofro, pois existe uma igreja evangélica em frente à minha casa, e
durante os cultos consigo ouvir todo o rito do meu quarto. As vezes acredito que logo o
pastor irá bater na minha porta, e cobrar o dízimo80. Outra carta se chama “Saudade do
teu rabo! ”, fonte:
Em escutas autorizadas pela Justiça que já estão sendo investigadas pela
polícia, o pastor Marcos Pereira é flagrado em conversas picantes com fiéis da
Assembleia de Deus dos Últimos Dias.
Em uma das quatro conversas a que o EXTRA teve acesso com exclusividade,
o pastor, antes de se despedir de uma fiel que falava com ele do seu celular de
seu carro, avisa: "Tô com saudade do seu rabo". Marcos foi preso no último
dia 8 acusado de dois estupros de fiéis. A polícia ainda investiga se o pastor
estuprou outras 20 mulheres que moravam na igreja.
Em outro diálogo, uma mulher insinua que "o pastor ia gostar" de uma lingerie
que ela usou: "Ontem coloquei um negócio muito legal que o senhor ia amar,
eu acho", ela diz. Marcos ri e avisa: "Fica ligada, fica ligada". A mulher
tranquiliza o pastor: "Mas era por baixo". Em depoimentos à polícia, vítimas
do pastor afirmaram que ele mandava que fiéis fossem a seu gabinete na igreja
sem roupas íntimas. (SOARES, 2013)

Nem todas as cartas retratam situações ridículas ou engraçadas, algumas
mostram pedofilia, tráfico, assassinatos, estupros e outros crimes graves. As cartas
também criticam outras religiões cristãs, como o catolicismo, desde a demonização da
camisinha a padres pedófilos. Com isso aquele que for jogar apenas com o intuito de
participar de uma crítica aos evangélicos, também pode encontrar uma alfinetada contra
a sua própria religião. Abaixo algumas cartas de ataque (fig.72) presentes no jogo:

80

Vídeo
feito
por
mim
sobre
a
situação:
https://www.facebook.com/louresjose/videos/vob.100002547512284/912566788838230/?type=2&theater
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Figura 73 – Cartas de ataque no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

O jogo “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios” também apresenta as cartas de
defesa (fig.73), usadas pelos pastores para anular as cartas de ataque adversárias, e até
mesmo desviar um ataque para outro pastor. Tais cartas também abusam do linguajar
evangélico e notícias. O jornal dessa vez se chama “Notícias Públicas”, que também
denuncia escândalos no catolicismo.

Figura 72 –Cartas de defesa no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

Nesse contexto, existem as cartas de investimento (fig.74), que se mostram
fundamentais, pois servem tanto para auxiliar o ataque, quanto para a defesa. Essas cartas
também são baseadas em fatos do mundo evangélico. Existem 6 tipos de cartas de
investimentos, a primeira serve para aumentar o alcance dos ataques, e outra para se
distanciar dos adversários. Aquelas intituladas de maracutaias – termo popular para
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descrever atos ilícitos, que servem para anular ataques de pastores adversários. Existem
também cartas de investimentos dedicadas a arrecadar recursos para o jogador. Um tipo
destinado a guardar cartas extras, para serem usadas em momentos críticos. E por último,
as cartas dos laranjas, usadas para proteger o pastor, uma linha de defesa antes de um
ataque direto a sua reputação.

Figura 74 - Cartas de investimento no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

Algumas igrejas se aproveitam da inocência de seus fiéis, esses simples, muitas
vezes sem estudo. Uma forma de lucrar em cima de seu público, é por meio das relíquias,
objetos que pertenceriam a Jesus Cristo, apóstolos, e demais Santos, tais itens dariam
poderes místicos aos seus portadores. A prática teve início durante a Idade Média:
Durante a Alta Idade Média, os cristãos começaram a cultuar homens e
mulheres que haviam realizado grandes sacrifícios em nome da fé e assim
conquistaram a salvação, muitas vezes por meio do martírio. Tais realizações
faziam com que seus semelhantes os considerassem seres especiais, santos,
cujas ações passaram a ser vistas como um código de conduta a ser seguido
pela comunidade de fiéis. Assim nasceu o culto aos santos e mártires.
Para os cristãos da época, porém, não bastava venerar de maneira abstrata tais
figuras. Partes dos corpos dos santos ou objetos usados por estes em vida, as
relíquias, se tornaram importantes objetos de culto. Logo, esse culto se voltou
para o mais importante de todos os cristãos, o próprio Jesus Cristo. Foi assim
que as relíquias de Cristo se tornaram as mais numerosas da cristandade e
passaram a mobilizar o maior número de fiéis. Qualquer objeto ou parte do
corpo do Senhor começou a ser disputado entre as diversas comunidades
cristãs medievais.
A cobiça pelas relíquias de Cristo se explica. Durante a Idade Média, quando
foram construídas as principais catedrais católicas do mundo, a edificação dos
templos era financiada por donativos da comunidade, e a capacidade da igreja
de atrair fiéis e peregrinos estava diretamente relacionada à quantidade e
qualidade de relíquias expostas para veneração. Nesse contexto, os espólios de
Jesus eram os mais capazes de angariar generosas doações para igrejas e
mosteiros.
Coincidência ou não, na época os objetos com os quais Jesus teve contato
direto chegavam à casa das centenas, quando não dos milhares. O berço
sagrado se tornou propriedade da igreja de Santa Maria Maior, em Roma. O
feno que teria sido usado para cobrir o berço, por sua vez, foi reivindicado
pelos fiéis da região da Lorena, na França. Enquanto isso, as ânforas utilizadas
nas bodas de Cana espalharam-se pelas igrejas europeias. No total, 13
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exemplares eram apresentados como autênticos, ainda que a Bíblia só fale de
seis. (BLANRUE, 2011)

O próprio Adolf Hitler teria ordenado uma busca global por relíquias sagradas
durante a 2° Grande Guerra Mundial, essas que o tornariam invencível. Uma das relíquias
em poder dos nazistas teria sido a lança do destino – arma responsável por perfurar o
corpo de Cristo:
Diz a Bíblia que, antes de ser removido da cruz, Jesus teve seu coração
perfurado por um soldado romano. Segundo o Evangelho de João (Cap. 19, v.
34), a tarefa ficou a cargo de um centurião chamado Longino, com graves
problemas de visão e incapaz de participar de batalhas. O sangue que jorrou de
Jesus cobriu seus olhos, curando-os instantaneamente. Convertido pelo
milagre, tornou-se cristão fervoroso, a ponto de ser santificado - você o
conhece como são Longuinho, aquele que ajuda a encontrar objetos perdidos.
À época do Sacro Império Romano, a tradição sugeria que Longino era ariano,
descendente de tribos germânicas conquistadas pelos romanos. E mais:
acreditava-se que quem empunhasse a lança levaria exércitos a vitórias em
qualquer batalha e, portanto, teria o destino do mundo em suas mãos. (BADÔ,
2012)

Já as relíquias brasileiras, não são tão glamorosas, ou imponentes. Entre as
principais temos tijolos ungidos, vassouras abençoadas, frascos contendo água do rio
Jordão, e o óleo santo de Jacó, responsável por restaurar o hímen, e trazer a virgindade de
volta em apenas 4 semanas. Até mesmo canetas são vendidas:
No Mercado Livre, site popular de vendas online, uma vendedora está
oferecendo um produto inusitado. Trata-se de “canetas ungidas para concurso
público”. Semelhante a uma campanha lançada em 2010 pela Igreja Universal,
que oferecia canetas ungidas para seus fiéis passarem em concursos, a
vendedora promete que com essa caneta o cliente irá passar no vestibular.
A usuária que oferece as canetas, pelo valor de R$19.90, está cadastrada no
site de vendas desde o dia 18 de junho de 2012, e até o fechamento dessa
matéria 12 unidades já haviam sido vendidas.
O anúncio da caneta ungida foi muito comentado nas redes sociais e em blogs,
e causou indignação entre muitas pessoas, como o blogueiro Eduardo Moreira,
que criticou o anúncio.
– Acredito que você precisa acreditar em alguma coisa, nem que seja em você
mesmo. Agora, brincar com a fé dos outros, não dá – afirmou Moreira.
(MARTINS, 2012)

Após ter apresentado a origem das relíquias e a sua comercialização no Brasil,
então trago as cartas de picaretagem (fig.75), responsáveis por recuperar pontos de
reputação e macumbaria, e claro, mostrar como pastores também são ótimos empresários.
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Figura 76 –Algumas cartas de picaretagem no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José
Loures.

Por último existem as cartas de ações (fig.76), responsáveis por vários efeitos,
como comprar mais cartas, forçar o adversário a descartar cartas e roubar cartas. Del
Debbio trouxe elementos do RPG para “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”, pois
algumas cartas de ações necessitam de orações dos jogadores, ou seja, interpretar o papel
de Pastor e assim ativar o seu poder. Tais cartas também estão contextualizadas, ligadas
a notícias do mundo religioso e criminal.

Figura 75- Algumas cartas de ações no “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Foto de José Loures.

Além do pacote básico, também se podem adquirir suplementos para o jogo:
baralhos adicionais que acrescentam novas cartas e modos de jogo. Também trazem
atualizações nas notícias discutidas nas cartas. Adquiri o “kit pastor”, sendo o jogo
completo, contendo todos os suplementos lançados. Até o momento o jogo possuí 6
suplementos, entre eles:
Ou Dá, ou Desce! - O Suplemento da Prosperidade. Contrate artistas
fracassados, em fim de carreira, ex-psicopatas, ex-periguetes ou
apresentadoras infantis falidas para a Obra do Senhor; Lote o Maracanã com
os Salmos; Faça o Desencapetamento Total!
Vodu é pra Jacu - Enfrente os Encostos, os Pai-de-Encosto, as macumbas e
exorcize o Cramunhão em pessoa! Lute contra os filhotes do Fogo! Faça um
exorcismo na Madrugada! Desça até os infernos quinze vezes! Tente adivinhar
quem está com epilepsia e quem está com o diabo no Corpo enquanto desce a
porrada neles! Traga a pessoa amada em três dias úteis, em nome de Jezuis!
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Picaretas e Esquisotéricos - amarrações, almas gêmeas e bolas de cristal!
Busque conhecimento com Ets e civilizações atlânticas quânticas! Desalinhe
os chakras de seus inimigos com a Tábua Positrônica de Hórus! Veja as cartas
dos oponentes com sua mesa de Scrying! Associe jogos de RPG ao diabo e lute
com a Espada do Espírito de Porco! Vença os Illuminatis!
Oremos! - A Santa Igreja de Pedro está de volta. Dance com os Padres
dançarinos, organize e administre saunas gays na Europa, diga que os ateus são
os culpados de tudo enquanto gerencia a dança das cadeiras dos acusados de
pedofilia! E, se nada mais resolver, chame a Inquisição para cuidar desses
hereges. (Fonte: https://www.catarse.me/pign)

O suplemento Satanistas de Orkutbook traz um modo de jogo extra, e utiliza-se
da mitologia criada por H.P. Lovecraft, onde parte dos jogadores são cultistas que buscam
o retorno do deus Cthulhu, os outros jogadores são pastores. Gabriela Kurtz escreve sobre
Cthulhu e seu uso em novas mídias:
Os monstros lovecraftianos não são mais os mesmos criados nos anos 20. Eles
passam por uma nova fase, de reapropriação, impulsionada pelos ambientes
virtuais socializantes – os Sites de Redes Sociais. No contexto da cibercultura,
as estruturas de produção encontram -se diluídas, e grupos de pessoas que
compartilham dos mesmos gostos –os fãs –se reúnem em Sites de Redes
Sociais e apropriam-se de conteúdos previamente produzidos, criando novas
maneiras de manifestar suas identidades e opiniões, negociando espaços e
capital social. É o caso dos fãs de H.P. Lovecraft, mais especificamente do
monstro mais famoso do autor: o Cthulhu. Publicado na revista Weird Tales,
em 1926, “O Chamado de Cthulhu” inaugura o estilo consagrado de horror
cósmico atribuído à Lovecraft. A história da descoberta e da investigação de
uma criatura antiga e gigantesca, com sua cabeça repleta de tentáculos,
corpo escamoso e prodigiosas asas nas costas, capaz de aniquilar toda a
humanidade, chamada Cthulhu, cativou o público, que passou a reinterpretar o
personagem, dando significados totalmente novos a ele. Ao mesmo tempo,
elementos da narrativa original, como os personagens humanos principais que
se deparam com o grande mistério, ou a forma com a qual a sociedade foi
retratada por Lovecraft (em que apenas os intelectuais teriam contato com as
mensagens do monstro, enquanto os adoradores e cultistas seriam mestiços de
origem humilde), não têm espaço nessas novas interpretações de fãs. Esse
movimento, protagonizado por fãs, de metamorfose do monstro a partir da
história original e de adaptações posteriores, nesta pesquisa se denomina
ressignificação. Ou seja: os indivíduos, a partir de pulsões individuais e
coletivas, dão um outro significado ao personagem. (KURTZ, 2015)

Esse modo de jogo traz um gameplay totalmente diferente, pois se pode jogar
em equipes. No começo da partida, as cartas são embaralhadas junto às cartas dos cultistas
e distribuídas aos jogadores, após isso todos abaixam a cabeça e fecham os olhos.
Somente aqueles que obtiveram as cartas dos cultistas levantam a cabeça e abrem os
olhos, dessa forma os seguidores de Cthulhu podem jogar em equipe e em segredo. Os
pastores ganham o jogo apenas se eliminarem todos os cultistas até o final do jogo.
O jogo ainda traz outro modo extra, esse vendido separadamente, chamado
“Encosto”. Esse modo traz ainda mais elementos do RPG para o jogo, os personagens
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são: o médium, o pai de santo, os maçons e o diabo. Além dos jogadores ainda existe o
narrador, que tem função similar ao mestre do RPG, que é conduzir o jogo.
ENCOSTO - Um jogo para 8 a 20 jogadores (e o Narrador) baseado no
tradicional jogo europeu “Lobisomem” À partir dos 8 anos Duração: 20 a 45
minutos É Madrugada de Vigília na Templo! A Congregação reza feliz... mas,
de repente, alguns fiéis no culto começam a ficar endemoniados! ENCOSTO!
ENCOSTO! Gritam todos! É hora do Exorcismo! Os fieis devem se reunir e
decidir quem está Encostado e fazer um Exorcismo nele! Ao final do culto,
quem permanecerá ungido? COMPONENTES - Deck de 20 cartas de
Personagem, contendo: 3 Encostos, 12 Fiéis, 1 Médium, 1 Pai-de-Santo, 2
Maçons e 1 Diabo (Fonte: http://www.lojaderpg.com.br/index.php?cPath=70)

A partida é dividida em 3 etapas, entre 2 equipes distintas: os fiéis que desejam
exorcizar todos os encostos, e os encostos que desejam enlouquecer os fiéis. Os encostos
e demais papeis são sorteados aleatoriamente, e mantidos em segredo. Cada turno é
dividido em 2 fases, na primeira os jogadores abaixam as cabeças e fecham os olhos, e
assim um jogador na mesa é atormentado pelos jogadores encostos. A fase seguinte é o
exorcismo, junto ao narrador que simboliza o pastor. Os fiéis devem escolher um jogador
a ser exorcizado, assim é realizado um exorcismo na madrugada. Durante o exorcismo os
jogadores podem falar em línguas, louvar os espíritos, e profecias, a única limitação aqui
é a imaginação. O fator interpretação é importante durante toda a duração da partida. Os
encostos ganham quando o número de encostos for igual, ou superior ao número de fiéis
presentes no jogo, assim os demônios vencem.
“Pequenas Igrejas, Grandes Negócios” se difere dos jogos de tabuleiro
tradicionais, não apenas pelo tema, e seus modos de jogo, mas também por seus aspectos
estéticos. As artes das cartas foram criadas pelo ilustrador Roe Mesquitta81. É interessante
perceber a pesquisa para a criação dos personagens, pois além da mescla entre
personagens fictícios, igrejas e personalidades, existe o fator expressão. Cada carta
apresenta uma personalidade própria, o que é condizente com a sua aura única, assim
como os seus poderes. Entrevistei Roe Mesquitta,

82

e o questionei sobre como foi o

processo criativo para a criação das cartas:
O Criador do jogo (Marcelo Del Debbio) já tinha algumas ideias prédeterminadas, mas ele me deixou bem solto. Com isso eu tentei deixar tudo
com um tom bem cômico e bem exagerado, eu gosto muito de ler Quadrinhos
Europeus (BD's) onde eles sabem trabalhar muito bem com sátiras e com o
exagero. Então não foi tão difícil, trabalhar com esse estilo.
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Formado em Licenciatura em Artes Visuais na UNICID - Universidade Cidade de São Paulo. Profissional
Freelancer desde 2000 e Home Office desde 2008. Estudou em várias instituições de artes, entre elas,
Quanta Academia de Artes, Paris College of Art e Maria Pacca Studios. Especialista em ilustração para
propósitos literários ou comerciais. Fonte: http://www.roemesquita.com/p/artist.html
82
Entrevista realizada via rede social Facebook no dia 15 de outubro de 2015.
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Algumas cartas são cômicas, e até fazem rir, entretanto, algumas trazem
informações pesadas, como estupros, assassinatos e tráfico de drogas. Perguntei ao artista
como foi trabalhar com um tema tão polêmico:
Essa foi a parte mais complicada da criação das imagens, como fazer algo que
não tivesse um impacto visual tão forte, que poderia chocar as pessoas? Então
tentei traduzir essas imagens por símbolos, ou algo onde não precisava ser tão
explícito. Algumas cartas sobre estupro por exemplo, resolvi desenhar uma
pessoa algemada. É um jogo que faz críticas, mas mesmo assim é um jogo para
as pessoas se divertirem. Dá para passar informação, sem precisar usar imagens
pesadas ou fortes.

