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RESUMO 

 

Jogos de tabuleiro são um verdadeiro portal para um mundo mágico. Os preparativos necessários 

para jogá-lo são quase ritualísticos, onde todos sentam em volta da mesa e estão envolvidos 

naquela atividade, seja para ser o melhor estrategista ou apenas para dar boas risadas. É inegável 

que os jogos de tabuleiro estão presentes na humanidade há séculos e que fizeram parte da infância 

de muitos brasileiros e brasileiras. No entanto, um fenômeno diferente surgiu há alguns anos e está 

tomando as prateleiras das casas e fazendo lojas especializadas e eventos de jogos de tabuleiro se 

multiplicarem. Estamos falando dos jogos de tabuleiro modernos. Este trabalho busca traçar um 

breve panorama sobre a formação deste cenário e tentar entender melhor como estes jogos são 

jogados em ambientes que a princípio não foram pensados para eles, como a praça de alimentação 

de um shopping, por exemplo. Entender o papel e que lugar os jogos de tabuleiro modernos 

ocupam na estrutura do cotidiano contemporâneo é mais uma das questões levantadas nesta 

dissertação. 

 

Palavras-chave: jogos de tabuleiro, cotidiano, táticas, apropriação. 
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ABSTRACT 

 

Board games are a true gateway to a magical world. The necessary preparations to play it are 

almost ritualistic, where everyone sits around the table and is engaged in that activity, whether to 

be the best strategist or just to have a good time. It is undeniable that board games have been 

present in humanity for centuries and were part of the childhood of many Brazilians. However, a 

different phenomenon has emerged a few years ago and is taking over the shelves of the houses 

and making specialty shops and board games events multiply. We are talking about modern board 

games. This work seeks to draw a brief overview of the formation of this scenario and try to better 

understand how these games are played in environments that were not originally intended for them, 

such as the food court of a mall, for example. Understanding the role and place of modern board 

games occupy in the structure of contemporary everyday life is one of the issues raised in this 

dissertation. 

 

Keywords: board games, daily life, tactics, appropriation.   
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Introdução 

 

A vida ocidental urbana tem se tornado cada vez mais acelerada e efêmera com o passar 

dos anos. Pessoas apressadas passam por avenidas enormes atravessando ruas junto com tantas 

outras centenas de pessoas, mas cada pessoa parece estar sozinha. Muitos absortos em suas 

próprias preocupações, com um fone de ouvido e óculos escuros mesmo em dia nublado. Estão o 

tempo inteiro se movendo e, quando param, é por necessidade. Precisam esperar o ônibus, o avião, 

a comida ficar pronta. Se aglomeram em lugares feitos para serem uma espécie de pit stop (igual 

aos da Fórmula 1) para humanos. Nesses espaços seguem o mesmo padrão de comportamento: 

compartilham a localidade mas é como se estivessem sozinhos. Tais comportamentos seguem o 

padrão para o qual as estruturas foram pensadas. Não se constrói uma avenida pensando em 

transformá-la num palco temporário de arte circense, mas é isso que se vê em diversos semáforos 

em muitos centros urbanos. 

A suposta passividade de usuários destes espaços é colocada em xeque quando nos 

atentamos para seus modos de fazer cotidianos (CERTEAU, 2014). Há diversas maneiras de se 

apropriar de um espaço e transgredir a disciplina impressa sobre ele pelas instituições que o 

estabeleceram. Os exemplos são inúmeros a começar pelo supracitado: uma pessoa que faz 

malabarismo no sinal para conseguir alguns trocados dos motoristas que esperam o semáforo 

acender a luz de “siga”. Neste trabalho, contudo, vamos lançar nosso olhar sobre uma forma de 

apropriação quase indireta, uma intervenção no espaço que ocorre um pouco como um efeito 

colateral. Ora, o malabarista para montar seu picadeiro de alguns segundos muitas vezes se veste 

com roupas chamativas, sobe num palco improvisado e chama para si a atenção. É uma ação que 

intervém no espaço de forma ativa através de um agente: o malabarista. Porém, quero propor nesse 

trabalho que também é possível fazer essa mesma apropriação tática (CERTEAU, 2014) através 

da atividade lúdica ainda que este processo se dê não para que as atenções estejam voltadas aos 

agentes, mas para que o ritual do ato de jogar seja completo em torno de um círculo mágico 

(HUIZINGA, 1950), conceito que será explicado mais à frente. Desta maneira, os espaços ganham 

novas camadas de significado e história para aqueles que os ocupam. De maneira a subverter a 

ordem estrutural daquele território, as ações destes agentes soa como uma afronta velada ao mesmo 

tempo que busca apenas satisfazer uma necessidade. 
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Jogos estão presentes nas nossas vidas mesmo que algumas vezes de forma metafórica. É 

bem comum ouvir expressões como “no jogo do amor…” ou “a vida é um jogo” ou ainda “você 

precisa jogar conforme as regras”. Algumas vezes as referências ao jogo aparecem utilizando 

metáforas com elementos comuns aos jogos de mesa. “Vamos colocar as cartas na mesa”, por 

exemplo, é uma expressão bem comum. Pra falar da aleatoriedade da vida usa-se muito a figura 

dos dados. É possível ver isso inclusive em expressões artísticas como por exemplo na musica 

Don’t Stop Believin’ da banda Journey.  “Working hard to get my fill / Everybody wants a thrill / 

Payin' anything to roll the dice / Just one more time / Some will win, some will lose”. Em tradução 

livre: “Trabalhando duro pra ter minha grana / Todo mundo quer uma emoção / Pagando qualquer 

coisa pra rolar os dados / Só mais uma vez / Alguns vão vencer outros vão perder.” 

Meu ponto com estes exemplos é dizer de uma forma diferente o que Huizinga já disse há 

muito tempo em sua obra Homo Ludens (1950) quando afirma que o jogo é não apenas parte de 

uma cultura mas está intrínseco no ser humano e mesmo nos animais. Sendo assim, os jogos 

representam uma parte significativa da vida social dos seres humanos, o que também os torna 

relevantes como objetos de pesquisa das áreas das ciências humanas, justificando a existência deste 

trabalho como forma de colaboração acadêmica na produção de conhecimento sobre os jogos e, 

mais especificamente, os jogos de tabuleiro modernos.  

Os jogos de mesa, e aqui me refiro aos jogos de cartas e de tabuleiro, estão presentes na 

sociedade humana há muitos anos. Jogos como o Xadrez, por exemplo, são muito conhecidos 

mesmo por aqueles que nunca o jogaram. Como dito anteriormente, existem várias marcas que os 

jogos de mesa deixaram na linguagem que perduram até hoje. Mas neste trabalho quero propor um 

olhar sobre modificações sociais operadas pelo ato de jogar. Um simples conjunto de tabuleiro, 

peças, mesa e cadeiras pode alterar a maneira como as pessoas em torno deste dispositivo 

compreendem o espaço onde estão jogando? 

Segundo Marc Augé, a maneira como as pessoas se relacionam e percebem os espaços está 

diretamente ligado às marcas sociais que existem ali (AUGÉ, 1997). A espaços deste tipo Augé 

denomina “lugares”. Sendo assim, não é difícil perceber marcas sociais em espaços como escolas, 

espaços de trabalho (escritório cheios de enfeites), casas, etc. Estes estão repletos de relações entre 

as pessoas e o ambiente o que consequentemente deixa marcas bem visíveis. É o quadro e o giz, o 

uniforme escolar, os action figures sobre a mesa do designer, a fotografia de um evento de cultura 

pop, e assim por diante. Augé também nos traz a questão do “não lugar”. Estes seriam o oposto de 
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lugares, sendo assim, espaços completamente isentos de relações com seus ocupantes e menos 

ainda com marcas sociais. Segundo Augé, são espaços planejados pelas estruturas de governo para 

serem meros locais de passagem ou habitação ultra efêmera. Pensemos nos pontos de ônibus que, 

pela manhã e no final da tarde principalmente, ficam lotados de pessoas esperando por sua 

condução. As pessoas que não se conhecem naquele espaço sequer estão interagindo e/ou 

conversando. Não há uma relação entre as pessoas e aquele ambiente e não existem marcas que 

ligue os sujeitos àquele espaço. 

Pensemos ainda no exemplo do ponto de ônibus. Neste espaço não há nenhuma 

identificação dos indivíduos com o mesmo o que, para os tais, o ponto seria um não lugar (AUGÉ, 

1997). Porém não podemos dizer o mesmo sobre o rapaz que está esperando sua condução junto 

com todas as outras pessoas mas que na madrugada anterior havia feito uma pixação neste espaço 

com dizeres criticando o poder político atual. Houve por parte deste rapaz uma direta, física e 

visível intervenção naquele espaço fazendo com que, para ele, não fosse mais um mero ponto de 

ônibus, mas o lugar onde ele, de forma transgressora, expressou sua indignação com o governo 

que construiu aquele ponto de ônibus. Para além das questões legais sobre ser crime ou ato político 

o que o rapaz fez, quero me ater ao modo como foi feito e com que intuito. O pixador em questão 

fez uma reapropriação do local através da sua intervenção. Ele não tem força para, sozinho, 

enfrentar um sistema inteiro que o está deixando insatisfeito. Sendo assim, ele decide que sua 

expressão será efêmera e frágil (pois basta uma boa tinta para apagar a pixação)  mas que sua 

mensagem será dada de alguma maneira. A tática adotada foi ir escondido de madrugada para 

conseguir marcar a parada de ônibus com sua indignação. Todo esse processo de tomada de 

decisão, planejamento e execução tornaram aquele espaço único para aquele rapaz, ou seja, fizeram 

daquele ponto de ônibus, como Augé chama, um lugar. 

No entanto acredito que Augé nos dá uma percepção um tanto quanto dicotômica desta 

relação dos indivíduos com o espaço. Existem muitas outras camadas de apropriação e 

transgressão da ordem imposta que muitas vezes pode não se manifestar de maneira tão palpável 

como uma pixação. Esse tema será abordado com mais detalhes mais adiante, porém achei 

pertinente deixar já este questionamento prévio. Todavia, ainda nos é interessante pensar no 

exemplo do pixador e sua apropriação tática. 

Não à toa usei a palavra “tática” para falar sobre o caso do pixador. Ainda que a intenção 

do rapaz não tenha sido a de transformar um não lugar em lugar, isto se deu por meio da 
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apropriação daquele espaço por meio de uma tática (CERTEAU, 2014). Michel de Certeau nos 

fala deste conceito como “mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado 

pelas técnicas da produção sociocultural.” (CERTEAU, 2014 p. 41). Ou seja, é uma prática que se 

opõe de forma discreta e sorrateira. É uma maneira de antidisciplina que os consumidores usam 

para fazer questionar a forma planejada daquilo que se consome. Neste trabalho trataremos não de 

intervenções diretas sobre patrimônios públicos como forma de protesto, embora seja um tema de 

grande importância. O uso desta ilustração foi para elucidar um processo que acontece de forma 

ainda mais sorrateira mas, ao invés de latas de spray, usa-se jogos de tabuleiro modernos. 

Jogos de tabuleiro modernos ou Board Games (BG’s), como muitos na comunidade de 

jogadores costuma chamá-los, são o objeto deste trabalho. A princípio havia pensado em usar a 

terminologia “jogos de mesa modernos” num esforço de abordar o meu objeto de forma mais 

acurada e ao mesmo tempo mais abrangente. A ideia de usar esta definição seria compreender 

jogos que usem tabuleiros e/ou cartas e que estejam historicamente localizados, em sua maioria, 

depois de 1995. Embora esse recorte temporal tenha se mantido, resolvi mudar o uso de Jogos de 

Mesa Modernos (JDMM) para usar apenas Jogos de tabuleiro (algumas vezes acompanhado de 

“modernos”) e Board Games. O motivo desta mudança reside no fato de que os dois últimos nomes 

citados são os mais utilizados pela comunidade. Desta maneira, conseguirei conversar melhor com 

a comunidade de jogadores de jogos de tabuleiro, desde os mais aficionados até os mais casuais e 

mesmo com aqueles que só conhecem esse tipo de atividade pelos jogos mais antigos como Banco 

Imobiliário e clássicos como Dama. Se na minha teimosia acadêmica eu mantivesse o desajeitado, 

desconhecido e enorme nome “Jogos de Mesa Moderno” - que possui uma igualmente enorme 

sigla - correria o risco de causar um estranhamento aos leitores, tanto jogadores como não 

jogadores, que provavelmente teriam parte de suas atenções mais voltadas a se adequar a esta 

minha nova nomenclatura do que a realmente entender as questões colocadas por este trabalho.  