Esse equilíbrio entre o cômico e o revoltante, o riso e a vergonha alheia, a
denúncia e o entretenimento, esses são elementos que fazem o “Pequenas Igrejas, Grandes
Negócios” tão interessante. Por fim, o vencedor do PIGN será o pastor mais corrupto, ou
até mesmo o diabo no modo “encosto”, dessa forma há uma subversão do ganhar. O
vencedor será aquele que melhor manipular a massa de fiéis, causando dor e sofrimento
a pessoas inocentes. O jogador se sentirá feliz e satisfeito após ter ganho a partida? De
acordo Johan Huizinga:
O êxito dá ao jogador uma satisfação que dura mais ou menos tempo, conforme
o caso. O sentimento de prazer ou satisfação aumenta com a presença de
espectadores, embora esta não seja essencial para esse prazer. (HUIZINGA,
2012, p.57)

Hoje existem pessoas que colocam como prioridade o alcance de seus feitos, o
êxtase definido pelo número de espectadores. Esses acreditam que a glória é somente
alcançada pela visibilidade de seus atos, estes avaliados pela quantidade de likes recebidos
em redes sociais digitais. Tal fenômeno não é exclusividade dos jogos, pois na internet,
tudo pode tornar-se uma competição. A globalização alcançada pela popularização da
internet, transforma em tempo real um desconhecido em ídolo ou meme, ao risco de fazer
qualquer coisa pela fama, indo até mesmo contra as leis, fama essa efêmera no mundo
digital. Não ao acaso pastores milionários investem tanto em meios de comunicação, uma
forma de se manterem no poder e na mídia.
O tema do jogo aborda o estranho e atual período da política brasileira. Diversas
leis são aprovadas tendo como base conceitos cristãos, como por exemplo, o projeto de
lei que dificulta o aborto até mesmo em casos de estupro83. Abaixo uma reportagem sobre
essa assustadora situação:
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Matéria completa disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/ccj-da-camara-aprovalei-que-proibe-venda-da-pilula-do-dia-seguinte.html
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Homens de terno e mulheres de saia com a Bíblia na mão vão enchendo o
auditório. Alguém regula o som do violão e dos microfones. A música que
celebra "júbilo ao Senhor" estoura nos alto-falantes, e a audiência canta junto.
Em um púlpito no palco, os pastores abrem o culto com uma oração
fervorosamente acompanhada pelos fiéis.
Uma descrição comum de um culto evangélico não fossem os pastores,
deputados, falando de um o púlpito improvisado no plenário Nereu Ramos da
Câmara dos Deputados de um país laico chamado Brasil. E se o (até então)
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), anunciado do púlpito ao
entrar no recinto pelos pastores João Campos (PSDB-GO) e Sóstenes
Cavalcante (PSD-RJ), não tivesse deixado de lado a agenda oficial para
participar da celebração e tirar selfies com pessoas que se amontoavam ao seu
redor.
Certamente seria bem menos estranho se logo atrás de mim, no fundo do
auditório, assessores de parlamentares não estivessem fazendo piadas de cunho
homofóbico e rindo alto durante boa parte do evento, que se tornou show com
a chegada da aclamada cantora gospel Aline Barros, vencedora do Grammy
Latino 2014 e um dos cachês mais altos do mundo gospel brasileiro. Ela tinha
viajado do Rio a Brasília com o marido, o ex-jogador de futebol e hoje pastor
e empresário gospel Gilmar Santos, especialmente para cantar e orar naquela
manhã de quarta-feira no Congresso. Ao final do culto/evento, todos
receberiam um CD promocional de Aline.
Aline Barros entoou alguns de seus sucessos com o auxílio de um playback,
antes da pregação do marido. O tema é a luta do profeta Elias contra Jezebel,
a princesa fenícia que se casou com o rei de Israel e, uma vez rainha, perseguiu
e matou profetas israelitas. A imagem da mulher poderosa de alma cruel é
usada por dezenas de sites religiosos, que comparam Jezebel à presidente
Dilma Rousseff, ameaçando-a de acabar como a rainha, comida por cães.
"Em Tiago capítulo 5, versículo 17, está escrito que Elias era um homem como
nós. Ele orou e durante três anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo
e Deus manda vir a chuva", diz o pastor Gilmar, dirigindo-se aos
parlamentares. "Muitas vezes a gente tem orado 'Deus sacode esse país, traz
um avivamento, faz algo novo'. Deus está fazendo. Mas a forma que Deus está
fazendo nem sempre é do jeito que a gente quer, da nossa maneira. Muitas
vezes a gente queria que Deus fizesse chover dinheiro do céu, que fizesse anjo
carregar a gente no colo pra levar a gente pra todos os lados e queria pedir pra
Deus pra sentar numa rede, pra ele trazer um suco de laranja e operar, trabalhar.
'Manda fogo, destrói aquele endemoniado, aquele idólatra.' Mas Deus não faz
dessa forma." Por que Deus escondeu Elias? Por que Deus tem escondido
muitos de vocês e ainda não estão nos jornais como sonharam ou não tiveram
reconhecimento como sempre sonharam? […] Deus está te escondendo,
querido. No momento certo tudo vai acontecer, você vai ser exaltado. Deus
sabe como honrar. […] Pode ser o momento mais difícil do seu mandato, mas
continua confiando. Muitas pessoas podem estar vivendo uma seca nesse país.
Nosso país pode estar vivendo o momento mais seco da história. Vidas secas.
Mas o céu nunca vai estar em crise. Nunca tem crise, nunca tem crise."
Sem crise
O número de evangélicos no Parlamento cresceu, acompanhando o aumento
de fiéis. Segundo os últimos dados do IBGE, que são de 2010, o número de
evangélicos aumentou 61% na década passada (2000-2010). Por sua vez, a
Frente Parlamentar Evangélica (FPE), encabeçada pelo deputado e pastor João
Campos, agrega mais de 90 parlamentares, segundo dados atualizados da
própria Frente – os números podem variar por causa dos suplentes – o que
representa um crescimento de 30% na última legislatura. (DIP, 2015)
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O jogo político brasileiro é esquizofrênico, sendo comum políticos mudarem de
lado constantemente, apenas por interesse. Apesar de levantarem a bandeira do
cristianismo, é rotina encontrar nomes de políticos ligados a igrejas evangélicas nos
jornais, escândalos sexuais, corrupção, extorsão, atos que são o extremo oposto da palavra
de Cristo. A bancada evangélica surpreende a cada dia, claro, de forma negativa, e um
dos exemplos mais catastróficos é o projeto de lei 540/2015:
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota nesta quarta-feira (19), em
regime de urgência, projeto de lei do deputado Fábio Silva (PMDB) que prevê
multa de até R$ 270 mil para quem ridicularizar qualquer aspecto religioso.
O projeto de lei 540/2015, em seu artigo 1º, diz: “Fica proibido em todo
território do Estado do Rio de Janeiro, durante manifestações públicas, sociais,
culturais e/ou de gênero, a satirização, ridicularização e/ou toda e qualquer
outra forma de menosprezar ou vilipendiar dogmas e crenças de toda e
qualquer religião. ”
Segundo o artigo, são entendidas como ofensa à crença alheia condutas como:
- Encenações pejorativas, teatrais ou não, que mencionem ou façam menção a
atributo e/ou objeto ligado a qualquer religião;
- Distribuição de toda e qualquer forma impressa com imagens ou charges que
visem a ridicularizar, satirizar ou menosprezar a crença alheia;
- Vinculação de religião ou crença alheia a imagens e/ou toda e qualquer outra
forma de cunho erótico;
- Utilização de todo e qualquer objeto vinculado a qualquer religião ou crença
de forma desrespeitosa ao dogma.
Segundo o projeto de lei, caberá à Polícia Militar autuar as infrações. Os
valores decorrentes da arrecadação com as multas serão destinados ao
reaparelhamento da PM. (ALERJ VOTA PROJETO DE LEI QUE MULTA
QUEM RIDICULARIZAR RELIGIÃO, 2015)

Caso essa lei seja aprovada, o jogo criado por Del Debbio seria facilmente
enquadrado como crime no Estado do Rio de Janeiro, situação similar ao projeto de lei
que criminaliza o ato de falar mal de políticos na internet. Tais leis tem como prioridade
a censura, retirar o direito constitucional da livre expressão, e como resultado,
criminalizar artistas e suas obras. O importante aqui é ganhar, e para eles, isso significa
se manter no poder, custe o que custar. Deve-se lutar contra a aprovação de tais leis, pois
as mesmas deixam brechas para a censura e a criminalização em diversas mídias, como
músicas, filmes, teatro, rádio, TV, histórias em quadrinhos, games, jogos de tabuleiro,
enfim, qualquer mídia que possa ser usada para denunciar políticos e religiosos corruptos.
Considero “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios” um dos principais exemplos
de gamearte nos jogos de tabuleiro. Sua proposta não discute apenas o submundo das
igrejas evangélicas, e sim a contemporaneidade, o nosso dia a dia. Questionador,
informativo, uma verdadeira enciclopédia sobre os crimes cometidos por religiosos, esses
que distorcem a bíblia, e tem como único objetivo acumular poder e dinheiro.

152
Diversidade

e

ousadia,

são

características

dos

jogos

de

tabuleiro

contemporâneos, seja o foco no entretenimento ou arte. Estima-se que a Galápagos Jogos
– principal distribuidora de jogos autorais no Brasil, tenha um ótimo lucro para uma mídia
sem tantos apelos tecnológicos:
A editora prevê lançar mais de 30 jogos em 2015 e espera faturar R$ 15
milhões até o final do ano, mesmo com o impacto do dólar alto e a competição
com os games digitais. UOL Jogos conversou com o executivo Yuri Fang, um
dos proprietários da Galápagos, para entender esse "boom" dos jogos de
tabuleiro no Brasil.
"Eu acredito que como estamos numa era digital, falando muito de celular, não
saímos do computador no trabalho, vivemos em redes sociais conectadas
digitalmente... com isso tudo, o jogo acaba sendo talvez um dos únicos
momentos de entretenimento que você possa ter em que você tem um contato
real com as pessoas".
"Qualquer tipo de jogo, desde um esporte como futebol até sentar numa mesa
para jogar cartas ou um jogo de tabuleiro", explicou o executivo, que ressaltou
também o aspecto inovador dos jogos de tabuleiro atuais como um fator que
atrai um público novo para esse passatempo.
"Em jogos mais antigos, como 'Banco Imobiliário' e 'Jogo da Vida', o jogador
não era muito o protagonista, não era parte integrante do jogo, você era guiado
pelo que o tabuleiro dizia e pelo resultado dos dados", explicou. (RAPHAEL,
2015)

Tal protagonismo citado por Fang é algo interessante, pois os jogos clássicos de
tabuleiro não há uma identidade entregue ao jogador. No Jogo da Vida todos vão se casar,
ter carros e filhos, em War todas as peças são iguais, apenas se diferenciando pelas cores,
e o andamento de ambos os jogos é determinado pelos dados. O fator identidade é
aplicado na game arte no tabuleiro, seja em momentos de gameplay ou mesmo nas
discussões decorrentes da partida. De acordo com Mateus Rocha (2010, p.21): “O jogo
permite a apropriação de experiências, sem os riscos impostos pela realidade. Por meio
dele, revelam-se novos conhecimentos e significados”.
Outro ponto interessante é a ressocialização, em uma era digital, o encontro
físico entre pessoas se mostra distante, às vezes desnecessário e até evitado. A Gibiteca
Municipal de Santos criou um evento onde amantes de jogos de tabuleiro e RPG
pudessem se encontrar, se comunicar e principalmente se divertir, o “Todos on Board”:
Os jogos em destaque no encontro são ‘BattleCon’, ‘Golem Arcana’, ‘The
Resistence’, ‘Camel Cup’ e ‘Coup’. Os participantes também podem levar seus
próprios jogos de cards ou tabuleiro. Durante o evento, a loja ‘Caverna do
Dragão’ também apresenta o ‘Kromaster Arena’, jogo de combate tático com
mais 100 miniaturas colecionáveis. (GIBITECA DE SANTOS PROMOVE
EVENTO DE JOGOS DE TABULEIRO NESTE DOMINGO, 2015)
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Tais encontros ainda não são comuns no Brasil, mas em países europeus como a
Alemanha, berço dos jogos autorais, esses eventos são um sucesso de público. Um
exemplo é o que ocorre na cidade alemã de Essen:
ESSEN não é uma das cidades mais conhecidas da Alemanha. Mas para os
devotos dos jogos de tabuleiro, é o paraíso. A cada outubro a cidade é anfitriã
da Internationale Spieltage, ou Spiel, uma convenção de jogos de tabuleiro que
reuni fã-clubes, shows e empresas, ao lado dos Estados Unidos Gen Con, um
dos maiores festivais de jogos do mundo.
Este ano, os organizadores esperam mais de 160.000 visitas ao longo do
festival de quatro dias. O visitante será capaz de assistir e jogar mais de 850
tabuleiros, cartas e RPG, incluindo uma versão muito aguardada do jogo de
tabuleiro "Magic: The Gathering", um jogo de cartas muito popular lançado
em 1993, no qual os jogadores assumem o papel de feiticeiros em duelo. A
coisa toda será coroada com o maior concurso já visto de "The Settlers of
Catan", no qual 1.000 pessoas vão competir para colonizar um deserto fictício.
O mercado para esses "hobbies" está crescendo. ICv2, uma empresa de
consultoria, avalia lucro acima de US$ 880 milhões ao ano somente nos
Estados Unidos e Canadá. "Temos visto um crescimento anual de dois dígitos
para a última meia década", diz Milton Griepp, o chefe de ICv2. Alguns dos
jogos presentes na Spiel são destinados às crianças, mas os adultos são os
maiores consumidores. Há produtos para todos os gostos, desde "Fluxx", um
jogo de cartas cuja regras mudam a cada carta jogada, a "Power Grid", um jogo
de negócios diabolicamente complicado que caracteriza aspirantes magnatas
da eletricidade, até "Twilight Imperium", um jogo de construção de civilização
galáctica. (NOT TWILIGHT, BUT SUNRISE, 2015)

Os jogos de tabuleiro oferecem um terreno fértil para a game arte, com infinitas
possibilidades de gameplay e abordagens. Também é interessante ressaltar o custo de
produção, games independentes podem ultrapassar facilmente o investimento de R$ 100
mil reais, enquanto um “Pequenas Igrejas, Grades Negócios” necessitava de investimento
inicial de R$ 29 mil reais, valor bem inferior ao desenvolvimento de um game. Diferente
dos jogos online atuais, existe o fator humano em discussões e debates presenciais
gerados pela temática do jogo. Jogadores se enfrentam cara a cara, momento no qual a
expressão e reação corporal ganham importância. Johan Huizinga (2012, p.54) diz que o
jogo tem capacidade criadora de cultura, mas não apenas isso, os jogos de tabuleiro na
gamearte criam, discutem, e desconstroem estereótipos culturais. Em breve no Brasil a
pesquisa acadêmica sobre jogos de tabuleiro se tornará comum, sua popularização
chamará a atenção do público, artistas e pesquisadores.
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CAPÍTULO 3 – OITAVO DIA

O último capítulo dessa dissertação tem como foco a criação de um jogo de
tabuleiro autoral, destacando sua visualidade, conceito, regras e o gameplay. O universo
dos jogos não é algo recente em minha vida, é um elemento presente desde que me
reconheci como um ser humano. Todo o processo criativo e primeiros esboços estão aqui
apresentados e discutidos. O jogo de tabuleiro intitulado “Oitavo Dia” aborda o universo
das modificações corporais, essas que vão desde os rotineiros piercings e tatuagens, às
modificações extremas, como amputações, implantes de soro na testa, próteses esportivas,
implantes magnéticos, indo até as modificações biônicas apresentadas em games, filmes
e livros de ficção científica. As divisões entre os tipos de baralho e algumas modificações
corporais foram inspiradas no universo ficcional da Aurora Pós-Humana, do artista
transmídia Edgar Franco. Os elementos do jogo não foram escolhidos ao acaso, são frutos
de uma longa pesquisa, que abordou teóricos sobre arte e tecnologia, filmes e escritores
de ficção científica, games e também notícias jornalísticas. O real e o ficcional apresentam
uma linha tênue, essa sempre pronta a ser transgredida:
A genética vive um momento de descobertas grandiosas: a clonagem já é uma
realidade, e é só uma questão de tempo para a ciência burlar os limites éticos,
morais, religiosos e filosóficos que a clonagem de seres humanos impõe.
Enquanto isso não acontece, o Projeto Genoma mapeou o código genético
humano, descobrindo a chave para problemas e doenças hereditárias e
ampliando as perspectivas das terapias com células-tronco. Os alimentos
transgênicos já são uma realidade polêmica e alguns deles misturam genética
vegetal e animal, criando hibridizações antes impensáveis, confundindo os
limites entre os gêneros vegetal e animal e vislumbrando a possiblidade futura
de incorporar genes animais à espécie humana para tornar-lhe imune a certas
doenças.
Órgãos humanos como a pele já podem ser sintetizados artificialmente em
laboratório a partir de dados genéticos. Aos poucos os cientistas empreendem
a fabricação de estruturas mais complexas, como pulmões e coração, bem
como a criação de órgãos que partem da genética do transplantado, avanços
biotecnológicos em busca do fim dos problemas de rejeição. Até a velhice já
foi diagnosticada como uma possível doença degenerativa acionada pelo
comando de alguns cromossomos, sendo passível de ser contornada. O
comércio de óvulos e espermatozoides humanos tornou-se uma realidade
curiosa e lucrativa. Tratamentos hormonais, próteses e cirurgias já permitem
uma mudança de sexo quase completa, que só não imita ainda o sistema
reprodutivo humano.
A protética e a robótica também vivem um momento de avanços significativos
– os membros artificiais estão cada vez mais perfeitos, reproduzindo quase
totalmente os movimentos dos membros humanos. Com a ajuda de dois
computadores, uma câmera e uma conexão neuronal, um homem
completamente cego já pode ter a experiência de enxergar. Outros cientistas
investigam a possibilidade de criar cérebros eletrônicos tão sofisticados quanto
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o nosso, incluindo a capacidade de terem personalidade e reações espontâneas.
Pesquisas envolvendo vida artificial e algoritmos evolucionários também
apontam par a simulação computacional do desenvolvimento de inteligências
complexas. Outros estudos avançados vêm tentando desenvolver cérebros
artificiais químicos e biológicos que imitem nossas funções celulares.
Um grupo de cientistas, artistas, sociólogos e filósofos da região do Vale do
Silício, nos Estados Unidos, investiga a possibilidade de transplantar a
consciência humana para um chip de computador, em busca do almejado sonho
de imortalidade. Eles fazem parte de um movimento científico-filosófico
anteriormente batizado de Extropy, que seria uma alusão ao oposto do conceito
de entropia. Defendem a ideia de extropia como a possibilidade de perpetuação
ilimitada, que rompe com noções tão valoradas como ecologia e religiosidade,
bem como cria todo um sistema de novos conceitos e valores que permearão
uma sociedade extropiana. O movimento foi renomeado para Transhuman
Society (Sociedade Transumana). (FRANCO, 2013, p.12-13)

Essas são algumas pesquisas reais e atuais, mas ainda longe de serem conhecidas
pelo grande público ou mídia, talvez por isso ainda são taxadas de ficção científica. Uma
parcela das cartas são representações de modificações existentes, mas a maioria são
modificações ainda em desenvolvimento, como a hibridização entre homem, animal e
vegetal. O curioso é que a internet favorece os hoaxes e o fake, assunto esse que será
abordado ao se apresentar Patrícia Swzen. O jogo possui: 60 cartas de modificação
corporal, 24 cartas de ação, 5 cartas de Eva, 30 moedas, 1 dado de 6 faces e 1 tabuleiro,
todas ferramentas para a minha poética. O gameplay se apresenta tão importante no
trabalho como a pesquisa teórica, um jogo deve ser divertido e entreter. Meu objetivo não
foi a criação de um trabalho exclusivamente acadêmico, foquei-me na criação de um jogo
acessível para o público, que possa vincular-se ao âmbito da arte, mas que também tenha
a possibilidade de ser lançado. O tabuleiro do jogo é uma representação do corpo
feminino, e cartas podem ocupar um determinado espaço deste corpo. Discuto a
importância do corpo feminino no contexto histórico da arte até a repressão da sociedade
ao nu. O objetivo do jogador é preencher este corpo com cartas, e assim criar vida. É um
jogo sobre liberdade, conflito e transgressões.

3.1 Patrícia Swzen: A primeira Pet Humana

Vivemos em um mundo em que tudo se entrelaça: arte e vida, diversão e
informação, realidade e ficção. Nesse contexto, torna-se cada vez mais difícil distinguir
o que é falso (fake) e o que é real, até porque, muitas vezes o fake pode ser nada mais que
uma antecipação do real.
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Este tópico trata do processo de criação da obra “Pet Humana”, inspirada tanto
nos conceitos de fake na arte quanto da aurora pós-humana, que inspirou e é base do meu
jogo de tabuleiro. Nesse sentido, dialoga com a obra e investigações dos artistas
multimídia Fábio Nunes (Fábio Fon) e Edgar Franco. “Pet humana” inclusive, pode ser
considerada como fazendo parte do universo pós-humano de Franco.
3.1.1 Fake na arte

Na era contemporânea, nossa relação com o real passa por uma transformação
radical uma vez que as imagens que nos rodeiam são hiper-realistas, mais reais e mais
interessantes que a própria realidade. A intermediação dos meios tecnológicos cria
simulacros de realidade, refazendo-a à sua própria maneira. Esse novo contexto influencia
até mesmo os conceitos éticos e a compreensão de mundo dos indivíduos:
Diante de uma gama quase infinita de possibilidades, os indivíduos se perdem
e, cegos diante do excesso de informação, comemoram a liberdade de escolhas
enquanto recuam assustados no momento em que se sentem obrigados a tomalas (...) É difícil distinguir o que é certo, o que é errado, o verdadeiro do falso.
(SCHABBACH, 2014, p. 1)

A própria questão da identidade se diluiu em uma miríade de identidades plurais,
num fenômeno cada vez mais patente nas redes sociais, a exemplo do Facebook, em que
27% dos perfis são fakes (NUNES, 2014). A identidade que se constrói na comunidade
virtual é muitas vezes oposta à identidade fora da rede, ou um aspecto que vive na sobra
do papel social exercido por essa pessoa no mundo fora da tela. As pessoas se voltam
para ambientes em que se sentem seguros, ambientes nos quais se permitem ser aquilo
que querem, embora isso não seja a realidade:
A própria questão do que é, daquilo que é verdadeiro ou não, é colocada em
jogo. E as novas tecnologias colaboram muito para isso. Hoje é muito fácil
adulterar dados, manipular imagens e criar perfis virtuais que podem passar
perfeitamente como algo que, de fato, existe, algo real, tão real quanto a própria
realidade” (SCHABBACH, 2014, p. 1)

Num mundo em que se manipula cada vez mais signos no lugar de coisas, a
propaganda nos vende um mundo idealizado e perfeito dentro de certas características,
com mulheres com corpos impossíveis, sanduíches que são perfeitos e saborosos no
anúncio como um sanduíche nunca será na realidade. Num mundo em que ficção e
realidade se misturam, a arte, seja como homenagem ou crítica, se modifica, moldandose em torno de simulacros e da hiper-realidade.
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Embora esse fenômeno se torne mais abrangente com o surgimento da internet,
a literatura e a arte já lidavam com isso muito antes do surgimento da rede. Os trabalhos
de imersão e ilusão (GRAU, 2007) são exemplos dessa categoria, de obras que têm como
objetivo imergir o receptor num processo que lhe parece real.
Em 2013, o jornal britânico The Sun publicou uma notícia sobre implantes
cibernéticos, e então destacaram um produto da empresa Sarif, o problema é, Sarif não
existe, não passa de uma empresa ficcional do universo de games Deus Ex. Em 2014
aconteceu outra vez, o jornal televisivo Russian Today (fig.77) exibiu uma matéria sobre
soldados crianças no Sudão, mas em determinado trecho da reportagem foi utilizada uma
imagem do game Metal Gear Solid V.

Figura 77 – MGSV no Russian Today. Fonte: https://www.vg247.com/2014/07/18/russian-news-showuses-metal-gear-solid-5-image-to-discuss-child-soldiers-in-africa/

A capacidade técnica dos games atuais resultam em imagens foto realísticas,
junto aos temas que discutem a contemporaneidade. Para Schabbach (2014, p. 4), a mídia
teve fator fundamental nesse processo:
A ficção sozinha não passou a ter caráter concreto, não é uma coisa ou
instituição (...) é através dos produtos midiáticos que os homens têm contato
com uma infinidade de mundos ficcionais e plataformas virtuais que acabam
por delinear grande parte de suas crenças, que influenciam, portanto, na
formação de suas identidades e de suas consciências.

Assim, a partir do momento em que os indivíduos adentram no mundo midiático,
eles passam, a todo momento, a ter contato com mundos ficcionais e virtualizados e,
assim, passam a vivê-los intensamente, muitas vezes até com mais intensidade do que o
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chamado mundo real. “De algum modo, a linha entre o que é real e ficcional começa a
desaparecer, ao menos quando se trata de percepção”. (SCHABBACH, 2014, p.5)
Segundo Augé (apud BORGES, 2014, p. 16) o audiovisual produz “um novo
regime de ficção, e esse regime se instaura afetando nossa vida social a ponto de nos fazer
duvidar da realidade”. Exemplo dessa mistura ocorreu durante as transmissões do ataque
terrorista de 11 de setembro pela TV francesa, quando as imagens traziam o letreiro: “Isto
não é ficção” (BORGES, 2005). O exemplo mostra como realidade e ficção se misturam
do ponto de vista perceptivo na atualidade, a ponto do expectador considerar ficção aquilo
que está sendo posto como realidade e ser necessário avisá-lo do contrário. Para Fábio
Nunes, a popularização da internet fez com que esses conceitos se tornassem ainda mais
embaralhados:
É notável que a rede internet – instantânea, mundial, descentralizada – tornase hoje o meio mais suscetível a estas incursões, tanto por oferecer um relativo
encobrimento ao indivíduo que publica conteúdos, quanto por justapor em uma
mesma experiência de navegação faturas de diferentes naturezas, que se
confundem nas possibilidades de criação, edição e manipulação digital”
(NUNES, 2014, p. 44)

Manuel Castells (2000, p. 399) chamou esse fenômeno de virtualidade real, um
sistema no qual a própria realidade (ou seja, a experiência simbólica/material das pessoas)
é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no
mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela
comunicadora da experiência, como se transformam na experiência.
Nesse contexto, a realidade não deixa de existir. Ela apenas se torna menos
atrativa que o seu simulacro, que toma contornos de realidade, como no caso da pessoa
que confunde o ator com seu personagem:
Não se pretende dizer que, de fato, o real não mais existe (...) mas, em um
mundo que é muito difícil definir o que é verdadeiro e o que é falso, uma época
em que grandes evoluções tecnológicas tornam as simulações virtuais até mais
importantes do que a própria realidade (...) a ficção passa a produzir efeitos no
real e geral, portanto, realidades simuladas tão reais quanto a realidade.
(SCHABBACH, 2014, p. 5)

A noção de simulacro remonta a Platão. Segundo ele, havia o modelo original,
perfeito, no mundo das ideias. Em nosso mundo encontrava-se a cópia imperfeita desse
modelo original. E, por último, havia a cópia da cópia, o simulacro (WALTY, 1986).
Nesse contexto, as imagens perdem seus referentes, são apenas signos, sem relação com
o mundo. Não se trata mais de representar o mundo, mas de simulá-lo, ou até criá-lo:
O modelo digital é assim mais real que o real, fazendo dessa vítima de um
crime (quase) perfeito (...) As novas formas de criação de imagens são, de
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agora em diante, um meio mais eficaz de tomar o mundo e de fazê-lo funcionar
sobre a forma de um modelo (o simulacro) concebido sob a forma numérica.
O mundo torna-se, com as imagens de síntese, um simulacro fabricado a partir
de informações binárias, transformadas e traduzidas por computadores. Com
as imagens digitais, o referencial desaparece por simulação matemática (...) As
novas imagens (digitais) não mais representam o mundo; elas digitalizam o
real. (LEMOS, 2000, p. 232)

Essas imagens, mais interessantes e vívidas que as imagens reais, criam uma
espécie de hiper-realismo, que Umberto Eco (1984, p. 14) definiu através da comparação
com o slogan da Coca-cola – The real thing: “a imaginação americana deseja a coisa
verdadeira e para atingi-la deve realizar o falso absoluto”. A realidade entremeada com a
ficção provoca entre outras coisas, o surgimento dos hoaxes, os boatos espalhados pela
internet:
Os hoaxes são boatos e histórias que se passam por verdadeiros e são
difundidos por rede. Em grande parte, eles se apresentam através de apelos
dramáticos com cunho sentimental ou religioso, através do anúncio de algum
risco iminente, como vírus ocultos no sistema operacional ou o fim da internet,
por exemplo. (NUNES, 2014, p.44)

Os artistas reagem a essa realidade gerando trabalhos questionadores, críticos,
que colocam em cheque tanto a nossa noção de realidade quanto a forma como as
mensagens têm sido transmitidas e retransmitidas, sem nenhum filtro crítico, a exemplo
dos hoaxes que se espalham pela rede:
Assim, é certo que a aparição destas formas questiona a credibilidade, a
profundidade e a própria abundância de relações e informações do ciberespaço
– em especial, nossa capacidade de discernimento e análise distante de um
volume incomensurável de situações. Diante desse panorama, diversos artistas
da web irão seguir estes pressupostos gerando trabalhos questionadores.
(NUNES, 2014, p. 45)