Jogos de tabuleiro e cartas foram atividades muito comuns na minha infância e na de muitas 

crianças que viveram o início de sua vida nos anos 80 e 90. Mesmo nos dias atuais ainda são jogos 

populares que visitam a mesa de bar, a mesa da sala de casa ou até mesmo o chão de um pátio 

escolar. No entanto, quero estabelecer um recorte dentro do amplo escopo dos jogos de tabuleiro 

e cartas. Há um entendimento comum de que o acontecimento histórico que deu início a esse novo 

gênero de jogos foi o lançamento do título Settlers of Catan (Klaus Teuber, 1995). Este jogo trazia 

novas abordagens mecânicas que privilegiavam a estratégia e onde a interação entre os jogadores 
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(negociação de recursos) era necessária para fazer o jogo prosseguir e para que cada jogador 

perseguisse a vitória. 

Desde então muitos outros jogos foram lançados. Novas mecânicas foram criadas e 

utilizadas em jogos variados. A proliferação de títulos dentro do nicho é crescente e o número de 

adeptos também tem ganhado volume nos últimos anos. É um pouco difícil classificar os jogos 

desse espectro, mas creio que seja possível dizer que há hoje duas fortes influências na produção 

destes jogos e que acabaram se tornando “macro-gêneros”. Acredito que ainda há necessidade de 

um sistema de classificação dos jogos de tabuleiro moderno de maneira a tornar mais eficiente o 

recorte acadêmico para pesquisas específicas. Porém, num momento histórico onde ainda existem 

poucos estudos sobre os board games talvez essa minuciosa separação ainda não se faça urgente.  

Os chamados Eurogames são jogos geralmente produzidos no mercado europeu como o 

próprio nome já sugere. Os títulos que estão englobados nesta classificação tendem a ter um apelo 

maior a questão estratégica do jogo, gerenciamento de recursos, análise de possibilidades, etc. O 

tema deste tipo de jogo raramente tem algum papel preponderante na experiência de jogo o que é 

refletido em seus componentes que quase sempre não trazem uma estética que faça menção ao 

tema, ou seja, na maioria das vezes as peças serão cubos coloridos, cartas e dados. Obviamente 

que este é um enquadramento grosseiro e anacrônico para os dias de hoje já que é possível 

encontrar diversos jogos Euro que, por exemplo, tenham maior atenção ao fator temático. Este 

gênero de jogo, veremos mais adiante, é um dos grandes responsáveis pelo estabelecimento e 

expansão do hobby dos jogos de tabuleiro modernos. 

O outro grande grupo conhecido é o Ameritrash. O nome, que surgiu como algo pejorativo, 

abrange jogos, em geral, feitos no mercado norte americano. Hoje, talvez para fugir um pouco 

desse tom ofensivo, muitos já os chamam de Amerigame. Suas características tendem a privilegiar 

uma experiência com mais foco no tema do jogo. Não que a estratégia seja ignorada, mas nos 

Amerigames o tema tem uma importância maior do que nos Eurogames. Essa maior atenção a um 

jogo mais imersivo no tema pode ser percebido por diversos títulos que usam miniaturas super 

detalhadas e artes nos componentes muito trabalhadas. Em suma, há uma maior preocupação em 

envolver os jogadores com o tema e ambientação do jogo algumas vezes se aproximando bastante 

da dinâmica do RPG. 

Este nicho de jogadores, embora seja ainda bem tímido no Brasil, já tem uma expressiva 

comunidade em países da Europa e EUA. Para termos uma ideia da penetração social dos jogos de 
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tabuleiro modernos podemos olhar para dois entre os maiores eventos mundiais dedicados ao 

hobby: a Gen Con e a Feira de Essen. A Gen Con acontece em Indianápolis, estado de Indiana, 

nos EUA. A edição da convenção do ano de 2018 reuniu 520 companhias de jogo de tabuleiro e 

cerca de 17 mil visitantes. A Feira de Essen tem sede na cidade de Essen que fica no estado da 

Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha. Em 2017 este evento reuniu 11 mil exibidores e cerca de 

182 mil visitantes. No Brasil também temos nossa feira que em 2018 aconteceu pela primeira vez 

na cidade de São Paulo. Até então o evento só tinha edição no Rio de Janeiro. A Cidade 

Maravilhosa se manteve como uma das sedes do evento porém não mais como a única, ou seja, o 

Diversão Offline passou a ter duas edições anuais. Na edição de 2018, em São Paulo, o público 

chegou a 5 mil pessoas e teve 26 empresas exibidoras entre editoras e lojas. 

Existem diversos grupos de jogadores que se reúnem em lugares para jogar. No Rio de 

Janeiro há vários encontros e eventos dedicados a, periodicamente, organizar um ambiente para 

que as pessoas possam se reunir e se engajar na atividade jogo. Essas iniciativas organizadas muitas 

vezes são nomeadas por seu organizadores. Um expressivo exemplo de evento que acontece 

mensalmente é o Castelo das Peças, organizado pelo designer Alexander Costa. O encontro varia 

seu local tendo já acontecido na Universidade Veiga de Almeida da Tijuca, Escola de 

Comunicação e Design Digital, no Centro do Rio e também na loja Game of Boards, no bairro da 

Glória. O Castelo das Peças já acontece há mais de 10 anos, sendo um dos mais antigos do Brasil. 

Por sua expressão e popularidade, este recebe apoio de diversas editoras de jogos que enviam seus 

produtos para que os frequentadores possam testá-los e, talvez, adquiri-los futuramente. Neste 

evento o organizador disponibiliza sua coleção para ser jogada pelo participantes, mas qualquer 

jogador pode levar seus próprios jogos também. Boa parte das edições do Castelo é feita em 

parceria com alguma loja especializada do hobby. Desta maneira os jogadores podem já adquirir 

jogos e periféricos (torre para lançar dados, capas protetoras de carta, etc.) ali mesmo no evento. 

Há ainda alguns encontros que acontecem com periodicidade semanal. Estes acontecem de forma 

semelhante ao Castelo das Peças mas com um público geralmente menor e, quando não organizado 

por uma loja, tem uma organização mais informal. 

Neste momento, dada a descrição do meu objeto e um breve panorama do cenário dos jogos 

de tabuleiro modernos, quero apresentar o corpus desta pesquisa. Trata-se de um evento semanal 

de jogos de tabuleiro que acontece na praça de alimentação do Shopping Nova América que fica 

no bairro Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Todas as quartas-feiras os jogadores levam 



 19 

seus jogos (em sacolas, mochilas, malas) para a praça de alimentação do shopping, estendem 

toalhas sobre as mesas e jogam até o horário de fechamento daquele centro comercial. A escolha 

deste corpus se justifica por diversos motivos. Podemos perceber, apenas por essa descrição, todo 

processo de bricolagem que Certeau nos diz que é feita da maneira como fazem os indígenas, com 

a economia cultural mas também nela. (CERTEAU, 2014,). Ora, o espaço onde o evento acontece 

tem por definição disciplinar uma função: oferecer aos consumidores de alimentos mesas e 

cadeiras para que possam fazer sua refeição. Há inclusive certa vigilância por parte dos demais 

presentes na praça de alimentação que, principalmente em dias de feriado quando a praça fica mais 

cheia, lançam olhares e comentários censuradores acerca da atividade empreendida pelos 

jogadores. 

É preciso tomar decisões táticas a cada nova semana. Começando por que jogos levar. Não 

podem ser jogos tão grandes (ou será que podem?) porque podem não caber em qualquer mesa; é 

preciso considerar a possibilidade da mesa maior já estar ocupada; é preciso ter uma preocupação 

de levar uma variedade de jogos que sejam amigáveis a novos jogadores e a jogadores experientes, 

etc. Este evento carrega diversas características que se encaixam muito bem no que Certeau nos 

apresenta como táticas.  

Estabelecido o corpus, trago duas hipóteses para serem examinadas neste trabalho. A 

hipótese central é de que, os jogadores que apropriam de um espaço de maneira tática para se 

engajar numa atividade-jogo, através deste modo de fazer acontecer o jogo, os jogadores 

transformam sua percepção acerca do espaço que ocupam. A atividade lúdica seria o catalisador 

desta transformação de percepção sendo mediador de todo esse processo. Na colocação da frase 

anterior já podemos ver a hipótese secundária. Jogos de tabuleiro moderno podem também ser 

entendidos como mídia. Esta hipótese é formulada tendo como base minha vivência na área de 

game studies que se iniciou na graduação. Na ocasião do meu trabalho de conclusão de curso meu 

objeto eram os jogos eletrônicos. Neste trabalho argumento acerca da unicidade dos jogos 

eletrônicos como uma mídia nova e que precisa ser estudada como tal. Ao me envolver com os 

jogos de tabuleiro modernos encontrei semelhanças que serão expostas no decorrer deste trabalho. 

Sendo assim, proponho que os board games, semelhante aos jogos eletrônicos, também possuem 

maneiras únicas de mediar, tanto narrativas quanto entre pessoas, sendo ainda plataforma para 

negociação entre o ambiente de jogo e a prática em si. 
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O método para examinar e pôr à prova as hipóteses supracitadas passa primeiramente por 

uma pesquisa bibliográfica para reunir autores que tratam de jogos em geral e jogos de tabuleiro 

modernos especificamente. É necessário trazer teóricos que falem sobre comunicação e a questão 

midiática bem como os que abordam estudos sobre o cotidiano a fim de localizar esta dissertação 

dentro do campo de pesquisa do programa a que está ligada. Em uma segunda etapa é necessário 

que se faça uma incursão sobre o corpus. Para entender quem são os jogadores que frequentam o 

ambiente do encontro em questão e se, de fato, a percepção dos mesmos sobre o espaço muda a 

partir da experiência lúdica a abordagem escolhida. É uma pesquisa qualitativa conduzida através 

de entrevistas, questionários semiestruturados e observação. 

 

No primeiro capítulo farei um panorama histórico acerca do surgimento dos jogos de 

tabuleiro modernos. A ideia é retornar alguns anos antes do recorte de 1995 para entender que 

sucessão de acontecimentos fizeram com que os board games se tornassem o nicho e o hobby que 

são hoje. Para tal, usarei principalmente o trabalho de Stewart Woods “Eurogames: The Design, 

Culture and Play of Modern European Board Games” (2012). A escolha desse título para essa parte 

do trabalho justifica-se porque além de trazer a linha temporal que nos dá noção mercadológica e 

social do advento dos jogos de tabuleiro modernos, Woods ainda traz diversas contribuições na 

questão teórica ao conversar com autores que escrevem sobre jogos clássicos (como Xadrez e 

Gamão) e alguns outros que já falam de jogos mais atuais, sendo uns já conhecidos como Juul e 

Salen e Zimmerman e outros não tão conhecidos como Ortega-Grimaldo. Além de, claro, também 

conversar com autores clássicos da área de Game Studies como Huizinga e Caillois. 

No segundo capítulo deste trabalho tratarei do caráter do jogo enquanto jogo e farei a 

proposição teórica do entendimento dos jogos de tabuleiro modernos como mídias. Para esta 

argumentação trarei autores clássicos como Johan Huizinga e sua ideia de círculo mágico 

(HUIZINGA, 1950). Huizinga trata a atividade jogo como algo ritualístico e o lugar de jogo como 

sagrado, ou seja, a atividade lúdica gera um espaço separado da realidade onde o espaço e tempo 

são suspensos para dar lugar a novas regras aplicadas pelo jogo. Trarei também a contribuição de 

Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão sobre este aporte teórico na medida em que avançam na 

concepção acerca das características e atuação do círculo mágico dentro de um contexto 

contemporâneo. Para Ferreira e Falcão a atuação do círculo mágico é também difusa e permeável, 

fazendo com que a atuação do Círculo seja mais espraiada. Para tratar do conceito de jogo trarei 
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autores como Jesper Juul (2005) e Roger Caillois (2017) para fazer um diálogo de suas teorias com 

a realidade dos jogos de tabuleiro modernos. Não à toa trouxe dois teóricos de tempos bem 

distintos para dialogarem entre si e com a contemporaneidade. A intenção aqui é enxergar as 

mudanças teóricas ao mesmo tempo em que busco construir uma base para os board games que 

possa dar conta do objeto. Outros autores serão trazidos para enriquecer o debate sobre o jogo em 

si, mas estes citados serão mais centralmente articulados. 

No capítulo 3, farei uma abordagem mais detalhada de como acontece o evento Fábrica 

das Peças. Para tanto trarei neste capítulo a parte pesquisa mais empírica que me ajudará a saber 

que rumos esta pesquisa deve tomar. Perguntas estruturadas e algumas visitas direcionadas foram 

as fontes que forneceram os dados constantes neste trabalho. Traçar o perfil dos jogadores, a forma 

como jogam e o que jogam, foi basicamente o que recolhi com o método escolhido. No capítulo 

em questão trarei uma ponderação sobre esses dados de maneira a preparar o assunto para o 

capítulo seguinte. Importante frisar que, mesmo com todo esforço que foi possível empregar, não 

houve tempo hábil para se obter respostas categóricas mas sim de fazer um mapeamento suficiente 

para dar direção a novos estudos. 