Fábio Nunes cita o exemplo do artista Alexei Shulgin, que em 1999 criou um
site fake de comércio digital que oferecia drives genitais capazes de proporcionar uma
relação sexual efetiva a distância, um trabalho crítico que discute diretamente o fetiche
tecnológico e a indústria do sexo virtual. O artista se apropria de um modelo recorrente
em sites comerciais, onde há áreas para pedidos, perguntas mais frequentes e
especificações técnicas. “É exatamente esse ato de assumir características de um
equivalente não-artístico – sites de comércio eletrônico – que dá verossimilhança à
proposta, tornando possível acreditar que tais dispositivos realmente estivessem à venda”
(NUNES, 2014, p. 47)
Outro exemplo, citado por Nunes, é da ciberfeminista Cornelia Sollfrank, que,
em 1997, criou um concurso de web arte fake. Todos os participantes eram perfis fakes
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com perfis e obras criadas pelo computador através de um algoritmo. Na obra, embora
dois terços dos inscritos fossem mulheres, os três primeiros ganhadores eram homens. A
obra, denominada Female Extension, discute o machismo em concursos artísticos.
(NUNES, 2014, p. 47)
Outra obra discutida por Fábio Nunes é a obra do escultor iugoslavo Darko Maver,
autor de obras impactantes que denunciavam a tortura exercida pelo regime daquele país,
com corpos mutilados e fetos malformados. Sua obra teria sido destruída e só sobrara dela
imagens disponíveis na internet. Maver teria sido preso e condenado à morte por
“antipatriotíssimo”. Como resultado, várias exposições foram organizadas na Europa com
reproduções de seu trabalho. Depois da suposta morte, o artista foi cultuado como um
mártir das artes e homenageado na 48ª Bienal de Veneza, na Itália, um dos eventos mais
relevantes da arte no mundo. Entretanto, no ano 2000, surge uma revelação:
A dupla de artistas 0100101110101101.ORG – codinome de Eva e Franco
Mattes – declaram que a vida e a obra do artista Darko Maver eram inventadas
e que todos os documentos e imagens do artista foram forjados. Os artistas
criaram uma ação que assumiu contornos e repercussões reais a partir de uma
presumida veracidade dos fatos, imagens e documentos distribuídos através da
rede Internet. (NUNES, 2014, p. 43)

Ao atuar no mundo do improvável e “tomar de assalto uma audiência crédula e
questionar diretamente nosso poder individual de discernir entre o “verdadeiro” e o
“falso”, estas ações podem ser muito mais eficazes quando se trata de aproximar uma
discussão crítica”. (NUNES, 2014, p. 51). Para Bourriaud (apud NUNES, 2014, p. 50),
“a imitação pode ser subversiva, muito mais do que certos discursos de oposição frontal
que apenas encenam gestos de suberversão”. O tema é tão relevante que já existe até
mesmo um museu, na Alemanha, dedicado apenas ao fake na arte84. A maioria de seu
acervo é de falsificações de quadros, mas há também o diário de Hitler, realizado por
Konrad Kujau.
3.1.2 A obra “Pet humana”

A obra em tela foi pensada a partir dos conceitos do universo pós-humano criado
por Edgar Franco exposto em obras como Biociberdrama Saga e Posthuman Tantra.
Edgar Franco propõe um mundo em que três grupos: humanos resistentes, tecnogenéticos
e extropianos. Os tecnogenéticos são fruto da hibridação entre humanos, animais e
84

Site oficial do museu disponível em: http://www.faelschermuseum.com/Seite1_englisch.htm.
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vegetais, permitidos pelo avanço da engenharia genética. Os extropianos são pessoas que
transmitiram sua consciência para corpos robóticos, vivendo, assim, eternamente. Os
resistentes são pessoas que resistem às mudanças extropianas e tecnogenéticas.
Reproduzem-se sexualmente e imitam o modo de vida dos antepassados.
Segundo Santaella (2009, p. 507), a era pós-humana é “resultado de um processo
revolucionário que começou com o desenvolvimento do neocórtex e, consequentemente,
com o crescimento dos signos e da capacidade simbólica em geral”. A evolução da
tecnologia cibernética levaria a uma obsolescência do corpo humano diante da
singularidade tecnológica (SANTOS, 2008). Se por um lado essa singularidade pode
levar a uma superação do humano, pode levar também a uma evolução do humano,
através do acoplamento homem-computador.
Num contexto biogenético, o corpo humano se torna cada vez mais moldável,
processo antecipado pela artista francesa Orlan (que modificou seu corpo através de
dezenas de operações plásticas). No Japão, os Bagelheads antecipam a superação das
formas humanas, ao injetarem soro fisiológico na testa, criando formas muitas vezes
animalescas. Na mesma linha, os B-stylers são jovens japoneses que modificam seu corpo
para parecerem negros norte-americanos:
Hoje, o corpo humano é cada vez mais moldável e serão cada vez mais comuns
mudanças corporais relacionadas às motivações psicológicas de "outros" que
emergem. Como diz o artista Stelarc, "o corpo humano está obsoleto
(DANTON, 2014).

A obra “Pet Humana” foi pensada com o objetivo de levantar a discussão sobre
a tecnogenética e o pós-humano, assim como sobre o compartilhamento de hoax na
internet. Imaginou-se uma situação que envolvesse o início das pesquisas da
tecnogenética, com uma clínica chinesa realizando pesquisas para criar híbridos entre
humanos e animais, onde já existem obras de arte que apresentam, por exemplo, híbridos
de humanos com plantas, como Edúnia, de Eduard Kac.
O primeiro passo foi a criação de um texto jornalístico falso, sobre a clínica
chinesa e sua primeira paciente, uma brasileira (acompanhado de uma imagem
ilustrativa):
Uma clínica chinesa pretende revolucionar o campo da estética propondo
transformar pessoas em híbridos de humanos e animais. Uma de suas primeiras
pacientes será uma brasileira. Li Shizhen carrega em seu nome a marca do mais
importante médico da história chinesa. “Na época do primeiro Li Shizhen tudo
que ele podia usar em métodos simples. Hoje temos todo um leque de
possibilidades abertas pela engenharia genética. Hoje podemos moldar o corpo
da pessoa para se adequar ao seu sentimento espiritual”, explica ele, enquanto
caminha pela clínica arborizada, situada na cidade de Pequim. Li Shizhen
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começou a se interessar pela engenharia genética e pelas mudanças corporais
quando se deparou, em seu consultório, com um caso de uma paciente
acometida de somatoparafrenia, uma doença que faz a pessoa acreditar que
parte de seu corpo é um ente estranho. “A mulher não aceitava seu braço
direito. Dizia que não era dela”, lembra “Ela me pediu para retirá-lo. Foi um
conflito ético”. O caso fez com que o médico pesquisasse outras doenças, como
Síndrome da Má Identificação Delirante, em que a pessoa acredita que está no
corpo errado: “Ela nem mesmo reconhece seu corpo no espelho”, explica. “Há
muitos outros casos. Os mais famosos são pessoas que nascem como homem,
mas sentem que sua personalidade é feminina, ou o contrário. Mudanças de
gênero já são comuns na medicina, mas queremos ir um passo além”. Uma das
inspirações foi a artista francesa Orlan, que já fez dezenas de operações
plásticas, modificando seu corpo de acordo com obras famosas da pintura. O
artista australiano Stelarc também serviu de inspiração, com seu conceito de
que o corpo humano está obsoleto. Stelarc chegou inclusive a implantar uma
orelha em seu braço. “Hoje, com o avanço da medicina, podemos modificar o
corpo e adequá-lo à necessidade psicológica da pessoa”, explica Shizhen. A
ideia dos pets surgiu da sugestão de que alguns dos pacientes se identificavam
com animais. “Há pessoas que se sentem cachorros, gatos e querem viver essa
experiência híbrida de serem, ao mesmo tempo, humanos e animais de
estimação”. Acusado de estar brincado de deus, o médico rebate: “Nós
começamos a brincar de Deus quando fizemos as primeiras próteses. O que
estamos fazendo agora em termos de medicina estética é apenas uma
consequência das primeiras próteses de silicone”. Uma das primeiras pacientes
a passarem pela transformação será a catarinense Patrícia Swzen. Desde
pequena ela se sente que está no corpo errado. “Eu sempre me identifiquei com
animais, em especial com cachorrinhas. Sempre quis viver como um animal de
estimação”. Patrícia é casada há cinco anos com um empresário local que não
quis se identificar. Apesar de ter estranhado no início o desenho da esposa de
se transformar em um híbrido de humano com canídeo, ele diz que passou a
aprecia a ideia: “Tenho certeza de que ela vai ficar linda e vou continuar
amando-a. Se isso a faz feliz, tem todo o meu apoio”. Patrícia está tendo a
consultoria de psicólogos e fazendo exames pré-operatórios. A cirurgia está
marcada para o início do mês de julho deste ano. (Esse texto foi publicado no
blog Ideias de Jeca-tatu (ivancarlo.blogspot.com) e no Facebook nos perfis
Gian Danton (https://www.facebook.com/gian.danton.5) e José Loures
(https://www.facebook.com/louresjose)

A publicação de maior impacto foi em meu perfil. A postagem teve 61 curtidas,
5 compartilhamentos e 42 comentários, muitos dos quais escandalizados com a história.
Apenas uma pessoa pediu as fontes da notícia.
O passo seguinte foi a criação de um perfil na rede social Facebook85e a
construção do perfil fake, incluindo programas de TV, com ênfase em animes que se
relacionem com o tema, como Ookami Kodomo, sobre uma humana que se apaixona por
um lobisomem e tem dois filhos híbridos entre humanos e cachorros. O perfil (fig.78) foi
construído levando em consideração os comentários nas postagens dos artistas, em
especial a ênfase de que o caso lembrava mangás e animes. Também foi criado um
testemunhal para ser enviado para páginas e sites de relacionamentos:
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Perfil de Patrícia Swzen disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008334073994
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Olá, O meu nome é Patrícia Swzen, tenho 22 anos, sou estudante e moro em
Florianópolis. Acompanho o site de vocês e gostaria de contar a minha história.
Desde pequena eu sinto vontade de ser um animal. Minha mãe conta que
quando eu era pequena custei a andar, pois gostava de ficar de quatro e miar
como uma gata. Conforme fui crescendo foi aumentando em mim essa vontade
de ser animal. Eu não sinto que esse corpo humano é meu e gostaria de ter um
corpo de animal. Esse desejo aumentou ainda mais quando vi animes e mangás,
como Ookami Kodomo. Felizmente casei com um homem que me entende e
me ama como eu sou e me quer como a pet dele. Juntos nós pesquisamos e
encontramos uma clínica na China que pretende transformar humanos em pets
criando híbridos com animais. Eu estou fazendo os exames pré-operatórios e,
se der tudo certo, serei a primeira paciente deles. Estou muito feliz com essa
possibilidade, pois será a realização dos meus sonhos. Em agosto já deverei
estar recuperada, já com meu corpo novo. Gostaria de dividir minha alegria
com vocês. Um beijo, Patrícia.

Figura 78 – Printscreen do perfil de Patrícia Swzen no Facebook.

Pelo menos um dos e-mails deu resultado. Em 24 de junho de 2014, o podcast
Omelete Nights86 em sua edição de número 26 (fig.79), discutiu o caso de Patrícia, onde
a mesma foi destaque do programa. Apesar de uma desconfiança inicial, tratou do caso
como real, perguntando-se como seria de fato a história (o e-mail propositalmente deixava
em aberto várias questões).

Figura 79 – Printscreen sobre os assuntos do Omelete Nights 26.

86
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Patrícia foi chamada de “Travesti animal” (Tranimal). “Eu estou achando que
isso aqui é mentira, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim quer acreditar que isso é
verdade, porque é tão absurdo que pode ser verdade”, disse a radialista Dane Taranha.
Os apresentadores cogitaram, por exemplo, se Patrícia usava coleira e usava
caixa de areia. Patrícia chegou até mesmo a ser convidada como atração para a Comi Con
Experience, planejada por seus idealizadores como o maior evento de cultura pop e nerd
já realizado no Brasil.

Figura 80 – Printscreen da página “A Incrível História de Patrícia Swzen: A Pet Humana

O terceiro passo foi a construção da página do projeto, com a publicação de uma
história em quadrinhos (fig. 80) que seria uma versão da história de Patrícia a partir de
uma entrevista realizada por Gian Danton com a mesma, e desenhos feitos por mim.
Criado no dia 23 de junho, a página publicou a história em capítulos, divididos sempre
em três quadros. Mesmo num tempo curto, a página recebeu 275 curtidas, com 509
pessoas envolvidas e teve um alcance de mais de 4.000 visualizações, atualmente a página
conta com 378 curtidas. No dia 30 a página publicou a última página da história em
quadrinhos, que revelou a verdade por trás do curioso caso de Patrícia Swzen. Em 08 de
julho de 2014, no Omelete Nights 2887 foi lido um outro e-mail que enviamos para o
programa, e assim revelando que tudo não passava de um projeto de arte e tecnologia.
Mesmos com todas as explicações, os apresentadores se negaram a acreditar que Patrícia
não passou de um projeto de arte, e creem que na China realmente existem tais clínicas,
e em tom de brincadeira, seria impossível dois “manés” terem capacidade de criar uma
história tão boa. A cada 06 de junho, Patrícia Swzen ainda recebe felicitações de

87

Podcast pode ser ouvido na integra em: http://omelete.uol.com.br/musica/artigo/omelete-nights-28podcast/

165
aniversário no Facebook. Esse é um momento em que a ficção se torna mais atraente que
a realidade.
Apesar do caso presente ser um fake, não vai longe a época em que o ser humano
poderá fazer modificações radicais em seu corpo. Artistas como a francesa Orlan e o
australiano Stelarc representam exatamente essas possibilidades. Stelarc tem dito,
inclusive, que o corpo humano se tornou obsoleto diante do desenvolvimento da
tecnologia. No Brasil, destaca-se a obra de Edgar Franco e sua vasta obra sobre a póshumanidade.
Há vários casos já documentados, como os B-stylers, jovens japoneses que
mudam o seu corpo para se parecerem com negros, ou os Bagelheads, que injetam soro
fisiológico na testa para criar um visual diferenciado e muitas vezes monstruoso. Por
outro lado, os avanços genéticos permitem, por exemplo, a criação de plantas híbridas
com genoma humano. Esses e outros exemplos mostram que o corpo humano tem sido
moldado para se adaptar às necessidades psicológicas e sociais dos indivíduos, de modo
que a discussão sobre o tema é uma das mais relevantes da atualidade. Em 2015 houve
um desdobramento da obra “Pet Humana”, criamos uma narrativa visual sobre o universo
das modificações corporais, um mashup com cenas de animes, documentários e desenhos
como Thundercats. O vídeo foi apresentado no VIII Seminário Nacional de Pesquisa em
Arte e Cultura Visual, e sua apresentação causou curiosidade e inquietação por parte do
público, recebendo várias perguntas sobre a pesquisa. Sobre o universo dos mashup:
Inerente à cultura remix, o mashup atua como um tipo de serviço,
consolidando-se como estética na medida em que traduz uma sensibilidade
contemporânea, razão pela qual se decidiu adotar o conceito “estética do
mashup”, ou seja, as pessoas desejam poder contemplar dados combinados de
fontes distintas e comentar. Este tipo de agenciamento cognitivo do mashup é
funcional no cotidiano da cibercultura. (SOUZA, 2009, p.13)

O projeto Pet humana se insere tanto no conceito de transmídia quanto de fake
arte. É provavelmente a primeira obra desse tipo a usar o site de relacionamentos
Facebook. Apesar do tempo curto para o projeto, teve uma grande repercussão,
alcançando um público variado e levantando questões importantes. Apesar do espanto,
muitos acreditaram que a história era real.
O fato de ter sido usado um site de relacionamentos, de uma personagem que
tinha até mesmo perfil, tornou muito mais crível o caso, uma vez que sites como o
Facebook são locais em que realidade e ficção normalmente se misturam. Todo perfil,
nesse sentido, é um pouco fake. Todo perfil é uma identidade construída para ser mostrada
para a sociedade, através de fotos, mensagens, página curtidas, grupos e até mesmo
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amigos. Sites de relacionamento são locais em que as pessoas se permitem ser aquilo que
gostariam de ser. Nesse meio, tudo é falso, mas, ao mesmo tempo, tudo é crível.
Por outro lado, a aceitação da história mostra que, embora a aurora pós-humana
ainda esteja longe, as pessoas já a vislumbram e já se acostumaram a pensar no corpo
humano como algo moldável. Cirurgias de mudança de sexo, as próteses de silicone, as
próteses de membro são tão comuns que não geram nem mesmo notícias. E hoje, é raro
alguém que não tenha ao menos uma prótese em seu corpo, seja uma lente, silicone ou
um dente artificial. Embora o caso de Patrícia, um híbrido de humano com animal, seja
extremo, ele é aceitável justamente pelo avanço da medicina estética. A obra “Pet
humana” levantou exatamente esse tipo de questão. Patrícia mostrou várias faces, desde
um trabalho de arte e tecnologia, as páginas de uma história em quadrinho, narrativa
visual, e por fim desaguou em um jogo de tabuleiro, sendo peça fundamental para a
criação do jogo “Oitavo Dia”.

3.2 Processo Criativo: O Baralho, o Tarô e a Mulher Gato

Me envolvo na criação de jogos desde 2011, data que finalizei o meu Trabalho
de Conclusão de Curso em Artes Visuais na Faculdade de Artes Visuais da Universidade
Federal de Goiás, orientado pela Dra. Sainy Veloso, um baralho personalizado, chamado
“Santos & Ídolos no Rock”. Cada uma das 54 cartas criadas tinha um ídolo do rock
estampado, trouxe para o baralho personalidades tanto brasileiras e internacionais. A
proposta do trabalho era discutir a idolatria que ícones da música recebiam, os novos
santos contemporâneos, com altares nos quartos de adolescentes. Os roqueiros foram
representados como santos, com direito a túnicas divinas e auréolas brilhantes. Mas o
gameplay permaneceu inalterado, apenas uma nova relação de significados apresentados
pelas imagens, se podia jogar truco, pôquer ou qualquer outro jogo em que se utilizava
um baralho comum
Em 2012 criei um baralho de tarô, então desenhei os 22 arcanos maiores, todos
nascidos de uma pesquisa que durou meses, não apenas do significado das cartas, mas
cada arcano representava um momento da minha vida, assim nasceu “Caos & Cosmo”.
Cada carta possui infinitos significados, inseri nelas experiências pessoais, e também
homenagens a games e filmes que me marcaram. Então as considero cartas místicas e
nerds, todas de enorme valor reflexivo. Outra vez o gameplay se manteve idêntico, mas
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isso estava a mudar no jogo “ Oitavo Dia”, pratica artística de minha pesquisa de mestrado
no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG.
Ao terminar o projeto da Patrícia Swzen percebi a importância da discussão
abordada por uma jovem que não estava feliz com o seu corpo, e então almejava passar
por uma cirurgia inédita, e assim se transformar em um ser híbrido. Inicialmente a
primeira ideia para o jogo de tabuleiro era a de um diário, os jogadores acompanhariam a
infância, adolescência até o momento de Patrícia ganhar seu novo corpo. Para 2
jogadores, um encarregado dos sonhos de Patrícia e o outro representava uma sociedade
repressora. Ao fim, Patrícia poderia se tornar um híbrido com gato, ou cometer suicídio
devido a uma forte depressão. Essa ideia apresentava dois problemas. Havia a falta de
liberdade para criar o jogo, pois não poderia ir muito além das experiências da vida de
uma jovem, e isso acabava por limitar o gameplay, com apenas dois lados durante a
partida. Patrícia aqui não me inspirava, mas me limitava. O segundo problema era que
seria um jogo de sorte, e o jogador não teria controle durante a partida. O tabuleiro teria
365 casas, representando todos os dias do ano, sendo assim metade das casas com
experiências positivas e o restante negativas. Quanto mais impactante o evento
vivenciado por Patrícia, mais pontos a personagem adquiria, ou perderia.
O jogo estava dominado pela aleatoriedade dos dados, e não pelo raciocínio do
jogador. Por essas razões essa ideia foi abandonada, o caminho ideal não era este. E se
cada partida resultasse na criação de um ser?

3.2.1. Alvorecer do Oitavo Dia
Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados.
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que
tinha feito
Gênesis 2:1,2

O conceito do jogo “Oitavo Dia” (fig.81) é que agora o ser humano substituiu
Deus em um futuro distante, e assim pode criar vida, um ser híbrido entre máquina, animal
e o humano. É baseado no universo ficcional de Edgar Franco, a Aurora pós-humana.
Existem 60 cartas, divididas em 3 naipes: humanidade, essas com modificações corporais
da cultura humana; ciber, com modificações e implantes cibernéticos ou biônicos; e por
último, natureza, cartas com modificações híbridas entre animais e plantas. Outro
elemento presente nas cartas é uma mistura de realidade e ficção, os baralhos possuem
modificações corporais reais, assim misturando o elemento fake do projeto Patrícia.

168
Entrego aos jogadores o poder da criação. Um jogo de gamearte não exclusivo dos museus
e galerias, pois pode ser jogado em qualquer local, um jogo de interação social e
presencial, algo que está se tornando raro na contemporaneidade. De acordo com Arlindo
Machado:
À medida que a arte migra do espaço privado e bem definido do museu, da sala
de concertos ou da galeria de arte para o espaço público e turbulento da
televisão, da internet, do disco ou do ambiente urbano, onde passa a ser fruída
por massas imensas e difíceis de caracterizar, ela muda de estatuto e alcance,
configurando novas e estimulantes possibilidades de inserção social.[...] A
arte, ao ser excluída dos seus guetos tradicionais, que a legitimavam e a
instituíam como tal, passa a enfrentar agora o desafio da sua dissolução e da
sua reinvenção como evento de massa. (MACHADO, 2007, p.29-30)

Figura 81 – Universo do jogo “Oitavo Dia”. Desenho de José Loures

O tabuleiro não é apenas um suporte para o jogo, apresento a figura de Eva 2.0,
um corpo a ser moldado, sem qualquer necessidade de uma costela, ou seja, vir de outro
ser. A escolha do corpo feminino não foi ao acaso, durante a história da arte, a figura
feminina sempre foi representada, de Vênus de Willendorf às formas sensuais de Pablo
Picasso. A nudez incomoda, para os conversadores algo sujo que deve ser escondido,
segregando homem e natureza. É comum ver casos de censura a nudez em redes sociais,
mesmo quando a nudez é apenas uma representação:
Um tribunal de Paris decidiu nesta quinta (5) que tem competência para julgar
um processo movido por um professor francês cuja conta no Facebook foi
suspensa após ele postar uma foto do quadro A Origem do Mundo, do pintor
Gustave Courbet.
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O quadro de 1866, atualmente exposto no Museu d´Orsay, mostra em detalhes
os genitais e o abdome de uma mulher nua, deitada em uma cama com as
pernas abertas.
O professor, cujo nome não foi revelado, resolveu processar o Facebook em
um tribunal francês, afirmando que seu direito à liberdade de expressão foi
violado, já que a empresa não consegue distinguir pornografia de arte.
O Facebook proíbe a postagem de qualquer material com nudez e conteúdo
explicito, de acordo com os termos de serviço da rede social. Todos as
publicações são analisadas por algoritmos e moderadores de empresas
terceirizadas.
Segundo os "Padrões da Comunidade" do site, o Facebook deseja "respeitar o
direito das pessoas de compartilhar conteúdo de importância pessoal, sejam
fotos de uma escultura, como Davi de Michelangelo, ou fotos de família da
amamentação de uma criança."(GARCIA, 2015)

Uma pintura de 1866 ainda consegue chocar tanto quanto na época que foi
criada, isso mostra o tão pouco a sociedade evoluiu em relação a aceitar a nudez como
algo natural, não ofensivo ou pornográfico. Podemos esticar esse exemplo de repressão
a polêmica de fotos de amamentação, também no Facebook:
A britânica Kaya Wright, de 32 anos, compartilhou uma imagem em que
aparece amamentando seu filho Kayden, de 1 ano, em um grupo fechado do
Facebook voltado a discussões sobre maternidade e amamentação. A foto, no
entanto, foi censurada pela rede social - o que motivou diversas outras mães a
protestarem em solidariedade a ela.
Kaya contou ao The Liverpoll Echo que, quando recebeu uma notificação em
seu perfil alegando que a empresa estava "revendo" a imagem por violações de
nudez, achou que se tratava de uma brincadeira.
"Primeiramente, pensei que era piada. O Facebook disse que a foto havia sido
reportada por nudez, mas não tinha como ver nada demais nela. Depois, fiquei
um pouco decepcionada com a ideia de que alguém no grupo poderia tê-la
denunciado", disse à publicação. "É um grupo sobre amamentação, o que você
espera? Algumas amigas acreditaram inclusive que ela tinha sido denunciada
por engano", completou. (FACEBOOK CENSURA FOTO DE
AMAMENTAÇÃO; MULHERES PROTESTAM, 2015)

Eis um ato natural, o qual todo ser humano já vivenciou ou presenciou, e não
uma ofensa. Por esses motivos faço questão de escancarar o corpo nu, os mamilos, vulva
e diversos modelos de pelos pubianos. Mesmo Eva 2.0 sendo retratada em meu traço
autoral, faço questão de ter cartas representando diversas etnias. Trago uma
multiculturalidade não tão presente em outras mídias, como o cinema:
Spike Lee, que recebeu um Oscar honorário em novembro do ano passado por
sua carreira, declarou que não irá participar do Oscar em fevereiro deste ano
por causa da falta de diversidade entre os indicados.
Na semana passada, a hashtag #OscarAindaMuitoBranco se destacou nas redes
sociais após a Academia revelar os 20 candidatos nas categorias de atuação,
sendo nenhum deles negro pelo segundo ano seguido.
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O diretor publicou um comunicado em seu Instagram, nesta segunda-feira (18),
criticando a Academia e lembrando o aniversário de Martin Luther King Jr.
"Nós não podemos apoiar isso e eu não quero desrespeitar os meus amigos, o
apresentador Chris Rock, o produtor Reggie Hudlin, a presidente [Cheryl
Boone] Isaacs e a Academia. Mas, como é possível pelo segundo ano
consecutivo todos os 20 candidatos na categoria de ator serem brancos? E não
vamos nem entrar em outros ramos. Quarenta atores brancos em dois anos e
nenhuma personalidade. Não podemos atuar?!", disse.
Lee observou que a "batalha real" está nos "escritórios executivos dos estúdios
de Hollywood, nas TVs e nas redes de televisão a cabo" já que eles têm o poder
de realizar projetos. "É mais fácil para um afro-americano ser presidente dos
EUA do que presidente de um estúdio de Hollywood", afirmou. (SPIKE LEE
BOICOTA O OSCAR 2016 POR AUSÊNCIA DE ATORES NEGROS NA
LISTA, 2016)

Em 2014 o Brasil se tornou líder no número de cirurgias plásticas no mundo88,
a alteração do corpo e a busca pela perfeição se tornou algo comum. Apesar da sociedade
cobrar que o homem esteja apresentável e em forma, a pressão que a mulher ainda sofre
para se adequar aos padrões de beleza é várias vezes maior e mais cruel. É rotina ler os
jornais e se deparar com notícias sobre o falecimento de mulheres após algum
procedimento estético. A busca do corpo perfeito é feita através de facas e sangue. Por
todos esses motivos a imagem apresentada em meu tabuleiro é de um corpo feminino.
O corpo de Eva 2.0 pode receber modificações em 5 partes do corpo: cabeça,
tronco, braço direito, braço esquerdo e pés. Diferente do preto e branco do tabuleiro, as
cartas são essencialmente coloridas, dessa forma sendo um sinal de vida ao corpo ainda
inerte. Cada modificação possuem um nível de influência na criação, pontuação essa que
vai de 1 a 5. O símbolo escolhido para determinar e apresentar essa influência é o “hunab
ku”, que de acordo a mitologia maia é a força criadora da vida. As possibilidades de
combinações de cartas são de exatamente 190.512 criaturas com visuais e características
únicas, um jogo diversificado, que muito dificilmente formará a mesma criatura em seu
fim. Pode acontecer que um jogo termine sem que alguma parte do corpo seja modificada,
isso resulta em 952.560 possibilidades de criaturas a serem geradas.
Primeiramente foi feito um desenho do corpo feminino, me preocupei em criar
um biótipo neutro, longe do estereótipo midiático atual de beleza, com nádegas e seios
gigantes. Esse corpo nem cabelo possui. Criei Eva 2.0 com lápis comum, papel A3 180gr,
e caneta nanquim descartável. Após isso utilizei papel vegetal sobre Eva 2.0, e então
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Notícia pode ser acessada em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/07/1493030-brasilultrapassa-os-eua-e-se-torna-lider-de-cirurgias-plasticas.shtml

171
foram criadas todas as 60 cartas de modificação corporal. Também foram
confeccionadas 18 cartas de ação e 24 moedas em papel de alta gramatura. A arte
finalização foi feita no computador utilizando o software Photoshop CS6.
A princípio pensei em colocar nas cartas um pequeno texto descritivo sobre a
modificação corporal, mas isso apresentava dois problemas, espaço reduzido para a arte
e limitava a imaginação do público. É importante instigar a curiosidade do jogador, sendo
cuidadoso para não transformar o jogo em algo meramente didático. O jogador pode
pesquisar por si só os temas abordados no tabuleiro, em seu ritmo e interesse próprios,
como por exemplo saber quais cartas são reais ou fictícias. Além disso, meu jogo dialoga
com o trabalho do bioartista Eduardo Kac89, que também se chama “Oitavo dia”:
O Oitavo Dia [The Eighth Day] é uma obra de arte transgênica que investiga a
nova ecologia de criaturas fluorescentes que se desenvolve em todo o mundo.
Desenvolvi esse trabalho no Institute for Studies in the Arts, na Arizona State
University, Tempe, onde ele foi exposto em 2001. Enquanto criaturas
florescentes existem isoladamente em laboratórios, vistas coletivamente
formam o núcleo de um novo sistema sintético bioluminescente. A obra reúne
formas de vida transgênica e um robô biológico (biorobô) em um ambiente sob
um domo de plexiglás de 1,25 m de diâmetro, tornando visível como seria se
essas criaturas co-existissem de fato no mundo. Ao caminhar dentro da galeria,
o visitante vê inicialmente uma semi-esfera azul brilhante contra um fundo
escuro. A semi-esfera é o domo luminoso de 1,25 m de diâmetro, com sua luz
azul interna. [...]O Oitavo Dia apresenta uma expansão da biodiversidade além
das formas de vida de tipo selvagem. Como um sistema ecológico artificial
autocontido, ele ecoa as palavras do título, que adicionam um dia ao período
de criação do mundo, tal como é narrado nas escrituras judaico-cristãs. Todas
as criaturas transgênicas de O Oitavo Dia são criadas pela clonagem de um
gene que codifica a produção de green fluorescent protein (GFP, ou Proteína
Fluorescente Verde). Como resultado, todas as criaturas expressam o gene por
meio da bioluminescência, e seu brilho pode ser visto claramente pelo público.
As criaturas transgênicas de O Oitavo Dia são plantas GFP, amebas GFP,
peixes GFP e camundongos GFP. Embora se possa pensar que O Oitavo Dia
seja pura especulação (sobre um futuro hipotético), um exame mais de perto
dos desenvolvimentos contemporâneos revela que a ficção científica se tornou
fato. Com O Oitavo Dia, chamo a atenção para o fato de que uma ecologia
transgênica já existe. Safras transgênicas são polinizadas por cruzamento por
insetos que voam de um lugar a outro. Animais transgênicos são encontrados
em fazendas por todo o mundo. Peixes e flores transgênicos estão sendo
desenvolvidos para o mercado global de ornamentos. Vacinas transgênicas em
forma de frutas estão sendo pesquisadas. Novas variedades de animais e
vegetais estão sendo desenvolvidas, como porcos com genes de espinafre,
cepas de uvas com genes do bicho-da-seda e batatas com genes de abelha e
mariposa. [...]O Oitavo Dia dramatiza essa condição, reunindo seres
originalmente desenvolvidos isoladamente em laboratórios. Agora, tais seres
são criados e selecionados especificamente para o O Oitavo Dia. Seleção e
89

Eduardo Kac é internacionalmente reconhecido pela bioarte e pela arte da telepresença. Pioneiro na arte
das telecomunicações durante a década de 80 ainda pré-Web, Eduardo Kac (pronuncia-se "Katz") surgiu
no início dos anos 90 com obras radicais que combinavam telerobótica e organismos vivos. No despontar
do século XXI Kac inaugurou uma nova direção para a arte contemporânea com sua "arte transgênica",
primeiro com uma obra pioneira intitulada "Gênesis" (1999), que incluía um "gene de artista" e depois com
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Alba.
Fonte:
http://www.ekac.org/kacbioresumida.html
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mutação são duas importantes forças evolucionárias. O Oitavo Dia toca
literalmente na questão da evolução transgênica. (Texto presente no site oficial
de Eduardo Kac90)

Eduardo Kac também acrescenta um dia ao Gênesis bíblico, e realmente cria
seres vivos, esses, inexistentes antes do surgimento do homem e estudo da genética. A
arte contemporânea trouxe o real para a arte, antes a representação, agora o ser. Ambos
os trabalhos se relacionam, mas cada artista usa o suporte de sua preferência, no meu
caso, o tabuleiro.
Convidei meu orientador o Prof. Dr. Edgar Franco para escrever e desenhar uma
história em quadrinhos poético filosófica. Uma HQ de 3 páginas sobre o jogo “Oitavo
Dia”, a história está presente nas páginas iniciais no manual do jogo. É interessante
ressaltar que o jogo é baseado no universo ficcional de Franco, e agora ele cria uma HQ
baseada no jogo. Ou seja, um artista influenciando o outro em um processo cíclico.