 

Na quarta parte deste trabalho, para falar da questão do cotidiano, como já apresentado 

anteriormente, usarei como base o trabalho de Michel de Certeau na sua obra Invenção do 

Cotidiano (2014). Suas compreensões acerca do papel dos sujeitos num contexto capitalista, os 

questionamentos micro da disciplina dos produtos e principalmente a questão da apropriação tática 

e os modos de fazer cotidianos, são parte do diálogo que pretendo fazer com esse texto de Certeau. 

Pelo menos mais uma autora será incluída no debate do cotidiano para fazer um diálogo com 

Certeau: Agnes Heller quando nos dá uma noção estruturada do cotidiano e como os indivíduos 

fazem para escapar de alguma maneira deste ciclo ou rotina. Em que medida Certeau e Heller 

podem concordar ou discordar e em que eles podem contribuir para a construção de uma base para 

abordar o objeto no contexto do cotidiano, são questões que serão dirimidas ao longo deste 

trabalho. Também neste capítulo abordarei os dados exibidos e explorados no capítulo anterior a 

fim de buscar uma congruência entre as teorias apresentadas e as práticas dentro do grupo do 

corpus. Buscarei entender em que medida a atividade-jogo contribui para a implementação das 

táticas e para alteração estruturas do cotidiano que se apresentam (HELLER, 2000).  
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Capítulo 1 - Jogos de tabuleiro através da história 

 

1.1 - Jogos e jogos. 

A pesquisa e o estudo de jogos de tabuleiro podem ser vistos como uma “ciência morta” 

para muitos, especialmente agora que uma mídia bem desenvolvida e digitalmente 

interativa descobriu que os “videogames” são um mercado muito prolífico. Não houve 

pesquisas extensas na área de jogos de tabuleiro. Os pesquisadores esporadicamente 

apareceram e desapareceram, deixando um legado que poucos seguiram sistematicamente. 

(Ortega-Grimaldo, 2008, p. 34)1 

 

É verdade que para muitas pessoas jogos de tabuleiro são coisa do passado. Talvez o 

pensamento de muitas pessoas se remeta, nos dias hoje, quando se fala desse tipo de jogo, para 

idosos na praça jogando Xadrez ou Dominó. Alguns podem pensar nestas mesmas figuras jogando 

cartas com um baralho tradicional. Ainda é possível que a menção aos jogos de tabuleiro traga a 

algumas pessoas aquela sensação de nostalgia da sua infância quando jogava algum dos famosos 

jogos por horas a fio durante as férias escolares ou em um fim de semana. No entanto, esta é uma 

área dentro dos estudos de jogos que muito me interessa por diversos fatores. Um deles é o fato 

de, apesar de vivermos em um tempo onde a indústria de jogos eletrônicos se torna cada vez mais 

consolidada, podemos também ver um crescente, digamos assim, retorno da popularidade dos 

jogos de tabuleiro. Outro fator que teve grande influência para a confecção deste trabalho foi minha 

experiência pessoal com os jogos de tabuleiro modernos. A maneira como são jogados e a 

singularidade de suas interações sociais que, a depender do jogador e das circunstâncias em que se 

joga, se tornam mais relevantes do que a vontade vencer.  

Stewart Woods teve percepções semelhantes vindas de experiências enquanto jogador de 

jogos de tabuleiro modernos, mais especificamente os Eurogames. Seu estudo sobre o advento dos 

Eurogames é guiado por 3 perguntas: 1) Por que “hobbystas” jogam Eurogames? 2) Como os 

jogadores balanceiam a estrutura de jogo competitivo com as demandas de um encontro social 

íntimo? 3) Até que ponto o contexto social do encontro para jogar molda a experiência de jogo? 

(WOODS, 2012, p. 6). Tendo estas mesma perguntas como guias para este capítulo, vamos usar a 

obra de Stewart Woods para traçar um panorama da história dos jogos de tabuleiro começando 

com uma breve abordagem dos jogos mais antigos e fazendo um recorte mais específico nos 

 
1 Tradução livre do original “The research and study of board games could be seen as a “dead science” for many, 

especially now that a well-developed, digitally interactive media has found “videogames” to be a very prolific market. 

There has not been extensive research in the area of board games. Researchers have sporadically appeared and 

disappeared, leaving a legacy that few have systematically followed. (Ortega-Grimaldo, 2008, p. 34)” 



 23 

últimos 50 anos da história dos jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro são essencialmente uma 

experiência social. Excluindo-se as raras exceções de jogos pensados para apenas um jogador, 

jogos de tabuleiro modernos tem esse foco em ser um ponto de interação. Alguns teóricos clássicos 

da área dos game studies como Huizinga e Caillois falam dos jogos como algo que acontece em 

um círculo mágico (1950, p. 10) separado da vida comum (2017, edição de kindle). No entanto, 

apesar de não estar colocando de lado os importantes estudos de tais pensadores, prefiro entender 

mais os jogos de tabuleiro e a própria figura do círculo mágico mais como negociador entre 

realidades (FERREIRA; FALCÃO, 2009) já que que os limites entre o mundo do jogo e o mundo 

real não são tão duras, mas, como Jesper Juul nos fala, são “áreas confusas em constante 

negociação” (2005, p. 36). 

Desta maneira, retornando às perguntas propostas por Woods, devo pontuar que dentre as 

três perguntas a que mais me interessa é a terceira. No entanto, o fluxo dessa pergunta sofrerá uma 

pequena alteração tornando-se algo como: Até onde a experiência social de jogo pode moldar a 

percepção dos jogadores sobre o espaço onde se joga? E ainda podemos pensar numa pergunta 

secundária: Essa mudança de percepção, caso ocorra, pode também ser percebida pelas pessoas 

em volta do espaço de jogo e que estariam, por assim dizer, “fora” do círculo mágico? Dadas as 

perguntas sigamos o caminho para desenvolver o pensamento sobre este norte. 

 

1.2 - Os grandes grupos de jogos de tabuleiro 

Jogos de tabuleiro estão presentes na sociedade há séculos. Existem registros de jogos de 

tabuleiros que foram jogados na época do Egito antigo. O jogo Senet é da chamada era pré-

dinástica egípcia e data de aproximadamente 3.100 A.C. Dedicados ao estudo destes da 

antiguidade e que até hoje perduram, existe um grande grupo de estudiosos. Eles são a Sociedade 

Internacional para Estudos de Jogos de Tabuleiro. Desde o início dos anos 90 esta sociedade 

organiza um colóquio anual que ocasionalmente inclui artigos que falem de jogos contemporâneos 

e comerciais, o foco é, em geral, os exemplares tradicionais. No entanto existem diversos autores 

citados por Stewart Woods para falar do desenvolvimento do jogos de tabuleiro europeus e dos 

anglo-americanos e como este fenômeno culminou em um nicho que ele chama de hobby 

gamers/hobbysts e que, para facilitar, chamarei de hobbystas. 

Woods nos propõe uma categorização para os jogos de tabuleiro no mercado 

contemporâneo que tem três grandes categorias e uma delas se subdivide em mais quatro. As três 
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grandes são os jogos tradicionais, jogos do mercado de massa e os jogos de hobby. Os jogos de 

hobby ainda podem ser mais especificamente delineados em mais quatro subcategorias ou gêneros: 

wargames, RPG’s, jogo de cartas colecionáveis (Collectible Card Games - CCG) e eurogames. 

(WOODS, 2012, p. 15) Vamos discorrer brevemente sobre cada uma das categorias propostas 

dando ênfase aos eurogames que são o foco deste trabalho. Importante frisar que abordagem dessas 

outras formas de jogo para além dos chamados jogos de hobby e suas subdivisões, é para mostrar 

a diferença que existe entre eles a fim de destacar o fator social diferenciado que existe nestes 

jogos a ponto de serem classificados como jogos de ‘hobby’. Em que pese o fato de nosso objeto 

neste trabalho serem os jogos de tabuleiro modernos, certamente que os eurogames nessa história 

terão um destaque maior. 

 

1.3 - Os jogos clássicos e os jogos de mercado de massa 

Jogos clássicos, são facilmente identificáveis e amplamente conhecidos. Dama, Xadrez, 

Gamão, Go. Apenas para citar os mais conhecidos que vieram à mente nesse momento. Para tornar 

mais simples e mais abrangente essa identificação, podemos considerar jogos de tabuleiro clássicos 

aqueles que ninguém reivindica autoria e que existem há muito tempo, sendo geralmente abstratos. 

(WOODS, 2012) Pensando nos exemplos citados acima é fácil ver como se encaixam 

perfeitamente nessa classificação. Não se sabe quem foi o inventor de nenhum deles, embora sejam 

ainda largamente divulgados, produzidos e jogados tendo comunidades dedicadas a estes jogos. 

Ainda há, dentro desse grande guarda-chuva que abrange os jogos clássicos, uma subdivisão 

proposta por David Parlett (1999), e citada por Woods, que é baseada no objetivo de cada jogo, 

são quatro:  

 

 

 

Jogos de corrida, em que os jogadores percorrem uma trilha na tentativa de ser o primeiro 

a terminar (por exemplo, Nyout, Pachisi); jogos espaciais, em que os jogadores manipulam 

a posição das peças para alcançar alinhamentos prescritos, fazer conexões ou atravessar o 

tabuleiro (por exemplo, jogo da velha, Twixt e Halma, respectivamente); jogos de 

perseguição, em que posições iniciais assimétricas e metas colocam os jogadores no papel 

de perseguidores e perseguido (por exemplo, Hnefatafl, A Raposa e os Gansos); e jogos de 

deslocamento, onde jogadores equipados simetricamente tentam capturar e eliminar as 

peças um do outro (por exemplo, xadrez, dama).2 (WOODS, 2012, p.17) 

 
2 Tradução livre do trecho original: “race games, in which players traverse a track in an attempt to be first 

to finish (e.g., Nyout, Pachisi); space games, in which players manipulate the position of pieces to 
achieve prescribed alignments, make connections, or traverse the board (e.g., Noughts and Crosses, 
Twixt1 and Halma, respectively); chase games, in which asymmetrical starting positions and goals cast 
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Embora esses não sejam nem o objeto deste trabalho nem o foco do livro de Woods, é 

importante mostrar que, mesmo que os jogos clássicos e os modernos (como os Eurogames 

tratados por Woods) guardam entre si a semelhança de terem seu foco nas regras e sistema de jogo. 

Ou seja, o atrativo que aquele jogo oferece para o jogador não está ligado a um apelo para um tema 

ou ambientação, diferente dos jogos que veremos a seguir. 

Os jogos de mercado de massa são aqueles a que a maioria das pessoas se remete quando 

falam sobre jogos de tabuleiro. Existe inclusive uma piada dentro da comunidade brasileira de 

jogadores de jogos de tabuleiro modernos que usa um jogo que foi muito comum na infância de 

diversas pessoas: War. Geralmente quando uma pessoa está conhecendo o nicho de jogos de 

tabuleiro modernos, uma pergunta muito comum que fazem ao se deparar com um jogo novo é 

“isso é tipo War?”. E é justamente essa pergunta que virou piada pra se referir aos novatos no 

hobby.  

War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive, entre outros, são versões nacionais de 

jogos que pertencem ao mesmo segmento no restante do mundo e principalmente no mercado norte 

americano. Mas esses são parte de apenas um dos três tipos possíveis dentro da classificação dos 

jogos de mercado de massa. Os título anteriormente citados enchem as prateleiras das lojas de 

brinquedos e já estão no mercado há muito anos. Boa parte deles são da primeira metade do século 

passado como o Clue (Pratt, 1949), que é o nosso Detetive, e o Risk (Lamorisse e Levin, 1959), 

que é o nosso War. É bem comum ouvirmos pessoas chamando estes jogos de “clássicos”. No 

entanto, Woods argumenta que são chamados assim por “ocuparem uma posição central no 

entendimento cultural do que seja jogos de mesa e tabuleiro” o que foi gerado por uma “nostalgia 

fabricada e marketing efetivo.” (WOODS, 2012, p. 18) 

O segundo tipo de jogos de mercado de massa é o que Woods chama de “Party Games” 

ou Jogos Festivos, numa tradução livre. Hoje no mercado dos jogos de tabuleiro modernos existe 

a classificação dos Party Games, no entanto, são jogos desenvolvidos nos dias atuais em um 

contexto onde sempre surgem novos títulos dentro desta mesma classificação. Alguns destes Jogos 

Festivos da atualidade carregam características que os assemelha a seus antecessores, no entanto 

sempre são formas novas e/ou reinventadas de se aplicar regras, dinâmicas e mecânicas de jogo. 

 
players in the role of pursuer and pursued (e.g., Hnefatafl, Fox & Geese); and games of displacement, 
where symmetrically equipped players attempt to capture and eliminate each other’s pieces (e.g., Chess, 
Draughts).” (WOODS, 2012, p. 17) 
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Voltando aos Jogos Festivos dentro do mercado de massa, estes, em grande parte, são voltados 

para grandes grupos de jogadores, algumas vezes competindo em times outras vezes 

individualmente, carregam uma estrutura de perguntas e respostas e/ou de performances como 

desenhar, fazer mímicas, etc. Exemplos muito conhecidos no mercado nacional são Imagem e 

Ação 2 (2002) e Perfil, versão nacional do jogo 20 Questions (Moog e Madnick, 1988). 