3.2.2 A Natureza

Figura 82- Algumas cartas do naipe “natureza”.

Este grupo de cartas é destinado a fauna e flora, modificações genéticas híbridas
entre homem e natureza (fig.82). Cartas de cor verde, com florestas ao fundo, estas que
são completamente diferentes dos demais baralhos. Por todo o período da história sempre
houveram relatos de seres híbridos entre homens e animais, nas mais diversas mitologias
há histórias de feras humanoides, as sereias por navegantes, demônios com chifres e pés
de bode, e também seres metade homem e metade lobo durante a Idade Média. Esse
baralho tem como objetivo resgatar e atualizar os mitos e lendas. Estas cartas também se
diferenciam por seus nomes, em sua maioria, o nome científico das espécies mescladas a
Eva 2.0. Essa classe de cartas se inspirou nos tecnogenéticos, seres da Aurora Póshumana, de Edgar Franco, que possuem genética humana, animal e vegetal:
Os tecnogenéticos são fruto da hibridização entre humanos, animais e vegetais,
permitida pelo avanço da biogenética. Infinitas possibilidades de mixagem das
90

Texto completo pode ser acessado em: http://www.ekac.org/oitavodia.portugues.html
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características genéticas de todos os seres preexistentes na Terra fazem com
que esse grupo adquira uma imensa variedade de formas físicas, algumas
realmente inimagináveis. Os tecnogenéticos constituem uma das espécies póshumanas dominantes e estão espalhados em cidades-estado por todo o planeta,
correspondendo a cerca de 35% dos habitantes da Terra. A espécie segue uma
rígida hierarquia e seus indivíduos precisam provar aptidão para avançar
dentro da estrutura social. Essa estrutura é formada por três grandes classes
que possuem subdivisões internas. (FRANCO, 2013, p.25)

A carta “Salminus maxillosus”, referente ao peixe de água doce conhecido
popularmente de dourado, foi a base para inserir um antigo mito, a sereia. Mito este
propagado por relatos de marinheiros, e atualmente se tornou realidade, chama-se
“sereísmo”:
Mas que diabos é isso? Para algumas pessoas, o sereísmo é muito mais do que
simplesmente vestir uma cauda de peixe para nadar ou tirar fotos: é todo um
estilo de vida baseado nesses seres míticos que são as sereias. No Brasil, a
precursora desse suposto modelo de vida (?!) é a paulista Mirella Ferraz,
ativista ambiental e primeira sereia profissional brasileira.
“A sereia é livre e independente. Pode fazer o que quiser, nadar pelo mundo
inteiro e conquistá-lo. Ser sereia não é um hobby, é uma atitude!”, afirma
Mirella no blog Sereísmo, que mostra todas as profundezas desse universo.
Ok...
Comum na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, o sereísmo chegou no Brasil
por meio das redes sociais. No YouTube é possível encontrar várias pessoas
ensinando como confeccionar uma cauda e discutindo a experiência de ser
sereia. Alguns vídeos têm mais de 5 milhões de visualizações. No Facebook
há um grupo com mais de 1,6 mil brasileiras que trocam ideias sobre a moda
do sereísmo.
Já no fim do ano passado, a estética das sereias começou a ser explorada pelo
mundo da moda. Muitas marcas, como a Farm, Imaginarium e o Boticário,
criaram produtos focados no assunto. Aproveitando essa onda, duas mães
criaram a loja Sirenita, que produz e vende caudas de sereias para crianças.
Nos Estados Unidos existem pelo menos dez marcas que fabricam esse tipo de
produto.
Uma das mais conhecidas é a Fin Fun, que cobra 107 dólares pela cauda. A
loucura chega ao nível de – em países como o Canadá e Filipinas – existirem
escolas de natação para ensinar a garotada a nadar como sereias. As
celebridades, claro, estão mergulhando de cabeça nessa onda. Ivete Sangalo,
Britney Spears, Adriane Galisteu e Cláudia Ohana foram algumas que
aderiram ao estilo sereia. (GENNARI, 2016)

O mito da sereia foi inserido no universo da moda, e o mais incrível, foi
atualizado, uma vestimenta que pode ser adquirida e usada em locais além de praias.
Abaixo o relato de Aline Oliveira sobre sua inserção no sereísmo:
Aline Oliveira ou Lina, como gosta de ser chamada é uma adolescente de 16
anos, de Ceilândia, que sempre gostou dos desenhos de sereia e sempre sonhou
em ser uma. Em 2015, descobriu o sereísmo, estilo de vida baseado nos seres
lendários e que tem gerado euforia e ganhado adeptos no Brasil.Lina tem como
objetivo se tornar profissional na área. "Desde pequena eu sempre amei as
sereias. Dizia para minha avó que sempre queria ser uma. E, ano passado,
consegui realizar meu sonho depois de encontrar os vídeos da Mirella (primeira
representante no país). Conversamos e ela me ajudou", afirmou a sereia
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brasiliense. (ADOLESCENTE DO DF É A PRIMEIRA NA CIDADE A
ADERIR AO ESTILO SEREÍSMO, 2016)

O depoimento de Aline é próximo do sonho de Patrícia Swzen, que era se tornar
um gato. Por falar em felinos, Nano, residente da cidade norueguesa de Oslo, afirma “sou
um gato”:
Nano fez a revelação em vídeo postado no canal do YouTube "NRK P3
Verdens Rikeste Land". "Percebi que era uma gata quando tinha 16 anos,
quando médicos e psicólogos descobriram que havia algo comigo", explicou
ela.
A jovem também alega que anda sobre os quatro membros, mia, detesta água
e mostra os dentes quando encontra um cachorro pela rua. Segundo ela, sua
"verdadeira espécie" também lhe proporciona uma audição mais sensível. "Eu
consigo sentir coisas que os humanos não conseguem", completou.
A jovem acredita que será "uma gata pelo resto de sua vida". "Meu psicólogo
disse que eu posso crescer sem esse meu lado felino, mas duvido muito que
isso acontecerá", concluiu. (JOVEM DIZ QUE NASCEU NA 'ESPÉCIE'
ERRADA E AFIRMA SER UMA 'GATA', 2016)

Aparentemente Nano é o mais próximo de uma Patrícia Swzen que encontrei
desde o início da pesquisa, ela encontrou a felicidade sendo uma gata, apesar de não ter
seu DNA alterado. Agora apresento o caso do londrino Thomas Thwaites:
Thomas Thwaites, de 34 anos, decidiu encomendar próteses especiais para as
mãos e os pés e, inclusive, se submeteu a alterações neurológicas para se tornar
mais... caprino. "Estava tão desanimado... Estava um pouco deprimido pelas
complexidades da vida humana e com todos os esforços que fazemos para
ganhar dinheiro", contou à AFP.A inspiração e a solução para seu problema
veio depois de muito observar o cachorro de um amigo, um animal, segundo
ele, "feliz só pelo fato de estar vivo". "Então eu me perguntei: não seria
fantástico ser animal durante algum tempo? Eu queria era tirar férias da
humanidade", explicou. Apoiado em sua exótica decisão pela Wellcome Trust,
uma fundação com sede em Londres dedicada a causas de saúde, Thomas
Thwaites passou nove meses estudando como poderia se transformar em uma
cabra, ou tentar se aproximar do comportamento caprino o máximo que
pudesse. Ele, inclusive, pensou em implantar um estômago falso que o
ajudasse a digerir capim, mas teve de desistir da ideia porque isso
provavelmente o faria ter problemas de saúde. Decidido a se misturar ao
máximo com o rebanho, se submeteu a um tratamento de estimulação
magnética transcranial para causar dano temporário ao cérebro e assim poder
bloquear sua capacidade de falar. Thomas também dissecou uma cabra antes
de viajar para os Alpes suícos com a intenção de conhecer como esses animais
viviam de verdade. O designer viveu durante três dias com um rebanho,
caminhando sobre suas extremidades artificiais, elaboradas especialmente para
emular o caminhar das cabras. "A vida sobre quatro patas não foi fácil",
admitiu Thwaites. "O mais difícil foi descansar o peso do corpo sobre os
braços durante tanto tempo. Não somos feitos para isso", acrescentou. "Como
a uma cabra, me pareceu muito mais fácil subir do que descer... Consegui
chegar até o pico das montanhas, bem no centro do rebanho", recordou.
"Houve um momento em que tudo estava em silêncio. Era tipo quando você
entra no saloon nos filmes de faroeste", disse ainda, visivelmente emocionado.
Thwaites espera que o projeto contribua para o debate sobre os problemas de
se colocar na pele do outro. Ele escreveu um livro sobre sua incrível e um tanto
curiosa experiência intitulado "Goat Man: How I Took A Holiday From Being
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Human" (O homem-cabra: como tirei férias da humanidad, em tradução livre),
que chegará às livrarias europeias em abril de 2016. (PRESSE, 2015)

Aline, Nano e Thomas, três pessoas distantes uma das outras, possuem o mesmo
sentimento, insatisfação por seu corpo humano e suas limitações. Se atualmente fossem
possíveis tais cirurgias, quantas pessoas não se submeteriam ao procedimento?
É apresentado nesse baralho a imagem da mulher como um monstro, temos a
vagina dentada, aqui representada pela carta “Dionaea muscipula", conhecida como
planta carnívora. Também há a dupla de cartas “Capra aegagrus” e “Capra íbex”, que
transformam Eva 2.0 em um ser próximo dos faunos, seres imortais da mitologia grega,
e também das súcubos, demônios sexuais conhecidos na Idade Média. A carta “Psilocybe
cubensis”, traz o cogumelo considerado um enteógeno para acessar estados de ampliados
de consciência. De acordo com Roy Ascott, é por meio dessas plantas ou fungos que se
pode acessar a Realidade Vegetal:
A Realidade Vegetal, o terceiro eixo de realidade seguinte ao Big Bang, é
pouco conhecida na prática ocidental, apesar das amplas pesquisas do falecido
Richard Evans Schultes, professor de Entobotânica em Harvard, por exemplo,
ou do proselitismo do falecido Terence McKenna. A Realidade Vegetal pode
ser entendida no contexto da tecnoética como a transformação da consciência
pela tecnologia vegetal. Nesse caso, a tecnologia vegetal envolvida apoia um
cânone de prática e percepção aguda (insight) que é arcaico em sua aplicação
humana, conhecido de nós principalmente através do trabalho de xamãs,
amplamente visionário e muitas vezes operando em um contexto de cura que
está distante ao extremo da Realidade Validade da medicina ocidental.
(ASCOTT, 2003, p.278)

Acredito que assim desmistifico o corpo feminino como algo demoníaco,
relacionando assim o prazer sexual à Realidade Vegetal, e com isso trago a mulher como
um portal para outras realidades sensoriais. Temos hibridismo: com aranhas e seu
múltiplo olhar; asas, o antigo desejo humano de voar livre; misto com vaca, e assim
produzir leite; uma boca canina implantada na palma da mão; híbrido com felinos;
possiblidade de gerar frutos e flores; mistura com beija-flor, lembrando as fantasias de
carnaval; a união de reinos distintos. A transformação do homem em metade besta pode
ser considerado outra categoria de trespassing por Di Felice (2010, p.80): “O segundo
trespassing mostra um movimento descendente em relação ao primeiro. Se o anjo
estendia o humano em direção ao divino, aqui a extensão acontece em direção ao animal”.
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3.2.3 A Máquina

Figura 83 – Algumas cartas do naipe “ciber”.

Esse grupo de cartas representa as modificações de origem cibernética (fig.83),
implantes ou próteses inorgânicas. São cartas azuis marcadas com chipsets ao fundo. A
maioria destas cartas tem como base pesquisas reais, e também influência de filmes, livros
e games de ficção científica. Acredito que visualmente é um dos baralhos mais
reconhecíveis do jogo de tabuleiro, devido a inserção e presença de diversas próteses em
nossa sociedade. Apesar disso as cartas possuem elementos considerados fantasiosos,
entretanto, fantasia até o presente. Na Aurora Pós-humana os seres inorgânicos que algum
dia foram humanos são os extropianos:
Os extropianos são organismos pós-humanos e abiológicos, resultado do
transplante da consciência humana para chips de computador. Conseguem
perpetuar infinitamente sua “vida” através desse mecanismo. A extropia
evoluiu antes da tecnogenética, um dos motivos pelos quais ela é dominante
no planeta e abarca uma parcela maior da população da Terra, cerca de 60%.
Assim como a tecnogenética, a extropia governando quase 70% das cidadesestado. A espécie é dividida em três grandes classes, que representam os graus
de poder na hierarquia social extropiana, cada qual com múltiplos subgrupos.
(FRANCO, 2013, p.29)

A carta “implante de realidade virtual” traz a possibilidade de navegar na
realidade virtual, em qualquer momento e local. Atualmente a área de RV é a nova
tendência da tecnologia, em especial os games, parte das grandes produtoras e
desenvolvedoras de videogames possuem o seu próprio aparelho de realidade virtual. No
início de 2016, na Alemanha, no Game Science Center aconteceu a performance
DISCONNECTED, onde Thorsten S. Wiedemann se tornou o primeiro ser humano a
passar 2 dias ininterruptos em realidade virtual. Em entrevista Wiedemann diz o seguinte:
Abriu um mundo para mim. Do ponto de vista dos games, agora vejo muito,
mas muito mais potencial na realidade virtual. Uma coisa que aprendi nessas
48 horas, no entanto, é que o conteúdo não está bom o bastante para a execução.
Depois de 20, 24 horas, vem o tédio, por conta da repetição. O mundo é bem
simples. Bem raso. Não tem muita coisa para descobrir de fato. Talvez existam
mundos diferentes, maiores, onde dá para passar três ou quatro horas. Talvez
selecionei mal, mas confiei no taco da minha “Xamã em RV”, Sara Anna Lisa
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Vogl, [designer de realidade virtual que criou diversos cenários para
Wiedemann curtir].
[...]A parte do sono foi bem interessante. Pensei que ficaria chocado ao acordar
em um mundo gerado por computador, mas parece que o cérebro é bem burro.
Quando você dorme em casa, sabe que vai acordar no mesmo lugar. Pensei que
seria diferente na realidade virtual, mas foi a mesma coisa. Dormi em uma
gaiola, que a Sara construiu para mim nas montanhas, para que eu pudesse
olhar o céu. Foi lindo. Na segunda noite, não sei por que, a realidade virtual do
Steam deu pau, e a Sara teve que reiniciar. Acordei perto do mar e isso me
enervou. Foi como se alguém tivesse me levado para outro lugar.
[...]O que quero tentar agora é entrar na realidade virtual com a Sara. Não quero
48 horas — talvez 24 ou 12. Podemos viajar em diversos mundos,
completamente monitorados e isolados. Até porque os mundos são bem
entendiantes, então seria legal ter com quem conversar. Compartilhar
momentos significativos, quem sabe? Quando você está sozinho lá dentro,
você quer dividir, mas não tem como. É muito estranho. (GRAHAM, 2016)

Wiedemann se aproxima do discurso de Roy Ascott (2003), autor que defende a
tecnologia e a realidade virtual como um meio para o homem transcender as suas
capacidades sensoriais. Ascott diz:
Com a Realidade Virtual eu me refiro a muito mais do que uma tecnologia
singular. Além da Realidade Mista (mixed reality), que combina eventos reais
e virtuais num todo perfeito, a Realidade Aumentada, que permite ao
espectador veja simultaneamente a dinâmica interna e as características
externas de um objeto de estudo, como numa cirurgia, por exemplo, a RV
abrange toda uma ontologia de telepresença, de imersão sensorial e
conectividade imaterial que permite à RV mudar o modo como nos vemos, a
maneira de nossa conduta e os ambientes que queremos habitar. (ASCOTT,
2003, p.277)

Essa aventura aconteceu em uma performance artística, e o primeiro ser humano
a passar 48 horas em ambiente virtual é exatamente um artista. Ascott discorre sobre o
pioneirismo da arte:
Auxiliar na incorporação dessa conectividade da mente é parte da tarefa do
artista, navegar nos campos da consciência que novos sistemas materiais irão
gerar é parte do prospecto da arte. Os cruzamentos entre arte, ciência,
tecnologia e mitologia significarão que, cada vez mais, vivemos num contexto
de realidade mista (mixed reality). (ASCOTT, 2003, p.274)

Outra carta baseada em fatos é a “Implante de LEDs”, existem pessoas que estão
implantando luzes abaixo de suas peles, esses são conhecidos como biohackers, devido a
alterarem o corpo humano como se fosse um programa de computador ou aparelho
eletrônico. Em entrevista um dos cirurgiões responsáveis pelos implantes explica suas
motivações e processo cirúrgico:
Estamos em um auditório sóbrio, longe da bagunça da Feira Ciborgue de
Dusseldorf, na Alemanha. O equipamento de Jowan Österlund está espalhado
sobre a mesa. Um ar de nervosismo banha o ambiente.
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“Tudo têm que estar higienizado e esterilizado", diz Österlund, que, durante o
dia, comanda um estúdio de tatuagem na Suécia. Ele coloca suas luvas e uma
máscara cirúrgica. Com calma, esteriliza a pele de Shawn Sarver e raspa os
pêlos que cobrem a área que receberá o implante. Ele marca o local da incisão
e guia Sarver até uma outra mesa, onde abre um pano esterilizado.
[...]“Nosso primeiro protótipo, o Circadia, era tão bizarro que eu não tive
coragem de testá-lo em outra pessoa além de mim", disse. “Produzimos uma
pequena série de implantes Northstar para que outros membros da equipe e
pessoas de fora pudessem usar os chips."
[...]“Nós achamos que ele irá se acender 10.000 vezes antes que a bateria acabe
de vez", diz Sarver. "Por isso colocamos tudo no modo econômico. Depois de
dez segundos, o implante entra em modo de repouso."
O objetivo do implante é emular a bioluminescência, tipo de luz emitido por
vaga-lumes e algumas espécies de águas-vivas. A luz dos LEDs funciona
mesmo debaixo da pele, capacidade que havia sido previamente testada em
amostras de pele de porco.
[...]“O implante foi inspirado nos pedidos de vários membros da comunidade
biohacker. Muitos deles queriam iluminar suas tatuagens. É assim que criamos
nossos implantes: nossa inspiração vem da comunidade", explica Sarver. Ele
faz parte da equipe de desenvolvimento da Grindhouse Wetware; antes disso,
ele era membro da Força Aérea dos Estados Unidos. “Para a primeira versão
desse implante, nosso objetivo era a simplicidade. Ele é menor e, portanto,
muito simples. Planejo usá-lo por um ano."
[...]“Isso que nós estamos fazendo ainda é muito novo. Tudo tem que estar
completamente esterilizado durante o procedimento. Um errinho mínimo pode
destruir todo o movimento biohacker", diz.
[...]Os biohackers não esperam nenhum apoio das comunidades médica ou
científica. (Considerando que as cirurgias aqui narradas não aderem ao
Juramento de Hipócrates ou a qualquer tratado ético da medicina moderna, é
difícil conseguir o apoio de pesquisadores profissionais.). (NEIFER, 2015)

Os biohackers querem liberdade para alterar o próprio corpo, e como nenhum
médico conhecido aceitaria realizar tais operações, eles mesmos estão criando uma
sociedade alternativa, com liberdade para se auto reprogramar. Vejo os biohackers
próximos do papel de artista, questionando, chocando, indo além do humano, mas não
por necessidade, e sim por desejo. Sobre a relação corpo e arte, Roy Ascott coloca:
Seja através de redes neurais artificiais da engenharia genética ou de outras
aplicações da biologia molecular, as pontes para uma sociedade pós-biológica
estão sendo construídas, e os artistas estão contribuindo para a definição dessa
sociedade. (ASCOTT, 2003, p.276)

Todas as cartas abordam a união entre carne e máquina, mesmo que em
diferentes níveis: braços e pernas biônicos, que aumentam a capacidade motora; cérebro
positrônico, conceito criado pelo escritor Isaac Asimov; modificações dedicadas ás
guerras, como espadas, armas e implantes de força; próteses esportivas, essas usadas por
atletas paraolímpicos, e já foi confirmado um gasto energético menor do que um atleta
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sem deficiência, como o caso de Oscar Pistorius, o primeiro atleta sem as pernas a
conseguir o índice olímpico; também há implantes para intensificar os sentidos humanos,
como visão, audição e o prazer sexual; e por último, modificações destinadas a aumentar
a capacidade de músicos e cantores. A visão do ciborgue, seres desprovidos de emoções
e usados como máquinas de guerras:
O cyborg e o homem biônico, a partir desse ponto de vista, foram considerados
pela ficção científica a pela estética cinematográfica mais do que anjos ou
extensões tecnológicas do humano: como modernos minotauros, como
criaturas monstruosas e impiedosas. (DI FELICE, 2010, p.86)

Por essas características, este baralho se enquadra no terceiro trespassing de
Massimo Di Felice (2010, p.81): “O terceiro trespassing exprime a superação do limite
por excelência da condição humana, delineado pela morte”. As próteses e implantes
tendem a prolongar a vida humana, órgãos e membros substituídos, a busca pela
imortalidade, ou, por mais tempo de vida”.

3.2.4 O Homem

Figura 84 – Algumas cartas do naipe “humano”.

O último conjunto de cartas são dedicadas às modificações corporais humanas
(fig.84), e são marcadas com a cor cinza, com pichações ao fundo, para assim criar um
elo com a cultura visual urbana contemporânea. A maioria desse baralho possui
modificações reais, como os B-stylers e Bagelheads, ambos citados anteriormente,
tatuagens, piercings, mas também há espaço para o fake, ficção e para doenças
psicológicas. Dentro do universo ficcional de Edgar Franco, os humanos, nomeados de
resistentes, são a facção em menor número populacional, sendo considerados retrógados
e atrasados pelos demais grupos:
Estes seres humanos que resistem às mudanças extropianas e tecnogenéticas
compõem 5% da população. Reproduzem-se sexuadamente – mas de forma
controlada – e imitam em muitos aspectos os modos de vida de seus
antepassados, mas também usam a tecnologia extropiana (com exceção dos
fundamentalistas) para se comunicar e para produzir bens de consumo, bem
como a tecnogenética para transplantar órgãos e combater doenças, além de
produzir e consumir alimentos transgênicos. Estão em processo de extinção,
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pois a maioria dos jovens das novas gerações acaba aderindo ao extropianismo
ou à tecnogenética, seduzidos pelas promessas de vida eterna ou plena. A
pequena população reúne ainda vários grupos étnicos, com características
físicas que remetem aos orientais, negros, indígenas e brancos. Algumas das
tradições religiosas antigas, como a cristã e a taoista, resistem de forma
residual, mas tendem a acabar em razão do descaso dos jovens, que quase
nunca se interessam por elas. Os resistentes subdividem-se
em três classes,
de acordo com o grau de apoio `causa humana. (FRANCO, 2013, p.34)

Uma das cartas se chama “Terceiro seio”, referente ao boato que circulou na
internet em 2011, de que a atriz Ângela Bismarchi implantaria um terceiro seio. Na
realidade era uma campanha de marketing para um programa de humor no canal
Multishow, mas algumas pessoas levaram isso a sério. O mito da mulher de três seios
retornou em 2015, uma norte-americana foi a público dizer que tinha feito uma cirurgia
inédita, e assim implantado um terceiro seio:
"Sei que os meus seios são reais e não ligo para o que pensam", disse Jasmine.
"Ter um terceiro seio não era um plano de longa data. Eu só tive a ideia dois
anos atrás. Eu desafio os limites, eu faço coisas perigosas. Nunca pensei que
fosse mudar o meu corpo, já que estava feliz comigo mesma", acrescentou a
americana, nascida Alisha Jasmine Hessler. (MOREIRA, 2015)

No mesmo ano foi descoberto que o terceiro seio na verdade era uma prótese, e
a cirurgia jamais ocorreu. Lançado em 1990, o filme estadunidense “Vingador do Futuro”,
dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Arnold Schwarzenegger no longínquo futuro
de 2084, em determinado trecho, apresenta uma prostituta em trajes sensuais, e seu
principal atrativo são os seus três seios. A fantasia de se ter um terceiro seio se mostra
presente em várias mídias, um desejo tanto de homens quanto de mulheres (fig.85).

Figura 85 – Cena de Vingador do Futuro, 1990; Divulgação do remake de Vingador do Futuro, 2012; e
Alisha Jasmine Hessler, 2015.

Existem também cartas ligadas ao mundo da moda, como o diastema que é um
espaço entre dois dentes, geralmente os superiores frontais. O que seria motivo de
vergonha, é atraente nas passarelas. Uma das cartas mais poderosas desse grupo é a
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Transtorno de Identidade de Integridade Corporal (TIIC), esse distúrbio faz com que a
pessoa se sinta extremamente desconfortável com algum membro ou parte de seu corpo.
Um dos exemplos recentes, e que inspiraram a criação desta carta é a norte-americana
Jewel Shuping, pois desde criança ela sonhava em ser cega:
Diagnostica com TIIC, Jewel acredita que a fixação por ser cega tenha
começado quando tinha seis anos de idade. "Minha mãe me dizia que se eu
ficasse olhando demais para o sol, ficaria cega. Então eu ficava encarando o
sol por horas. Pensar em ficar cega me fazia sentir confortável", relembra.
Aos 18 anos, Jewel decidiu que perderia a visão de qualquer forma. Começou
a ver um psicológo, que decidiu ajudá-la. O plano era colocar nos olhos da
jovem algumas gotas de um produto químico corrosivo, geralmente usado para
desentupir canos. "Enquanto o líquido descia pela minha bochecha, queimando
minha pele, eu só conseguia pensar: 'eu estou ficando cega, tudo vai ficar
bem'", conta ela ao Barcroft Media.
Levada para o hospital, os médicos tentaram salvar a visão de Jewel, que não
queria voltar a ver. Seis meses depois, ela havia perdido o olho esquerdo, que
foi removido, e não enxergava nada com o direito, que teve glaucoma e
catarata.
"Quando eu tinha a minha visão que eu não me sentia bem. E me sinto mal
pelas pessoas que estão cegas e não estão felizes, mas é isso o que eu quero ",
Jewel ela. "Eu realmente sinto que este é o meu caminho, que eu deveria ter
sido cega desde o nascimento".
Após a atitude drástica, a família de Jewel acabou se afastando. "Quando
ninguém ao seu redor se sente da mesma forma, você começa a pensar que está
maluca. Mas eu não me sinto maluca, eu apenas tenho um distúrbio", conta ela.
Mesmo feliz por ter realizado a vontade de ser cega, Jewel não recomenda que
seu exemplo seja seguido. "Eu sei que pode parecer uma necessidade, mas
talvez um dia exista tratamento para isso", explica ela.
Agora, Jewel pretende espalhar sua história com o objetivo de ajudar pessoas
com TICC e quer tornar a vida de deficientes visuais mais independente.
(MULHER COM TRANSTORNO RARO REALIZA DESEJO DE FICAR
CEGA, 2015)

O trabalho de gamearte tem como intenção confundir e surpreender o jogador,
realidade e ficção fundem-se. Algumas cartas são extremas, e podem ser encaradas como
invenção, como no caso do TIIC. Determinadas cartas trazem modificações cotidianas
como: implantes de silicone, tão comuns e aceitáveis em nosso mundo; orelhas élficas,
vindas diretamente da literatura de J. R. R. Tolkien para a mesa de cirurgia; a polêmica
cirurgia de mudança de sexo; as sensuais tatuagens underboobs, que transformam os seios
em cavalete para a arte; a terceira orelha do artista Stelarc também se mostra presente; e
um terceiro olho, segunda cabeça, e segunda boca, sendo essas ficcionais até o momento.
Há também o folclore brasileiro, os pés do Curupira são uma opção para se construir Eva
2.0. Parte dessas cartas se enquadra no quarto trespassing do pesquisador Massimo Di
Felice:
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Como auspiciado por Perniola, a nossa época parece marcada por formas de
hibridação entre humano e a matéria, entre o orgânico e o inorgânico. As
formas dessa tendência surgem nas estéticas da moda, em que os acessórios
mostram-se mais como extensão do corpo que como ornamento, na difusão
dos vários tipos de piercing, que perfuram a pele introduzindo acessórios
metálicos, nas diversas práticas da cirurgia estética, que faz amplo uso de
próteses sintéticas, e até na sonoridade hard-core [...] Está última concepção
nos incentiva a repensar a relação entre orgânico e inorgânico e a delinear
melhor os significados atribuídos ao pós-humano na época contemporânea, ou
seja, nos contextos digitais e dentro das pós-geografias das realidades
simuladas, daquelas outras amplificadas e dos mundos virtuais. ( DI FELICE,
2008, p.84-85)

Por mais rotineira que seja uma modificação, ela é uma alteração do corpo
natural, uma inserção de itens que estão além do humano, por mais simples e efêmeros
que sejam. Com este jogo quero tirar jogador/público da zona de conforto, trazer novas
discussões para o tabuleiro. Sobre isso, Marshall McLuhan diz:
Uma das funções do artista que veio a ser compreendida nas últimas décadas
é, sobretudo, a de impedir que nos ajustemos a nossos ambientes. Há sempre o
perigo de nos robotizarmos, de nos ajustarmos ou de nos condicionarmos como
o homem que rema. (MCLUHAN, 2005, p.262-263)

3.3 Gameplay e Regras

Um dos maiores desafios na criação de um jogo é o gameplay, de nada adianta
desenhar dezenas de cartas, se elas não proporcionam diversão e não funcionam na mesa,
por isso tomei bastante cuidado no desenvolvimento das regras. A soma da pontuação de
influência de todas as cartas de um naipe resulta em 60 pontos, ou seja, nenhum dos 3
tipos de baralho possui vantagem sobre o outro, dando equilíbrio durante as partidas.
E “Oitavo Dia” pode ter 2 a 4 jogadores, no começo da partida cada jogador
recebe de forma aleatória 3 cartas de modificação corporal, essas que não devem ser
vistas pelos demais jogadores. As demais cartas de modificação corporal são colocadas
em uma pilha, com a face para baixo. O jogador que receber as últimas cartas será o
primeiro, e a ordem de jogo seguirá o sentido horário a partir do primeiro jogador. Após
as cartas distribuídas, o jogo começa.
No início de cada rodada o jogador lança o dado (fig.86), este com 6 faces com
símbolos que representam: cabeça, braço esquerdo, braço direito, tronco, pés e infinito,
essa última face representa todas as partes do corpo. Se o jogador tiver alguma carta que
representa a face obtida no dado a mesma pode ser colocada sobre o tabuleiro. A face
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com o símbolo “infinito” permite ao jogador escolher qualquer parte do corpo de Eva 2.0,
desde que tenha uma carta correspondente.

Figura 86 – Possibilidades de faces ao se jogar o dado

Em cada turno o jogador recebe 1 carta de ação (fig.87), essas são cartas
especiais que podem ser aplicadas no tabuleiro ou contra o adversário. São 13 variações
de cartas de ação, existindo um total de 24 cartas em jogo, quanto mais poderosa, mais
rara. Cada jogador pode ter no máximo 3 cartas de ação por vez, mesmo ao avançar no
jogo o jogador não recebe uma quarta carta de ação, apenas após usar uma que estiver
em sua mão. As cartas de ação são ferramentas fundamentais para a vitória, afetam as
cartas de modificação corporal no tabuleiro e adversários.