A última forma apresentada por Woods são jogos ligados diretamente a produtos 

audiovisuais. Esse movimento de mercado deu-se a partir do advento da televisão e, por 

consequência, dos programas passam nas grades das redes de transmissão. Os jogos carregam o 

nome dos programas de TV e tendem a ter uma relevância efêmera, sendo esquecidos quando o 

show a que são ligados para de ser transmitido. Segundo David Parlett, esses são jogos 

“essencialmente triviais, efêmeros, entorpecentes, e num nível de inutilidade destruidora de 

almas.” (PARLETT, 1999, p. 7)3. Exemplos que Woods nos dá desses jogos são Dexter: The Board 

Game(2010), Glee Board Game (2010), Gossip Girl Never Have I Ever Game (2009) e Dancing 

With The Stars Board Game (2008).  

Ainda há um tipo de jogos do mercado de massa que são uma espécie de híbrido das três 

formas apresentadas. São títulos que usam a base de jogos largamente conhecidos pelo público 

geral e acrescenta uma ou outra mudanças pouco ou nada substanciais nas regras e na aparência 

do jogo apenas para justificar que se associe aquele jogo ao uma marca ou produto que esteja em 

voga no período de lançamento ou que tenha um nicho de seguidores. A Hasbro explora essa 

possibilidade a níveis extremos tendo dezenas de retematizações dos seus jogos, principalmente 

Monopoly. Uma breve pesquisa usando apenas a palavra “Monopoly” na base do site Board Game 

Geek já é suficiente para se obter resultados como Monopoly: Pokémon (1995), Monopoly: Star 

Wars (1997), Monopoly: The Lord of the Rings Trilogy Edition, Monopoly: Disney (2001), entre 

outros. Só de Star Wars, nesta mesma página de resultados, aparecem mais quatro jogos além do 

citado. 

Todos estes ainda vendem muito bem e provavelmente por isso que não vemos grandes 

esforços das tradicionais empresas do ramo de brinquedos para trazerem títulos mais recentes. Por 

fim, Woods nos resume bem o que são todos esses jogos que compõem o mercado de massa: 

 

 
3 Tradução livre do texto original em inglês “essentially trivial, ephemeral, mind-numbing, and ultimately [of 

a] soul destroying degree of worthlessness” (PARLETT, 1999, p. 7) 
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“A indústria contemporânea de jogos de mercado de massa é essencialmente 

construída sobre o reempacotamento de jogos proprietários do século 20, jogos 

festivos e alguns títulos originais que aparecem anualmente para satisfazer os fãs 

de determinadas licenças de mídia. Como o designer e editor Mike Petty observa, 

as maiores empresas de jogos como Hasbro e Mattel agora têm pouca motivação 

para explorar o potencial de novos estilos de jogos (2006) e relutam em até mesmo 

considerar as submissões de jogos de fora de um pequeno grupo de 

desenvolvedores (Verbeten, 2007, p. 31). Como o designer e comentarista da 

indústria, Greg Costikyan, eloqüentemente afirma: ‘ A Hasbro está gorda e feliz 

e basicamente não dá a mínima para inovação’ (1998)” (WOODS, 2012, p. 19)4 

 

1.4 - Os Jogos de Hobby 

Fazer separação de gêneros é algo que não simples e ainda é bastante debatido dentro da 

academia. No campo de estudos de jogos esse impasse também está presente. Existem diversas 

formas classificar os jogos levando em conta diferentes formas de aproximação. Como vimos nas 

formas de classificação dos jogos clássicos, essa separação é feita com base nos objetivos.  Woods 

nos traz a visão de Reiner Knizia na sua obra Dice Games Properly Explained, onde ele separa os 

jogos entre os que usam sorte primordialmente, aqueles onde a sorte é mitigada, os de estratégia e 

os de blefe. (WOODS, 2012, p. 21) Mas, como sugerido anteriormente, essa não é uma forma 

absoluta de se pensar os gêneros. 

Levando essa discussão para o campo dos jogos eletrônicos, ainda podemos perceber que 

esses limites entre gêneros é difícil de se estabelecer. A tentativa de usar o tema do jogo como 

forma de separação de gênero não é bem aceita e na verdade acaba parecendo mais confusa. Alguns 

teóricos como Mark J. P. Wolf entendem como inadequado o uso do tema como base para 

classificação do jogo já que, segundo ele, similaridade temática não consegue refletir o quão 

diversa pode ser a experiência de jogar. (WOODS, 2012, p. 21) Wolf propõe uma série de critérios 

baseados na experiência interativa do jogo, objetivos e metas. No entanto Stewart Woods 

argumenta que essa complexificação acaba mais atrapalhando que ajudando. O resultado acaba 

sendo uma lista de gêneros que na verdade replica a confusão e os propósitos cruzados que há nos 

estudos de filmes. (WOODS, 2012, p. 21) 

 
4 Tradução livre do texto original em inglês “The contemporary mass-market games industry is essentially 

built upon the repackaging of 20th century proprietary games, party games, and a few original titles that 
appear yearly to satisfy fans of particular media licenses. As designer and publisher Mike Petty notes, the 
larger game companies such as Hasbro and Mattel now have little motivation to explore the potential of 
new game styles (2006) and are reluctant to even consider game submissions from outside of a small pool 
of developers (Verbeten, 2007, p. 31). As industry commentator and designer Greg Costikyan eloquently 
affirms, ‘Hasbro is fat and happy and basically doesn’t give a fuck about innovation’ (1998)” (WOODS, 
2012, p. 19) 
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Trazendo para os jogos de hobby ou hobby games, mesmo sendo um meio com um nicho 

ainda muito pequenos se comparados aos anteriormente citados, já existem diversas maneiras 

informais pelas quais as pessoas reconhecem alguns jogos. Woods cita Greg Aleknevicus para 

falar de “quatro pilares” do mercado de hobby games: wargames, role playing games (RPG), 

collectible card games (CCG) e eurogames (WOODS, 2012) Essa acaba sendo a forma de 

classificação de gênero que Woods adota para desenvolver a questão histórica sobre os jogos de 

tabuleiro modernos e principalmente os eurogames. É possível ver que há um cruzamento de 

métodos nessa classificação onde CCG e RPG são gêneros que têm seus nomes claramente 

baseados na mecânica dos jogos enquanto os wargames recebem esta nomenclatura com base no 

tema dos títulos que compõem tal classificação. No entanto, CCG e RPG comumente são 

ambientados em contextos de guerra e aí percebemos que é virtualmente impossível estabelecer 

limites rígidos.  

As classificações de gênero acabam funcionando como uma maneira de identificação que 

facilite o acesso daqueles que são os usuários daquilo que se classifica. “É mais produtivo pensar 

no gênero como um série de convenções que fornecem uma forma de taquigrafia comunicativa, 

permitindo aos autores contar com audiências que tenham certas expectativas e conhecimento.5” 

(WOODS, 2012, p. 21). Sendo assim, como a classificação de Aleknevicus abrange as principais 

formas de jogos de hobby anteriores aos eurogames e jogos de tabuleiro modernos em geral, esta 

forma de classificação se encaixa muito bem para o propósito do trabalho de Woods e, 

consequentemente, deste trabalho também. 

 

1.5 - Wargames, RPG e CCG 

Existe todo um caminho que podemos traçar até chegar no entendimento atual do sejam 

eurogames e jogos de tabuleiro modernos em geral. Tem-se como convenção que os board games 

modernos começaram com o jogo Colonizadores de Catan (Klaus Teuber, 1995), no entanto essa 

é uma generalização para tentar traçar uma separação entre os jogos considerados modernos e os 

jogos de mercado de massa. Os jogos de hobby são anteriores aos próprios jogos de tabuleiro 

modernos, embora façam parte do mesmo grupo de classificação aqui utilizada. Apesar de não 

 
5 Tradução livre do original em inglês “it is more productive to think of genre as a series of conventions 

that provide a form of communicative shorthand, thus allowing authors to count on audiences having 
certain expectations and knowledge.” (WOODS, 2012, p. 21) 
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serem considerados predecessores diretos dos board games modernos em termos de design, 

wargames, CCG e RPG, são gêneros que foram historicamente críticos para a formação da 

comunidade de jogadores que futuramente estaria diante dos eurogames e demais jogos de 

tabuleiro modernos. (WOODS, 2012, p. 32) 

Nesta parte do trabalho abordaremos brevemente cada um dos três gêneros antecessores 

aos jogos de tabuleiro moderno. Woods faz, em sua obra que uso para referência nesta dissertação, 

um estudo detalhado de jogos, edições de revista, autores, editoras e muitos outros elementos ao 

redor destes gêneros. Porém, não é possível abarcar toda essa complexidade de detalhes num 

trabalho como este. Sendo assim buscarei abordar as principais características que apontem para o 

papel de formação da comunidade de jogadores e alguns pontos de intersecção vista em jogos 

chave que guiaram os hobby games para o ponto onde estão nos dias atuais. 

 

1.5.1 - Wargames 

Os wargames são a forma de hobby game mais antiga. Surge como forma de simular 

batalhas para uso militar. Teve seu crescimento através do começo do século 20 quando seu 

sucesso era desenvolvido através de jogos baseados em miniaturas e teve seu sucesso reavivado 

na década de 50 quando é lançado o que se considera o primeiro board wargame moderno: Tactics 

(Charles S. Roberts, 1954). (WOODS, 2012, p. 22) Após o grande sucesso com esse título, tendo 

vendido as 2000 cópias iniciais, Roberts funda a Avalon Hill, importante companhia responsável 

por grande parte dos mais relevantes wargames da era pre-eletrônica. Essa é mesma empresa que 

detém os direitos do tão conhecido Risk (o nosso War) e que hoje pertence a Wizards of The Cost, 

mesmo grupo que também detém os direitos sobre Magic: The Gathering e o sistema de RPG 

Dungeons and Dragons. Devido ao grande sucesso da Avalon Hill outras empresas também 

seguiram nessa mesma tendência, dentre ela a Simulation Publications Incorporated (SPI) que 

teve grande participação no crescimento da comunidade de wargames devido a publicação da 

revista Strategy and Tactics, referência para que a comunidade fizesse contribuições e desse 

retorno sobre os jogos, táticas utilizadas, etc. 
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Figura 1- Preparação da primeira rodada do jogo Tactics. 

Fonte: https://boardgamegeek.com/image/984765/tactics 

 

Um wargame era, em última análise, a recriação de batalhas que aconteceram. O tabuleiro 

representa o terreno que é dividido por um grid de formas hexagonais para separar os quadrantes 

de movimentação. Esse tabuleiro também simulava as variações de terreno e suas propriedades. 

As peças usadas eram fichas de cartão que representavam as unidades de cada exército que tinham 

suas habilidades impressas. Por fim também se utilizava uma sofisticada tabela de referência 

probabilística para determinar o resultado de conflitos baseado em dados estatísticos e um pouco 

de intuição dos designers. Eram quase sempre jogados por dois jogadores colocados em conflito 

direto, semelhante aos jogos clássicos nesse aspecto. 

Falando em designers de jogo, esse é um termo que foi adotado primeiramente por 

Redmond Simonsen da SPI. (WOODS, 2012, p. 22) Os jogos de mercado de massa vendido na 

época não tinham (e muitos até hoje não tem) o nome do autor escrito na caixa. Foram os wargames 

que introduziram a figura do game designer e, dentro de uma comunidade pequena, iniciaram a 

https://boardgamegeek.com/image/984765/tactics
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tradição de um contato mais próximo entre autor e jogador, característica que perdura até os dias 

de home no meio dos hobby games. 

 

“Designers de wargames tipicamente tentam simular momentos específicos da 

história, usando informações detalhadas para revisitar conflitos. Embora muitas 

formas de jogo sejam simulações em algum grau, wargames levaram isso ao 

extremo, utilizando conjuntos de regras complexos e laboriosamente pesquisou 

tabelas de resolução de combate (Combat Resolution Tabels - CRTs) para 

aproximar os possíveis resultados de qualquer evento com uma combinação de 

dados e suas probabilidades associadas.” (WOODS, 2012, p. 25) 

 

Embora wargames que usem miniaturas ainda atraiam um público jovem, como a série 

Warhammer da Games Workshop, a realidade é que esse gênero teve seu auge nos ano 60 e 70 e 

desde então vem sofrendo um declínio. 

 

1.5.2 - Roleplaying Games 

Um jogador de wargame chamado Gary Gygax vivia a época de ouro deste gênero de jogo. 

Em 1970, ele estava trabalhando em um sistema de jogo baseado em miniaturas usando um sistema 

de regras iniciado por seu amigo Jeff Perren. Este sistema veio a público pela Guidon Games no 

ano seguinte com o nome Chainmail  (Gygax e Perren, 1971) e incluia um suplemento de regras 

para “dragões, heróis, espadas mágicas e feitiços” (“Entrevista com Gary Gygax”, 2004)6. Dave 

Arneson era um dos jogadores do sistema lançado por Gygax e também era um companheiro de 

wargame. No entanto, Arneson estava um pouco entediado com os wargames e buscava novas 

maneiras de tornar a experiência mais vívida. Passo a passo ele introduziu as noções de um cenário 

medieval com uma campanha que fosse continuada onde cada jogador controlava um personagem 

que era líder de um grupo pequeno.  Arneson seguiu experimentando seu sistema até que resolveu 

incluir magia e a configuração onde cada jogador controla apenas um personagem que atuam de 

maneira colaborativa para tentar se infiltrar em um castelo inimigo. Este é para muito a 

primeiríssima forma de Roleplaying Game (RPG). Gygax teve contato com o sistema de Aneson 

e, como fizera com o sistema de Perren, ele o aprimorou e trabalhou arduamente nos primeiros 

anos da década de 70 até chegar no que se tornou o sistema de RPG mais conhecido no mundo até 

os dias de hoje: o Dungeons and Dragons ou apenas D&D. (WOODS, 2012, p. 26) 

 
6 http://www.gamebanshee.com/interviews/28268-dungeons-dragons-interview.html 

http://www.gamebanshee.com/interviews/28268-dungeons-dragons-interview.html
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Outros sistemas vieram depois do D&D e também tiveram grande sucesso no mercado 

sendo também referência para a comunidade de jogadores. Na década seguinte ao lançamento do 

D&D surgiu o Generic Universal Role Playing System (GURPS) desenvolvido por Steve Jackson 

que é outro sistema jogado até os dias de hoje tendo sido atualizado e implementado a diversos 

cenário, já que ser adaptável a qualquer cenário ficcional era o mote deste sistema. (WOODS, 

2012, p. 26). Outro sistema que vale a pena ser citado é o “storyteller system” criado por Mark 

Rein-Hagen, da editora White Wolf Inc., que serviu de base para diversos jogos. Dentre eles o mais 

famoso certamente é Vampiro: A Máscara (Mark Rein-Hagen, 1991), um cenário de horror e 

fantasia urbana. O cenário teve uma segunda edição em 1992 e uma edição revisada em 1998 e até 

hoje possui uma comunidade de jogadores ainda bem ativa.7 

 

De um modo geral, nos RPG’s os jogadores assumem o papel de personagens 

individuais cujas características e habilidades definidoras são especificadas pelas 

regras, mas cujos objetivos e motivações são mutáveis e dependentes da narrativa 

do jogo. Um mestre (ou narrador) relata os acontecimentos aos jogadores 

conforme eles vão acontecendo, descrevendo o mundo do jogo e transmitindo aos 

jogadores as conseqüências de suas ações. Típico da estrutura do jogo é a 

acumulação de experiência em várias formas que afetam as estatísticas do 

personagem do jogador e, portanto, sua relação com o mundo, conforme definido 

pelo conjunto de regras. Geralmente, os primeiros jogos de RPG eram jogados em 

uma série de sessões em andamento - uma campanha - com sessões de jogo 

individuais formando uma pequenas partes de uma aventura maior. (WOODS, 

2012, p. 26)8 

 

Os RPG’s é hoje muito estudado dentro da academia que contribui continuamente para o 

entendimento dos roleplaying games. Estudar os vários aspectos deste enquanto jogo, experiência 

social, arte performática entre outros assuntos, tem sido o objetivo de diversos autores que Woods 

cita em sua obra como Ron Edwards9, Gary Alan Fine e Daniel Mackay. 

 

 
7 https://pt.wikipedia.org/wiki/Vampiro:_A_M%C3%A1scara 

8 Tradução livre do texto original em inglês “Generally speaking, in role-playing games players take on 

the role of individual characters whose defining traits and abilities are specified by the ruleset, but whose 
goals and motivations are changeable and dependent upon the narrative of the game. A game master 
relates the unfolding events as they happen to players, describing the game world and conveying to the 
players the consequences of their actions. Typical of the game structure is the accumulation of 
experience in varying forms that affects the player character’s statistics and therefore their relationship 
with the world as defined by the ruleset. Generally, early role-playing games were played in a series of 
ongoing sessions— a campaign—with individual play sessions forming a small part of a larger 
adventure.” (WOODS, 2012, p. 26) 
 

9 http://www.indie-rpgs.com/articles/1/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vampiro:_A_M%C3%A1scara
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1.5.3 - Collectible Card Games 

A história dos Jogos de Cartas Colecionáveis ou Collectible Card Games (CCG) está 

intrinsecamente ligada com a carreira de Richard Garfield e a Wizards of the Cost que detém até 

os dias de hoje os direitos sobre o mais famoso e lucrativo CCG da história. Garfield produziu 

outros jogos dentro do nicho dos hobby games. Dentre eles o jogo de tabuleiro de grande sucesso 

King of Tokyo (Richard Garfield, 2011) que já rendeu várias expansões além de outro jogo spin-

off, o King of New York (2014). No entanto sua fama está muito mais ligada aos CCG do que aos 

board games, embora tenha tenha produzido excelentes títulos como os citados anteriormente. 

 

 

 

Figura 2 - Mesa de Magic: The Gathering 

Fonte: https://boardgamegeek.com/image/68406/magic-gathering 

 

A história começa em 1993 quando Richard Garfield tentava vender um jogo para as 

editoras norte-americanas, o RoboRally (Richard Garfield, 1994). Nenhuma empresa quis comprar 

sua ideia a não ser Peter Adkison, dono e fundador de uma editora pequena e nova no mercado: a 

https://boardgamegeek.com/image/68406/magic-gathering
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Wizards of the Cost. Mesmo não tendo abandonado a ideia do jogo que Garfield apresentou em 

primeira mão, Adkison manifestou o interesse de ter um jogo que fosse mais barato e portátil. Foi 

então que Richard veio com a ideia de um sistema de jogo em que estava trabalhando que usava 

cartas colecionáveis de baseball mescladas a um jogo. O conceito fundamental do jogo era 

realmente muito simples: “um jogo de cartas para dois jogadores que poderia ser infinitamente 

expandido através da compra de mais pacotes, impulsionados por uma enorme variedade de cartas 

e uma ampliação da raridade de cartas individuais.”(WOODS, 2012, p. 28). Trabalhando sobre 

esse conceito e evoluindo os aspectos do jogo, chegaram finalmente no que se tornaria o aclamado 

Magic: The Gathering (Richard Garfield, 1993) e que transformaria de uma vez por todas o mundo 

dos jogos de hobby. 

Um efeito desse lançamento, além de angariar diversos jogadores de outras modalidades 

dos jogos de hobby, RPGistas sobretudo, foi a consequente criação de um metagame. Como o 

lançamento de novos pacotes periodicamente, o jogo tornou-se vivo e mudava as formas de 

estratégia para vencer a cada novo lançamentos de expansão. Isso fez com que cada vez mais 

jogadores experientes se aplicassem na atividade de deck-building (construção de baralho) para 

elaborar a melhor maneira de preparar seu baralho para enfrentar seus adversários. 

Falando em enfrentar adversários, não demorou muito para que surgissem torneios de 

grande porte. Em 1996 foi estabelecido o primeiro torneio profissional que oferecia prêmios de até 

40 mil dólares. Um pouco antes disso a revista especializada no assunto, The Duellist, era lançada 

no ano de 1994, apenas um ano depois do lançamento do jogo. A comunidade de jogadores 

explodiu e a Wizards of the Cost não dava conta de abastecer as lojas que se multiplicavam para 

atender as demandas desse boom que foi Magic.(WOODS, 2012, p. 28) 

Outros jogos no mesmo perfil foram lançados tentando acompanhar o sucesso de Magic. 

Star Trek: The Next Generation Customizable Card Game (Tom Braunlich et.al, 1994) é um 

exemplo e mesmo Garfield tentou lançar outro CCG, o Jyhad (Richard Garfield, 1994), mas nada 

chegou perto do estrondoso sucesso de sua primeira criação dentro do gênero. Magic só encontrou 

concorrentes a altura com a chegada do CCG de Pokémon (1999) e Yu-Gi-Oh! (Kazuki Takahashi, 

2002) que mirava num público mais jovem e que tinham as séries animadas de ambas as franquias 

para servir de suporte ao entusiasmo dos jogadores. Novos CCG continuam a surgir até hoje e 

muitos tentam seguir a fórmula combinada de Pokémon e Yu-Gi-Oh! e Magic usando o sistema de 

jogo aliado a uma franquia midiática de sucesso. É o caso de Star Wars: Destiny (Lucas Durham 



 35 

e Vlad Ricean, 2016) que atrai jogadores pelo sucesso da franquia ao mesmo tempo que adiciona 

um novo componente para o sistema de CCG: dados. Outras formas de jogos como itens 

colecionáveis que são lançados periodicamente são aqueles que não usam cartas, mas miniaturas. 

É o caso de Heroclix (Jordan Weissman, et. al, 2002) que usa miniaturas de super herois da marvel 

como componentes principais de um jogo que lembra bastante os antigos wargames, sendo assim 

quase que uma mistura dos dois gêneros. Mas Woods ainda nos lembra de outro jogo que seria o 

mais convergente de todos, o  Dungeons and Dragons Miniatures que apela tanto aos jogadores 

de wargame, CCG e RPG. (WOODS, 2012, p. 30). 

O mercado brasileiro de CCG ainda é bastante movimentado e diversas lojas especializadas 

se mantém abertas e funcionando. No entanto, muitas dessas lojas não mais dão suporte para venda 

e promoção de torneios de CCG’s. Muitas delas hoje também vendem e sediam torneios de jogos 

de tabuleiro moderno. É o caso, por exemplo da Legion Board and Card Games10 em Niterói (que 

anteriormente se chamava Legion Card Game) e a RED Jogos11 no Rio de Janeiro.  

 

1.6 - A formação da comunidade de jogadores 

Antes de avançar para abordar os eurogames e jogos de tabuleiro modernos em geral, quero 

apresentar o motivo e ao mesmo tempo a cola que une todos os gêneros dos hobby games: a 

comunidade de jogadores. É verdade que cada gênero tem sua própria comunidade, mas, como é 

possível perceber pela explanação anterior, os gêneros dentro dos jogos de hobby não surgiram ao 

mesmo tempo e tiveram um crescimento ao longo dos anos. Juntamente com o surgimento e 

crescimento de cada vertente, também aparecia figura do “hobbysta”. É importante entender como 

esses gêneros abordados até aqui colaboraram para a formação de uma comunidade sem a qual 

provavelmente os jogos de tabuleiro modernos não teriam tamanha aceitação e crescimento. 

Os hobby games tem essa característica de serem jogos que não terminam na mesa de jogo, 

mas que fomentam discussões para além da atividade jogo. Hoje essa comunidade se reúne em 

torno de sites como Board Game Geek (BGG), maior portal do mundo sobre jogos de tabuleiro 

modernos e card games com milhares de jogos cadastrados, fóruns de discussão e mercado de 

 
10 https://www.legioncg.com.br/ 

11 https://lotustore.com.br/?fbclid=IwAR1BT-Vta4jdJL8NWZ1-GqxJDZBbHld3z10U-

y4kBujpifgE9lxODyCBgHU 

https://www.legioncg.com.br/
https://lotustore.com.br/?fbclid=IwAR1BT-Vta4jdJL8NWZ1-GqxJDZBbHld3z10U-y4kBujpifgE9lxODyCBgHU
https://lotustore.com.br/?fbclid=IwAR1BT-Vta4jdJL8NWZ1-GqxJDZBbHld3z10U-y4kBujpifgE9lxODyCBgHU
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troca, compra e venda. No Brasil temos a Ludopedia que cumpre o mesmo papel do BGG mas 

com foco no público nacional.  

Como dito anteriormente, precisamos considerar um percurso na linha do tempo para 

entender o gradual crescimento de relevância e formação destas comunidades. Sendo assim, é 

inegável considerarmos o papel relevante que os wargames cumpriram. Os wargames são jogos 

criados para adultos. Estes por sua vez se divertiam em torno de um mesmo assunto. Isso já foi o 

suficiente para que começassem a surgir comunidades de hobby gamers. (WOODS, 2012, p. 31) 

Os jogadores de wargame eram mais do que apenas isso, eram entusiastas. Essa é uma 

característica que até os dias de hoje pode ser percebida na comunidade de hobby games em geral: 

o encurtamento da distância entre o autor dos jogos e a comunidade que os joga. 

Os RPG’s vieram com uma forma de ampliar as possibilidades da experiência de jogo 

abrindo mesmo possibilidade que este fosse entendido como uma forma de expressão artística do 

próprio jogador, não apenas pelo componente de interpretação, mas também pela questão criativa 

de dar vida a um personagem. Essas características atraíram mais e mais adeptos para a 

comunidade que ajudaram a contribuir para a evolução do gênero. As regras e possibilidades de 

um sistema precisavam ser estudadas para que o jogador pudesse extrair a melhor estratégia na 

hora de criar seus personagens e tomar suas decisões durante o jogo. Esse tipo de atividade acabou 

por se tornar um metajogo. 