Figura 87 – Algumas cartas de ação presentes no jogo “Oitavo Dia”

Temos: Influência + 1, +2 e +3: cartas que aumentam a força de alguma carta
de modificação corporal em campo; Influência -1, -2 e -3: cartas que diminuem a força
de alguma carta de modificação corporal em campo; Jogador imune a ataques, carta de
defesa contra alguma carta de ação que afete diretamente o jogador, essa carta de ação
é descartada após o uso e colocada na base da pilha de cartas de ação; Anula 1 carta de
influência: pode ser usada tanto para defesa ou ataque, já que cancela o poder das cartas
de influência +1 -1 ou +2 -2 no tabuleiro, as cartas anuladas são descartadas e colocadas
na base da pilha de cartas de ação; 1 rodada sem jogar: apresente essa carta a algum
adversário, assim ele perderá a vez na rodada, diferente de todas as outras cartas de ação,
tal carta é revelada quando o adversário inicia a sua jogada, essa carta de ação é
descartada após o uso e colocada na base da pilha de cartas de ação; Revela as cartas de
1 jogador: carta que obriga o adversário a lhe revelar todas as suas cartas de modificação
corporal, essa carta de ação é descartada após o uso e colocada na base da pilha de cartas
de ação; Troque 1 carta: o jogador pode escolher 1 carta de sua mão para ser trocada na
pilha de cartas de modificação corporal, essa carta de ação é descartada após o uso e
colocada na base da pilha de cartas de ação e a carta de modificação corporal substituída
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enviada para a sua respectiva pilha; Imune a cartas de influência: essa carta de ação é
colocada sobre uma carta de modificação corporal no tabuleiro, sendo assim imune a
alterações em seu valor de influência; Retira de jogo 1 carta de modificação corporal: a
carta de ação mais poderosa do jogo, pois retira de campo uma carta adversária, essa carta
de ação é descartada após o uso e colocada na base da pilha de cartas de ação. Não se
pode adquirir uma carta de ação e utilizá-la na mesma rodada, receber uma carta de ação
encerra o turno do jogador. As cartas de modificação corporal que obtiverem sua
influência zeradas devido a uma carta de ação retornam a pilha.
As cartas de modificação corporal possuem pontos de influência, definido pelo
símbolo hunab ku, esses pontos são a moeda do jogo. Se o jogador aplica uma carta no
tabuleiro com 3 pontos de influência o mesmo recebe 3 moedas, e assim por diante. Certas
cartas de ação alteram o valor de influência das cartas no tabuleiro, mas não alteram as
moedas já adquiridas pelos jogadores. As cartas em campo somente podem ser
substituídas por uma com maior pontuação, as cartas de ação podem ser utilizadas para
conseguir retirar uma carta adversária de campo. Por exemplo, a cabeça de Eva 2.0 está
em disputa, o jogador A tem a carta “Diastema”, essa carta possui 2 pontos de influência,
ou seja, somente pode ser substituída por uma carta de modificação com influência maior
que 2, como a “B-style” do jogador B que possui 3 pontos de influência. Entretanto, o
jogador A pode aumentar a força de sua carta com uma carta de ação, logo o jogador B
também pode usar dessa estratégia, e assim aumentar a força de sua carta “B-style” ou
diminuir a força da carta “Diastema”. O jogador também pode substituir as próprias cartas
de modificação corporal no tabuleiro, desde que a substituída tenha influência menor, e
assim acumular mais moedas. As cartas descartadas são enviadas para a base das cartas
de modificação corporal. Para facilitar o entendimento de qual parte do corpo de Eva 2.0
pertence a qual jogador, existem 5 cartas especiais, chamadas: cartas de Eva. Essas cartas
ficam em posse do jogador que possuir uma carta de modificação corporal no tabuleiro,
correspondente ao membro ocupado. O objetivo delas é evitar confusões durante as
partidas, já que a rotação de cartas no tabuleiro é frequente. Dessa forma as cartas
circulam entre os jogadores e serve de lembrete.
Para se conseguir novas cartas o jogador utiliza as moedas, cada carta de
modificação corporal custa 3 moedas, não há limite para compra de cartas por turno.
Entretanto existe o limite de 5 cartas de modificação corporal por jogador. Os jogadores
também podem vender as cartas que considerem inviáveis para sua estratégia ou que
permita conseguir novas cartas. O valor de venda é igual aos pontos de influência. Por
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exemplo, o jogador vende a carta “Segunda cabeça” que possui 5 pontos de influência,
adquirindo assim 5 moedas. As cartas de modificação corporal vendidas retornam para
a base da pilha. Não há limite de vendas por jogada, mas somente se pode vender ou
comprar cartas por rodada, para assim não criar um ciclo que pode desbalancear o jogo.
Cartas compradas no início da rodada podem ser aplicadas no tabuleiro.
Recapitulando, cada jogador vende ou compra novas cartas se lança os dados,
coloca ou não uma carta de modificação corporal em campo, joga ou não uma carta de
ação, essa já adquirida no turno anterior. Tal carta pode ser jogada no tabuleiro ou contra
um jogador, e em seguida recebe uma carta de ação, isso encerra a rodada do jogador. O
jogador tem a oportunidade de combinar as cartas de ação e modificação corporal para
criar várias estratégias. Outro ponto importante é o gerenciamento de moedas, o equilíbrio
entre compra e venda de cartas é fundamental.
O jogador que conseguir dominar 3 partes do corpo é o vitorioso. O vencedor
também deve dar nome à criatura surgida no tabuleiro e dizê-lo em voz alta para os demais
jogadores. Não há a possiblidade de empate, pois existe carta de modificação corporal
com 5 de influência em cada membro de Eva 2.0, logo, as cartas mais poderosas do jogo.
Outro fator são as cartas de ação, que alteram e modificam os valores de influência das
cartas em jogo. Evito assim que o jogo trave e não determine um vencedor.
“Oitavo Dia” foi influenciado pelos jogos aqui analisados. Dominar partes do
corpo de Eva 2.0 veio de “War”, em que o objetivo principal é dominar territórios. O
“Jogo da Vida” teve sua participação nas cartas de ação, pois a cada rodada completa o
jogador recebe o seu salário, assim como os ciclos de casas presentes no jogo. No “Banco
Imobiliário” os jogadores utilizam das cartas de sorte ou revés, cartas especiais que
atrapalham ou beneficiam os jogadores, assim como as cartas de ação. Por último, o jogo
“Pequenas Igrejas Grandes Negócios” teve influência no encerramento do jogo, em que
o jogador deve dizer o nome da criatura, uma aproximação dos elementos teatrais
presentes no jogo de Del Debbio.

3.3.1 Experiências ao jogar Oitavo Dia
No tópico anterior as regras oficiais foram apresentadas, mas para alcançar esse
objetivo foram necessários vários experimentos, pois o jogo é uma mídia complexa,
envolve variáveis humanas, conceituais e matemáticas. No dia 1° de fevereiro de 2016
comecei uma partida com o protótipo do jogo, cartas pretas e brancas, com um tabuleiro
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em tamanho reduzido para apenas 2 jogadores. Foram cerca de 10 partidas, e em cada
uma delas as regras amadureciam e mudavam, visando criar um jogo dinâmico e
divertido. Cada partida tinha em média 10 minutos, entretanto certas combinações de
jogadas travavam o jogo, o inutilizando para alguém vencer. Uma partida, por exemplo,
durou cerca de 25 minutos sem vencedor. Após horas de jogo, finalmente o gameplay
estava viável para 2 jogadores. O momento de destaque era o de nominar a criatura,
exigindo criatividade do vencedor. Para Johan Huizinga:
O jogo é “tenso”, como se costuma dizer. É este elemento de tensão e solução
que domina em todos os jogos solitários de destreza e aplicação, como os
quebra-cabeças, as charadas, os jogos de azar e nas competições esportivas.
(HUIZINGA, 2012, p.14)

Além da tensão de criar estratégias para dominar 3 partes do corpo de Eva 2.0,
o jogo não se encerra ao vencer, ele só está concluído quando do ato de nomear a criatura
fazendo um paralelo com conceber uma vida. O jogador vencedor da partida coloca-se
no papel de um Deus criador, ele interpreta um papel, aproximando “Oitavo Dia” da
essência do RPG. Regras foram modificadas, mas ainda faltava testar o jogo com 4
participantes, a inclusão de outros jogadores poderia mudar drasticamente o gameplay, e
foi exatamente isso que aconteceu.
Em 13 de fevereiro outra rodada de testes começou, entretanto, dessa vez havia
4 jogadores. Média de 15 minutos, esse foi o tempo de cada partida, mas houveram
algumas que o tempo excedeu 30 minutos, necessitando assim de uma nova reformulação
de regras. As cartas de ação nas primeiras regras eram raras, somente quem colocava
uma carta no tabuleiro recebia uma delas. Em uma partida de 2 jogadores as cartas de
ação são gastas rapidamente, mas com 4 jogadores o ritmo era outro. Havia a necessidade
de bolar estratégias e não havendo como acumular as cartas de ação, um dos jogadores
poderia ser refém de sua própria carta, pois não havia maneira de descartar algumas e sem
isso, não recebia outra. Outro problema foi que a maioria das cartas não era poderosa o
suficientemente, o que justificaria sua raridade no tabuleiro. Dessa forma o poder de cada
uma foi revisto, assim como a possibilidade de receber uma carta de ação no fim das
rodadas, com um limite máximo de 3 cartas de ação por jogador. Também houve
modificações nas cartas de modificação corporal, alguns membros ficaram sem cartas
com 5 de influência, esse fato também travou uma partida, sendo assim encerrada sem
vencedor. Anotei o que deveria ser alterado e adaptado, assim depois de 4 horas o jogo
“Oitavo Dia” ganhava suas regras e versão final.
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A ideia de mesclar realidade e ficção se mostrou efetiva, várias modificações
corporais já existentes como os implantes de LEDs ou implantes magnéticos foram
entendidos como ficção, apesar de já estarem presentes em corpos humanos. Essa
confusão proposital faz parte de um dos objetivos, que é instigar o jogador sobre a
existência, causas e consequências de modificações corporais.
O jogo teve uma boa recepção dos jogadores, primeiramente pelo tema, algo
inédito, pela versatilidade de estratégias e pelo tempo de duração. Acostumados com
jogos de tabuleiro em que cada partida de duração tem a média de 2 horas, um jogo que
se possa começar e encerrar em minutos possibilitou um desgaste físico e mental bem
menor, e assim permitiu várias partidas em sequência.
A arte das cartas e peças foram elogiadas pelos jogadores testados, ter a opção
de tocar nas moedas, sentir o papel áspero e o peso faz toda a diferença no afeiçoamento
ao jogo, criando assim uma empatia entre jogo e jogador. O público está aberto a novas
formas de jogar, seja na temática ou no gameplay, bastando assim apenas um contato para
o entendimento do que há em suas mãos. A curva de aprendizagem foi rápida, bastando
poucas partidas para o entendimento de suas mecânicas. A sorte é um elemento
supervalorizado em diversos jogos e substitui o papel do jogador, em “Oitavo Dia” a sorte
está presente, mas apenas para auxiliar, o jogador ainda tem total controle do que fazer e
não fazer. O jogador que melhor observar a disposição das cartas no tabuleiro e as
estratégias dos adversários, se torna o vencedor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de 1 tabuleiro, 1 manual, 30 moedas, 24 cartas de ação, 60 cartas de
modificação corporal, 5 cartas de Eva, 1 dado customizado, e 2 anos de mestrado, o jogo
“Oitavo Dia” está completo. Todos os elementos do jogo foram criados por mim, e essa
prática não é comum. Geralmente no desenvolvimento de um jogo comercial ou game é
feita uma divisão de equipes responsáveis por partes específicas do projeto, um grupo
para a trilha sonora, outro para a arte, roteiro, marketing, dublagem e gameplay. Ter que
compreender cada fase do desenvolver de um jogo de tabuleiro foi uma experiência
intensa e estressante, pois na teoria o jogo aceita tudo, mas na prática, existem complexos
elementos que nem sempre se alinham, como regras e peças. Ainda existe o fator tempo,
um jogo em desenvolvimento fica meses ou anos em testes antes de ser lançado, todas as
variáveis são testadas à exaustão, o que não ocorreu em “Oitavo Dia”, que foi
desenvolvido durante o último ano do mestrado.
Assumindo o papel de artista e o jogo como genuína forma de expressão, fui o
desenvolvedor, responsável por cada detalhe do jogo, da poética ao design da embalagem.
O desenvolvimento do conceito só foi possível pela extensa pesquisa sobre os jogos de
tabuleiro durante a história da humanidade, desde o seu início místico, depois
transformado em passatempo e produto de massa, até ser usado como linguagem para a
gamearte. Foi fundamental entender o funcionamento de um jogo de tabuleiro, e assim
adquirir embasamento teórico e prático para criar o meu próprio jogo. Obtive a
experiência de ser um desenvolvedor independente de jogos.
Assim, “Oitavo Dia” apresenta uma pesquisa poética sobre arte e tecnologia e
também discute a contemporaneidade, como por exemplo o contexto social e político
brasileiro, assim como a cultura da internet e seus hoax e notícias fakes. Há tempos os
jogos são usados por artistas, entretanto, os jogos de tabuleiro na gamearte ainda são um
caminho relativamente novo. A gamearte nem sempre é aceita no círculo da arte
contemporânea, sendo restrita a mostras de nicho, como eventos sobre tecnologia. Johan
Huizinga argumenta:
Através de um processo gradual que durou vários séculos, a arte foi perdendo
sua função vital na sociedade, tornando-se cada vez mais uma ocupação
autônoma própria de certos indivíduos chamados artistas. (HUIZINGA, 2012,
p.223)
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A arte se distanciou de seu público, sendo conhecida e debatida apenas por uma
pequena parcela da população, existindo a ideia de que arte não é para todos, mas todos
podem jogar um jogo. Logo, a gamearte tem apelo popular de fácil entendimento do
público, seja via digital ou analógica. É possível que devido ao distanciamento entre os
jogos contemporâneos, a academia e os críticos de arte, essa mídia de forma expressiva
pode aparentar ser anacrônica ou fugir de preceitos enraizados pela tradição daquilo que
convencionou-se chamar de arte. Depois de investigar o âmbito dos games e da gamearte
concluo que tal visão tende a diminuir, pois a minha geração cresceu com forte influência
cultural desses jogos e hoje já atuam como professores, estudantes, pesquisadores e
artistas. Percebo uma gradativa mudança nesse sentido e a possibilidade de realizar uma
pesquisa de mestrado sobre esse tema no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura
Visual da UFG é um sinal dessa transformação em curso.
Da mesma maneira, as Histórias em Quadrinhos encontraram resistência no
meio acadêmico, e atualmente são aceitas como resultado de pesquisas e até publicadas,
como o álbum BioCyberDrama Saga, criado em parceria entre os artistas Mozart Couto
e Edgar Franco, sendo o primeiro álbum de quadrinhos publicado por uma Universidade
Federal no Brasil e em uma coleção de livros de arte. Concluo que minha pesquisa sobre
jogos de tabuleiro como arte é uma das pioneiras na área, e no Brasil os jogos de tabuleiro
são pesquisados quase que exclusivamente na área da educação, como material
pedagógico e não como ferramenta artística.
Pretendo avançar na pesquisa sobre jogos de tabuleiro, e continuar minhas
investigações sobre a história e os processos criativos da gamearte em território nacional,
sobretudo os jogos de tabuleiro. Acredito ter colaborado e incentivado futuras pesquisas
na área de jogos, e que isso dissemine a importância e papel dos jogos na sociedade, não
apenas no círculo acadêmico e artístico. Foram 24 meses de mestrado, e neles percebi
como o tema é amplo e irrestrito e como existem muitos aspectos importantes a serem
investigados nessa área em expansão. Mantenho a minha curiosidade de pesquisador e
jogador sobre o mercado de jogos de tabuleiro ou digitais, e diariamente busco notícias,
pesquisas, polêmicas, relatórios, tudo o que posso captar sobre essa mídia e forma de
expressão artística. Essa curiosidade e paixão pelo tema auxiliaram-me muito nessa
jornada de 2 anos. Encerro aqui esse capítulo e minha pesquisa, na forma da dissertação
e do trabalho de gamearte “O Oitavo Dia” pretendo retomar as investigações em breve,
em um possível doutorado. Foi uma pesquisa agradável e cheia de percalços como
qualquer outra. Faço um paralelo dessa experiência com um jogo, em que aprendi
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gradativamente a dominar o gameplay, superar as adversidades e passar de fase. Já estou
querendo jogar de novo.
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