Para falar de metajogo não é possível ignorar os CCG que foram (e ainda são) um fenômeno 

na criação de um metajogo de construção de baralho e torneios que vão desde os mais locais 

acontecendo nas lojas especializadas até os de nível mundial que acontecem hoje. Além disso os 

CCG mudaram a perspectiva de jogo que o RPG trazia. Os jogadores tinham um objetivo num 

conflito um contra um dentro de um sistema que possibilitava (e quase que pedia) a formação das 

comunidades em torno desta atividade jogo, como descrito anteriormente. 

“Cada um desses gêneros contribuiu para o formar a comunidade contemporânea de hobby 

gamers, influenciando o crescimento da cultura - e a indústria que a apóia - antes do surgimento 

dos eurogames.” (WOODS, 2012, p. 31)  
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1.7 - Eurogames e jogos de tabuleiro modernos 

 

“...os eurogames tendem a ser jogos acessíveis que privilegiam o papel da 

mecânica sobre o tema em jogabilidade. Eles geralmente facilitam conflitos 

indiretos ao invés de diretos, reduzem o papel do acaso, oferecem tempos de jogo 

previsíveis e geralmente de alto padrão em termos de qualidade e apresentação de 

componentes.” (WOODS, 2012, p. 79)12 

 

Na sua obra, Stewart Woods faz uma escolha de recorte em torno dos eurogames para falar 

sobre jogos de tabuleiro modernos. De fato este gênero tem um papel central na formação do que 

hoje é a comunidade de jogadores, prova disso é que o marco convencionado para indicar o início 

dessa tendência de game design é justamente um eurogame: Colonizadores de Catan (Klaus 

Teuber, 1995). Porém, antes que os eurogames fossem estabelecidos como um gênero forte e 

crescente, outros jogos vieram antes e boa parte de suas características contribuíram para a 

formação da ideia dos eurogames. 

Woods nos dá um caminho muito bem detalhado de cada passo da formação deste novo 

segmentos de jogos de tabuleiro trazendo inúmeros títulos e descrevendo minuciosamente os fatos 

que guiaram a história até o advento dos eurogames. No entanto, não pretendo me deter tanto 

nesses detalhes já que este trabalho já está feito. Pretendo nesta parte do texto fazer breves citações 

de antecessores dos eurogames que serviram de inspiração para títulos posteriores já apontando 

para o cenário atual. 

 

 
12 Tradução livre do texto original em inglês “...eurogames tend to be accessible games that privilege the 

role of mechanics over theme in gameplay. They typically facilitate indirect rather than direct conflict, 
deemphasize the role of chance, offer predictable playing times, and are usually of a high standard in 
terms of component quality and presentation.” (WOODS, 2012, p. 79) 
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Figura 3 - Tabuleiro de Colonizadores de Catan 

Fonte: https://www.digitaltrends.com/movies/ready-movie-based-settlers-catan/ 

 

Muito antes de Colonizadores de Catan, jogos no mercado anglo-americano já carregavam 

características que apontavam para o que viriam a ser os eurogames. Acquire (Sid Sackson, 1964) 

é um desses jogos. Com foco em um sistema abstrato, pouca relevância do tema e sem conflitos 

diretos entre os jogadores, é um jogo com ênfase na estratégia e habilidades econômicas. Outro 

jogo deste mesmo mercado que podemos citar é o Crude: The Oil Game (William Bricker, 1974). 

O jogo trazia uma novidade em seu sistema que era a geração de recursos para todos os jogadores 

através de um dado. Essa mecânica seria usada posteriormente no aclamado Colonizadores de 

Catan. (WOODS, 2012, p. 37) 

Outra importante citação a ser feita quando pensamos em antecessores dos eurogames é 

Cosmic Encounter (Peter Olotka, et. al, 1977). Este é um jogo que fez muito sucesso em sua época 

e até os dias de hoje ainda é muito jogado. Este título já conta com várias expansões e uma reedição 

publicada pela Fantasy Flight em 2008. Seu grande destaque se dá pela implementação de uma 

mecânica que não apenas se tornou relevante para os jogos de tabuleiro, mas para o game design 

https://www.digitaltrends.com/movies/ready-movie-based-settlers-catan/
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em geral: personagens com poderes variáveis. O jogo com esta mecânica tem uma regra definida, 

como qualquer outro, a diferença que cada personagem pode quebrar a regra do jogo sob algum 

aspecto específico. Essa característica abre possibilidade para inúmeras maneiras de traçar 

estratégias e pensar novas implementações, no caso dos designers. (WOODS, 2012, p. 39) 

A Alemanha é um importante país para pensarmos na construção do mercado dos 

eurogames e no crescimento nicho de board games em geral. Jogos de tabuleiro fazem parte da 

cultura alemã e isso se reflete na importância que é dada para essa manifestação cultural quando 

olhamos para a quantidade de jogos que os jogadores alemães compram e pela existência de 

insituições como o Deutsches Spiele-Archiv13, o Bayerische Spiele- Archiv14 e o Deutsches 

Spielemuseum15. Três museus dedicados a arquivar, catalogar e disponibilizar jogos e literaturas, 

sendo também centros de pesquisa para jogos de tabuleiro. O maior deles é o Spiele-Archiv (que 

traduzindo para o português seria algo como “Arquivo de Jogos”) que conta com um catálogo com 

mais de 30 mil jogos que datam de 1945 até os dias atuais. O intuito da criação desses arquivos é 

documentar o desenvolvimento de jogos na língua alemã à partir de 1945, promover a pesquisa 

científica na área de jogos, promover os jogos na família e na sociedade e ser referência para a 

mídia em relatórios sobre jogos.(WOODS, 2012, p. 61) 

Pensar na ênfase da presença dos jogos em âmbito familiar é importante para entender o 

pensamento dos autores alemães de jogos de tabuleiro. Já no final da década de 60 e início da 

década de 70, a comunidade alemã de designers recebiam certa influência de seus colegas anglo-

americanos. Quando pensamos nos títulos supracitados (Cosmic Encounter e Acquire, por 

exemplo) somado às características mais comuns dos eurogames, podemos enxergar uma linha de 

conexão entre a cultura alemã de jogar e sua expressão na maneira como desenvolveram seus 

jogos. 

 

“A longa história de excelência na produção de brinquedos e jogos, juntamente 

com uma disposição cultural estabelecida para o jogo, levou a uma necessidade 

percebida de inovação doméstica no mercado de jogos para a família.”(WOODS, 

2012, p. 61)16 

 
13 https://museen.nuernberg.de/spielearchiv/ 

14 http://www2.spiele-archiv.de/ 

15 https://www.deutsches-spielemuseum.eu/ 

16 Tradução livre do original em inglês “The lengthy history of excellence 

in toy and game production, along with an established cultural disposition 
towards gaming, led to a perceived need for domestic innovation in the family 
game market.” (WOODS, 2012, p. 61) 

https://museen.nuernberg.de/spielearchiv/
http://www2.spiele-archiv.de/
https://www.deutsches-spielemuseum.eu/
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Desta maneira, os primeiros eurogames eram pensados para serem jogados tanto por 

adultos quanto por crianças. Por esse motivo era necessário que as regras fossem simples 

possibilitando uma rápida explicação. A não eliminação de jogadores era outra coisa importante 

pensando em jogo familiar, fazer com que todos aproveitem o jogo até o final. O término do jogo, 

aliás, geralmente era pré-definido, seja com número de rodadas ou algum outro gatilho inevitável.  

Os componentes de excelente qualidade vieram quase como uma herança do que já era 

feito no mercado de jogos e brinquedos e acabou por se tornar uma marca desse gênero. Os 

eurogames hoje não estão mais completamente dentro deste padrão. Muito títulos carregam 

algumas destas características, como a ênfase no sistema de jogo com menos foco no tema, no 

entanto não é possível mais considerar alguns títulos como sendo feitos “para toda família”. Bem 

como todo mercado de jogos, os eurogames também evoluíram e se complexificaram. Mesmo 

assim, ainda há espaço nas prateleiras para os clássicos como Colonizadores de Catan e ainda se 

fazem eurogames para serem jogados por pessoas de todas as idades como é o caso de Ticket to 

Ride (Alan R. Moon, 2004). Este último, por sinal, é o que a comunidade chama de jogo 

“gateway”, por possuírem um apelo visual e uma jogabilidade simples que é facilmente explicada. 

Concomitante a isso, outros eurogames fazem muito sucesso sendo o que a comunidade chama de 

“euros pesados”. É o caso dos belíssimos jogos do autor português Vital Lacerda, como The 

Gallerist (2015) e Lisboa (2017) que tem uma quantidade de regras substancial e que ainda assim 

atrai muitos jogadores ávidos em colocar seu raciocínio e capacidade estratégica à prova. Outro 

exemplo que por muito tempo esteve no topo do ranking de interesse do Board Game Geek é o 

Terra Mystica (Jens Drögemüller e Helge Ostertag, 2012). Neste jogo cada jogador escolhe uma 

raça que tem um poder específico. Cada jogador tem diversas formas de pontuar, seja pela 

expansão que sua raça fez, por quanto culto foi prestado a divindades do jogo e por quanto dinheiro 

se tem ao final do jogo. Para vencer, é necessário que haja um planejamento adequado ao cenário 

que se apresenta, ou seja, a estratégia que cada jogador adotará vai depender de que raça está 

utilizando e que raça outras pessoas estão utilizando. Cada uma das formas de pontuar exige que 

se façam ações de maneira específica dentro da regra, desta forma, cada jogada precisa ser bem 

calculada e neste título não há espaço para sorte, nem mesmo mitigada. 

Neste cenário, não apenas os eurogames mudaram. Outras formas de jogo foram sendo 

inseridas no mercado dos modern board games. Como dito anteriormente, os party games que 
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dividem as estantes das lojas com os eurogames não são os mesmos descritos anteriormente e 

tampouco usam as mesmas mecânicas artifícios. Logicamente que algumas características se 

conservaram. Os party games atuais ainda agregam muitos jogadores e são bem dinâmicos e 

muitas vezes envolvem a necessidade do envolvimento corporal do jogador. Outra característica 

que perdurou é a necessidade de uma percepção envolvendo os sentidos do corpo e algumas vezes 

uma dose de destreza. Para entendermos um pouco melhor basta olharmos o exemplo de Dobble 

(Igor Polouchine, et. al, 2009). O jogo é baseado na percepção visual dos jogadores em encontrar 

desenhos iguais em cartas diferentes. As cartas são circulares tendo a face branca com vários 

desenhos sobre ela. Tais desenhos foram distribuídos nas 55 cartas de maneira que sempre haverá 

um desenho em comum entre duas cartas e a ideia é encontrar primeiro qual seja essa imagem que 

se repete. Com essa mecânica básica é possível jogar de várias maneiras. 

Outro gênero que atualmente anda lado a lado com os eurogames são os chamados 

Amerigames17 ou Ameritrash. Estes acabaram por herdar algumas características tanto dos 

wargames quanto dos RPG’s. Muitos dos títulos que estão nessa categoria tem grande foco na 

narrativa em torno do jogo, usam movimentação de área, miniaturas e quase sempre envolvem 

confronto direto ou entre os jogadores ou contra inimigos que o sistema do jogo impõe. Semelhante 

aos eurogames, os amerigames também possuem títulos com diferentes níveis de complexidade. 

Existem títulos simples de regras simples e com um apelo mais familiar (quase infantil) como Mice 

and Mystics (Jerry Hawthorne, 2012) e outros tão complexos que algumas partidas chegam a durar 

10 horas como é o caso de Twilight Imperium Fourth Edition (Christian T. Petersen, et. al, 2017).  

Como Stewart Woods escolheu fazer o recorte sobre os eurogames é importante citar essas 

outras faces dentro do grupo denominado jogos de tabuleiro modernos. Estes jogos ocupam os 

mesmos espaços que os eurogames nas lojas especializadas e aparecem nos eventos e convenções 

pelo mundo com a mesma intensidade. Logicamente que existirão entusiastas de um gênero ou de 

outro, mas isso não elimina um ou outro do mercado. Woods fez uma escolha na sua narrativa 

temporal que em nada nos atrapalha para expor, de maneira breve, o caminho feito até chegarmos 

ao cenário atual. No entanto, se faz necessário elucidar que o grupo de jogos abordado como objeto 

deste trabalho não se limita aos eurogames, mas é composto também pelos supracitados que 

 
17 Decidi incluir o termo “Amerigame”  por entender que o termo “Ameritrash” foi cunhado com finalidade 
jocosa. No entanto, este termo acabou sendo abraçado em parte pela comunidade que simpatiza com 
esse gênero. Mesmo assim, quis incluir um termo menos ofensivo e que também é utilizado pela 
comunidade de jogadores de jogos de tabuleiro modernos. 
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compõem, em base, o que é conhecido como board games. Ainda há uma certa vivência paralela 

entre os jogos de tabuleiro modernos e os CCG. Todavia, dada a característica intrínseca do 

colecionismo dos card games colecionáveis, isso acaba gerando uma certa divisão entre as duas 

comunidades embora muitos jogadores transitem entre as duas e muitas vezes dividam o mesmo 

espaço em lojas que trabalham com ambos os públicos.  

 

1.8 - Breve panorama do cenário nacional de jogos de tabuleiro 

No Brasil temos um cenário de jogos de tabuleiro moderno que, mesmo com as 

dificuldades de estabilidade política e financeira que o país atravessa, cresceu substancialmente 

nos últimos anos. No início dos anos 2000 esse mercado ainda era muito incipiente e os jogos 

modernos que chegavam no Brasil eram importados ou trazidos por jogadores que os conheciam 

pela internet ou em visitas a outros países. Apenas em 2009 estabeleceu-se uma grande editora que 

se mantém como a maior do mercado. A Galápagos Jogos18, que hoje é parte do grande grupo 

francês Asmodee, tem hoje parceria com mais de 500 lojas e já venderam mais 1 milhão de jogos 

em todo Brasil. Mesmo sendo uma grande editora, a Galápagos hoje já tem grandes concorrentes 

que vão desde a tradicional empresa de brinquedos Grow, que inclusive já publicou Catan: o jogo 

(como foi renomeado o tradicional Colonizadores de Catan), como empresas que antes se 

dedicavam ao mercado de RPG e que agora estão dedicados ao mercado de board games que é o 

caso da Conclave Editora19. O setor a que os jogos de tabuleiro fazem parte junto com cartas e 

memória, movimentou R$ 567 milhões em 2017 segundo reportagem do site Pequenas Empresas 

Grandes Negócios.20 Isso representa um aumento de 6% de movimentação em relação ao ano 

anterior. 

Outra maneira de se enxergar o crescimento desse nicho em terras brasileiras é a convenção 

Diversão Offline, maior evento exclusivo sobre jogos analógicos da América Latina. Iniciado no 

Rio de Janeiro, a primeira edição em 2015 contou com um público médio de 900 pessoas. No ano 

seguinte esse quantitativo subiu para 1.200. Em 2017 registrou-se participação de 2.900 pessoas. 

Em 2018, em sua primeira edição em São Paulo, recebeu cerca de 5 mil pessoas. Na mais recente 

 
18 https://www.galapagosjogos.com.br/sobre-nos 

19 https://www.conclaveweb.com.br/quem-somos/ 

20 https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2018/09/mercado-de-jogos-

de-tabuleiro-cresce-com-eventos-lojas-e-cursos.html 

https://www.galapagosjogos.com.br/sobre-nos
https://www.conclaveweb.com.br/quem-somos/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2018/09/mercado-de-jogos-de-tabuleiro-cresce-com-eventos-lojas-e-cursos.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2018/09/mercado-de-jogos-de-tabuleiro-cresce-com-eventos-lojas-e-cursos.html
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edição nesta mesma cidade, os ingressos se esgotaram e a circulação de pessoas chegou a ser de 6 

mil pessoas. 

Lojas especializadas no assunto aparecem em vários lugares a cada ano que passa. Se 

formos considerar apenas Rio de Janeiro e Niterói já temos uma boa quantidade. Entre lojas online 

e físicas são cerca de 20 empreendimentos que vendem jogos de tabuleiro. Algumas dessas lojas 

outrora eram dedicadas a venda de jogos de cartas colecionáveis, principalmente o Magic: The 

Gathering. Além desse modelo de negócio, ainda existem outros lugares que são um híbrido de 

lanchonete e restaurante com locadora de jogos de tabuleiro. No Rio de Janeiro o melhor exemplo 

deste tipo de empreendimento é a Board and Burguers (B&B) que serve hambúrguer artesanal e 

conta com um acervo de mais de 300 jogos à disposição dos clientes. Além de oferecer os jogos e 

a comida, a B&B também oferece um serviço de monitoria, ou seja, pessoas que estão prontas para 

ensinar o jogo que se queira jogar. Iguais a B&B existem vários estabelecimentos espalhados pelo 

Brasil. 

Os eventos mensais de jogos de tabuleiro, organizados por uma pessoa ou grupo de 

pessoas, que geralmente possui algum tipo de parceria com editoras, também é outro sintoma do 

crescimento da prática dos board games modernos no Brasil. Mais uma vez usando o Rio de 

Janeiro como exemplo, mesmo se desconsiderarmos os eventos que são organizados por jogadores 

de maneira menos formal e dermos foco apenas nos eventos mais estruturados e com periodicidade 

mensal, ainda teremos uma considerável quantidade de acontecimentos. Atualmente, no ano de 

2019, acontecem pelo menos 4 eventos com destaque para o tradicional Castelo das Peças que se 

mantém vivo há mais de 10 anos. 

É inegável a crescente relevância desse mercado e do número de adeptos e entusiastas no 

Brasil. Além dos números apresentados pela organização do Diversão Offline, podemos ainda 

olhar para as plataformas online de interação da comunidade. Hoje o maior grupo no Facebook 

que trata de jogos de tabuleiro modernos é o BoardGames Brasil que conta com cerca de 19 mil 

integrantes com publicações e interações diárias. Outra importante plataforma de interação 

nacional é a Ludopedia21. O portal possui cerca de 65 mil usuários e conta com fóruns, leilões, 

canais, podcasts, além de uma loja própria. 

 

 

 
21 https://www.ludopedia.com.br 

https://www.ludopedia.com.br/
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Capítulo 2 - Jogos e mídia: um olhar para os jogos de tabuleiro como mediadores 

 

2.1 - Definindo jogo 

Os jogos de mesa estão na vida de boa parte das pessoas desde a mais tenra idade. Ainda 

que nem sempre de forma direta, os símbolos e metáforas usando elementos desses jogos estão 

sempre lá. Não seria incomum ouvir alguém dizendo “a vida é um jogo” fazendo menção aos 

acontecimentos aleatórios da vida humana além de deixar implícito que a vida em sociedade tem 

regras tal qual um jogo. Mais especificamente sobre os jogos de mesa, podemos pensar na 

expressão “colocar as cartas sobre a mesa” fazendo menção ao ato de revelar intenções de maneira 

semelhante a que um jogador de baralho (poker, geralmente) faz ao revelar as cartas que tinha 

escondidas em sua mão. E, claro, há também a forma mais direta e clássica do contato com os 

jogos de mesa que é jogando de fato. Buraco com a família no domingo à tarde, Uno com os 

amigos, Xadrez na praça, dominó no fim de semana, etc. 

Mas, falando em colocar as cartas na mesa, quero antes de mais nada especificar sobre que 

jogos falaremos e mesmo antes de com que conceito de jogo trabalharemos aqui. Este é um 

trabalho cujo objeto principal são os jogos. Mas o que torna uma atividade num jogo? Ou seja, que 

características básicas uma prática coletiva ou individual precisa carregar para ser tida como jogo? 

Existem diferentes tipos de jogo de origens variadas. Muitos deles são ligados a própria cultura de 

onde são jogados. A capoeira é considerada uma luta, uma dança e também um jogo. Tem suas 

regras, seus objetivos, recompensa ao vencedor, final negociável, enfim, se encaixa de alguma 

forma na definição básica de jogo estabelecida por Jesper Juul na sua obra Half Real (2005). Outros 

tipos de jogo como os de tabuleiro e de cartas também se amoldam a esse padrão, porém não 

podemos dizer que um jogo de capoeira e um jogo de trading card (cartas colecionáveis) como 
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Magic: The Gathering são a mesma coisa. Eles têm atribuições diferentes, objetivos diferentes, a 

interação entre os jogadores, o lugar de jogo e os próprios interessados em jogar cada um deles são 

de nichos sociais diferentes. Portanto seria no mínimo pretensão querer cobrir em um único estudo 

todos os jogos existentes eletrônicos ou não. Se numa comparação tão pouco abrangente já se 

encontram diferenças abissais que dirá se abrirmos ainda mais esse leque. 

Seguindo o caminho científico de pesquisa, o recorte deste trabalho será um pouco mais 

restrito, considerando unicamente os jogos de tabuleiro modernos, apresentados no capítulo 

anterior. Em muitos momentos com certeza usaremos outros jogos como exemplos para tornar 

mais clara a linha de pensamento e também por entender o caminho feito na história até chegarmos 

aos board games modernos. Para avançar neste recorte, pensemos antes de mais nada na definição 

do que é jogo. Uma clássica definição de jogo nos é trazida por Johan Huizinga. 

 

Sob o ângulo da forma, é portanto possível, em poucas palavras, definir o jogo 

como uma ação livre, vivenciada como fictícia e situada fora da vida comum, 

capaz no entanto de absorver totalmente o jogador; uma ação desprovida de 

qualquer interesse material e de qualquer utilidade; que se realiza em um tempo e 
em um espaço expressamente circunscritos, desenrolando-se com ordem segundo 

regras dadas e produzindo na vida relações de grupo que voluntariamente se 

cercam de mistério ou acentuam pelo disfarce sua estranheza em relação ao 

mundo habitual. (HUIZINGA, 1950) 

 

 

Percebemos nessa definição alguns pontos que não se sustentam de forma mais ampla e 

também de forma mais específica. Devemos destacar a importância da obra de Huizinga que é um 

dos pioneiros em se debruçar na busca por uma definição. Embora os jogos não fossem 

essencialmente seu objeto mas uma forma pela qual ele buscou entender a cultura e 

desenvolvimento da sociedade, Huizinga nos traz uma importante base sobre a qual podemos 

avançar. Esta definição supracitada já fora criticada por Roger Caillois. Uma das ponderações é 

sobre como, por exemplo, os jogos de azar ou “jogos a dinheiro” (CAILLOIS, 2017) são deixados 

de fora por esta definição. Há, entretanto, acordo quando Caillois reafirma que jogos devem ser 

uma “ação livre”. Ele corrobora Huizinga quando diz que “o jogo só existe quando os jogadores 

desejam jogar e jogam” (CAILLOIS, 2017, edição kindle). O que desejo apontar é que, embora 

pioneira, esta definição de Huizinga carece de ajustes para que seja mais precisa e abrangente ao 

mesmo tempo. A obra Os Jogos e Os Homens: A Máscara e a Vertigem, onde Caillois faz esta 

crítica, foi originalmente publicada em 1958, 30 anos depois da publicação original de 
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HomoLudens, obra de Huizinga. Já naquela época se fazia necessária uma revisão sobre tal 

definição e, levando em conta este contraste, decidi trazer outra definição que contemplasse os 

avanços pioneiros de Huizinga ao mesmo tempo que considerasse os apontamentos corretamente 

trazidos por Caillois. 

 

Jesper Juul apresenta um conjunto de características que considera essenciais para que 

determinada atividade seja entendida como jogo. Os jogos de tabuleiro modernos passam neste 

“teste” estabelecido por Juul e complementado por Aarseth. Segundo Juul para que uma atividade 

seja considerada um jogo ela deve ter as seguintes características: 

1. Um sistema formal baseado em regras; 

2. Com resultados variáveis e quantificáveis; 

3. Onde resultados diferentes tem valores diferentes; 

4. Onde o jogador exerce esforço para influenciar o resultado; 

5. O jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado; 

6. As consequências da atividade são opcionais e negociáveis. (JUUL, 2005) 

Me atrevo a dizer que praticamente qualquer jogo de mesa, moderno ou não, passa nesse 

teste acima. Pensemos em um bem conhecido: Banco Imobiliário. Nesse jogo cada jogador se 

move pelo tabuleiro como um investidor de imóveis a procura de investimentos que valham a pena 

e que possam ser feitos. Quanto mais ele investir e quanto mais os outros jogadores caírem nas 

casas cujo imóvel representado esse jogador for dono, mais dinheiro (que é a pontuação do jogo 

também) esse jogador terá. Até aqui já podemos dizer que estamos de acordo com os itens de 1 a 

3. No decorrer do jogo é possível negociar com os outros jogadores fazendo empréstimos, tomando 

emprestado, colocando os imóveis como parte da negociação, etc. No fim de tudo, o último jogador 

que conseguir se manter sem falir, ganha o jogo. Pronto. Item 4 cumprido no esforço do jogador 

com suas estratégias de negociação, item 5 com a ligação emocional na medida em que o jogador 

se coloca como um empresário que precisa ser bem sucedido frente a concorrência e finalmente 

item 6; a atividade-jogo em si é completamente opcional. 

Entendo que esta contribuição de Juul contempla os autores clássicos ao mesmo tempo em 

que possibilita uma definição mais apropriada a contemporaneidade. Porém, mesmo com todo 

esforço empenhado pelo autor, algumas atividades, e mesmo algumas que chamamos de jogo, não 

atendem a todas as características supracitadas. A estes casos Juul dá o nome de “fronteiriços” 
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(JUUL, 2005, p. 44). São por exemplo jogos como por exemplo The Sims (Maxis, 2000) onde os 

jogadores constroem uma casa e gerenciam a simulação da vida de personagens criados. Há um 

total controle das atividades destes personagens desde as mais básicas (ir ao banheiro, comer e 

dormir) até as mais específicas (ler, ouvir música, trabalhar). Este jogo em questão não atende o 

item 2 e 3. Não há uma quantificação das ações, ou seja, não há pontuação. O jogo se resume a 

uma infinita tentativa de manter os personagens vivos e saudáveis. Não entraremos na discussão 

se estes “casos fronteiriços” podem ou não serem chamados de jogos. A citação desta contradição 

aqui é para deixar claro que, ainda que bastante competente, mesmo a definição de Juul que já vem 

com a bagagem de todos os estudos feitos anteriormente a ele, não consegue ser, por assim dizer, 

universal. No entanto, para esta pesquisa e seu recorte, a circunscrição feita por Jesper Juul 

funciona muito bem e abarca as variações internas do objeto a ser abordado.  

 

2.2 - Os Jogos de Tabuleiro Modernos 

Tudo o que foi discorrido no capítulo anterior nos dá uma ideia de como os jogos de 

tabuleiro modernos surgiram e a partir de que ponto começaram a ter um destaque em relação aos 

outros jogos de hobby. Esta parte tem por objetivo corroborar o objeto que será considerado neste 

estudo. De maneira rápida e sintética os jogos de tabuleiro modernos têm algumas características 

que vão um pouco além do que abordamos ao falar mais especificamente dos eurogames 

anteriormente. 

Por convenção, os board games modernos surgiram a partir de Settlers of Catan, criado em 

1995 pelo alemão Klaus Teuber, hoje considerado um clássico absoluto. No Brasil é atualmente 

publicado pela editora Grow e teve seu nome simplificado para “Catan: O Jogo”. A empresa 

também publicou duas expansões para este título. Catan, diferente dos de mercado de massa que a 

mesma Grow publica, traz mecânicas diferentes e uma interação entre jogadores que exige 

negociação de mercadorias para que o jogo possa prosseguir. O fator sorte, muito presente em 

jogos como Risk (o nosso War) e Monopoly (equivalente ao Banco Imobiliário), foi mitigada em 

Catan, embora ainda esteja presente, é possível lidar com ela de forma mais controlada. Outros 

jogos vieram após Catan e também se tornaram clássicos, dentre eles vale a pena citar Carcassonne 

(Klaus-Jüergen Wrede, 2000), que inovou com uma mecânica chamada tile placement onde o 

tabuleiro do jogo vai sendo montado conforme a partida prossegue. Fugindo um pouco do gênero 

eurogame, vale a pena citar também o card game Dominion (Donald X. Vaccarino, 2008) onde 
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pela primeira vez foi usada a mecânica de deck building em que o jogador tem um baralho básico 

inicial que vai sendo incrementado conforme o jogo prossegue. Diferente do que acontece nos 

Collectible Card Games, a construção de baralho não é um metajogo que acontece antes da partida 

propriamente dita. Em Dominion esse processo é a mecânica central do jogo. Este jogo de 

Vaccarino serviu de inspiração para inúmeros jogos que foram lançados anos depois e que utilizam 

a mesma mecânica ou variações dela. Em alguns desses jogos o deck building é a mecânica 

principal utilizando apenas cartas e em outros é parte de um jogo com mais componentes e outras 

mecânicas atreladas. Mecânicas, aliás, são uma marca dos jogos de tabuleiro modernos. Não 

apenas por criar novas como Vaccarino e Wrede, mas por aplicar mecânicas de uma maneira nova 

e com isso criar uma nova forma para que o jogador interaja com o sistema de jogo. (WOODS, 

2012, p. 82) 

 

2.3 - Jogos como mídia 

Até aqui, com a ajuda dos autores, conseguimos recortar a atividade jogo das demais 

atividades do cotidiano. Porém, ainda precisamos localizar nosso objeto no espectro midiático. 

Este é um trabalho do campo da comunicação e portanto se presta a dialogar com esta área. Sendo 

assim, busco aqui uma visão sobre os jogos de tabuleiro modernos semelhante ao que já se tem, 

de forma mais consensual, sobre os jogos eletrônicos. Creio que ambas as modalidades de jogo 

podem ser consideradas mídias. Os dois tem diversas características em comum a começar pelo 

fato de serem jogos. Não pretendo aqui estabelecer uma constante comparação entre jogos 

eletrônicos e de tabuleiro modernos, mas entendo como necessário sublinhar essa questão e então 

seguir na descrição dos board games como mídias demonstrando em que medida esta plataforma 

da atividade lúdica se diferencia das demais, atua como mediadora e o que está mediando. 

Quando vamos ao cinema nos sentamos confortavelmente em nossa poltrona e assistimos 

o filme que está sendo exibido. Não existe esforço algum na atividade em si. Após nosso 

deslocamento para o local de exibição basta apenas que estejamos de olhos abertos e mente atenta. 

Pode-se dizer que há um esforço para interpretar, compreender, etc. Tudo bem, esse esforço pode 

até existir por parte de alguns, mas mesmo que a pessoa seja a mais cinéfila e crítica possível 

jamais poderá interferir no que acontece na tela, pode apenas assistir. Talvez o filme tenha um 

apelo que convide o expectador a mergulhar na trama e a se fazer perguntas sobre vários assuntos 

levando-o a refletir acerca do filme assistido e daquilo que ele trata. Porém, mesmo que 
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completamente imerso, o prazer que terá é semelhante ao de um voyeur, seguro mas impotente 

(AARSETH, 1997). 

O esforço a que me refiro aqui é algo mais intenso do que correr os olhos pela tela ou passar 

as páginas de um livro. Num jogo de tabuleiro, seja do gênero que for, a interação é algo não 

somente desejável, mas necessário. Um jogo não acontecerá sozinho, nem a parte de mecânicas e 

regras, nem a parte narrativa/temática (quando há) tomarão corpo se os jogadores não decidirem 

aprender as regras, sentarem à mesa e se engajarem no jogo. Este interessante conceito de Espen 

Aarseth, embora seja abordado tratando de cibertexto, também é válido quando pensamos na 

atividade-jogo através dos board games. 

Durante o processo cibertextual, o usuário efetua uma sequência semiótica e esse 

movimento seletivo é um trabalho de construção física ao qual não satisfazem os vários 

conceitos de construção de “leitura”. Esse fenômeno eu chamarei de ergódico, 

apropriando- me de um termo da física que deriva das palavras gregas ergon e hodos, que 

significam “trabalho” e “caminho”. Na literatura ergódica, o percurso do texto exige um 

esforço nada banal por parte do leitor. Se literatura ergódica tem sentido enquanto conceito, 

deve-se acatar também a literatura não-ergódica, onde o esforço para percorrer o texto é 

irrelevante, sem responsabilidades extra-noemáticas para o leitor, a não ser (por exemplo) 

o mover dos olhos e o virar periódico ou arbitrário das páginas. (AARSETH, 1997, p. 1) 

 

Este conceito pode ser visto nos board games em diversos exemplos onde a mera leitura 

não é suficiente para que o jogo aconteça. Ainda que o jogador tenha se empenhado na forma não-

ergódica de leitura quando minuciosamente estuda o livro de regras, é fazendo uma leitura 

ergódica, a partir do que se aprendeu no manual, que o jogo acontece. Diferente dos jogos 

eletrônicos onde o sistema de jogo roda numa plataforma automatizada, nos jogos de tabuleiro 

modernos os jogadores precisam saber como funciona a mecânica e as regras do jogo para se 

engajar numa partida. Em outras palavras, o jogo “roda” na cabeça de cada jogador antes de mais 

nada. É através das regras do jogo que se sabe o que fazer com cada elemento que constitui aquele 

jogo e como cada jogador irá interagir com o sistema (WOODS, 2012, p. 82) Sendo assim, é 

necessária uma leitura não ergódica, e aqui me refiro ao aprendizado das regras do jogo 

independente da maneira que for feita (lendo o manual ou aprendendo por um vídeo ou através da 

explicação de outro jogador),  para que os jogadores sejam imbuídos da responsabilidade extra-

moemática. Decisões precisam ser tomadas durante os jogos para que eles aconteçam, a começar 

pela simples decisão de jogar. Um jogo de tabuleiro não passa de papelão impresso se os jogadores 

não aprenderem como jogá-lo e jogarem. Para a maioria dos board games esta primeira fase de 

aprendizado é necessária e bem separada da segunda fase onde se joga de fato. Em alguns casos 
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durante a fase ergódica é necessário voltar ao momento não-ergódico para revisar regras do jogo, 

conferir o que se pode ou não fazer e de que maneira prosseguir jogando; diferente dos jogos 

eletrônicos que já possuem mecanismos internos para mostrar ao jogador o que pode ou não fazer 

para lograr êxito na sua empreitada lúdica. Um bom exemplo de board game para vermos essa 

presença do esforço extra-noemático é o título Above and Below (Ryan Laukat, 2015). Neste jogo 

os jogadores, depois de terem sua antiga terra devastada por bárbaros, acabaram de encontrar um 

novo mundo onde poderão reconstruir suas vidas. No entanto, descobrem que há um reino 

subterrâneo neste mesmo local onde pretendem se reerguer. O jogo gira em torno dos personagens 

que cada um controla tentando, de acordo com sua estratégia, construir o novo lar na superfície 

e/ou explorar o desconhecido subterrâneo. O que há de interessante nesse jogo para ser trazido 

como exemplo é que, para além da necessidade de tomada de decisões que é guiada pela urgência 

de passagem de turnos, ou seja, um jogador precisa jogar para que o próximo jogue também, há 

algo peculiar quando um dos participantes da mesa resolve explorar o reino subterrâneo. Há junto 

com o manual de regras outro livro que funciona como um “guia de encontros”. Existem códigos 

na parte do tabuleiro onde se faz a exploração do submundo que coincidem com entradas 

específicas deste caderno “guia de encontros”. O jogador então, a depender de que parte do 

tabuleiro ele resolveu explorar, é colocado diante de uma situação, lida por outro jogador no “guia 

de encontros”, onde precisa tomar uma decisão e fazer sua jogada com os recursos que tiver. 

Dependendo do resultado de sua jogada ele pode simplesmente sair ileso da situação, 

recompensado ou punido. Perceba que há uma segunda camada de urgência e esforço extra-

noemático que se faz necessário para que o jogo continue acontecendo. 

Vimos até aqui que os os jogos são no mínimo mediadores de experiência. Sua estrutura 

de componentes, mecânica e sistema de jogo funcionam como um aglomerado funcional que 

trabalha conjuntamente para que o jogador entre em contato, a princípio, tanto com a representação 

do ambiente do jogo (o tema ou contexto em que se passa) quanto com a experiência lúdica de se 

engajar numa partida. Esta certamente não é a única forma de mediação que existe nos jogos de 

tabuleiro, já que são jogos sociais na medida em que, em sua ampla maioria, precisam acontecer 

com mais de um jogador pelo menos. Sendo assim, há outros níveis de mediação a serem 

explorados com um pouco mais de minúcia. 
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2.4 - O círculo mágico no processo de mediação 

Outra forma de enxergarmos a característica midiática é através do entendimento de como 

se dá a mediação em meio a atividade-jogo. Para tal usaremos o Círculo Mágico. Este é um 

conceito que tem várias definições e/ou formas diferentes de abordá-las. Tal teoria é muito 

importante pois representa o caráter mediador dos jogos de tabuleiro além de permear todo 

processo de apropriação pelo lúdico.  

Johan Huizinga foi o primeiro a abordar círculo mágico em sua obra clássica Homo Ludens. 

Neste trabalho ele fala sobre o jogo como um fenômeno cultural e a atuação do mesmo na 

sociedade. Huizinga trata de jogos apenas, não especificamente sobre jogos eletrônicos ou de 

tabuleiro, fala de jogos mais físicos como futebol, jogo de cartas, etc. Homo Ludens é uma obra 

do ano de 1950, sua definição de círculo mágico tornou-se muito rígida para os padrões vigentes, 

dada a velocidade e permeabilidade de espaços na vida contemporânea. Mas mesmo assim ainda 

é uma leitura muito importante dentro do campo de pesquisa em jogos. Huizinga lançou 

fundamentos das quais teóricos da atualidade utilizam como base e talvez até existam aqueles que 

ainda defendem suas teorias sem acrescentar ou retirar nada. Neste trabalho avançaremos sobre a 

base dada a nós por Huizinga acerca do círculo mágico, vamos a ela: 

 

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, 

de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal como não há 

diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o "lugar sagrado" não 

pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o 

círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal etc., têm 

todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, 

fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles 

são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de uma 

atividade especial. (HUIZINGA, 1950, p.11) 

 

Vemos que o autor trata o círculo mágico como um “lugar sagrado”,  espaço físico isolado 

do tempo e do espaço pelo jogo. Nesta perspectiva a atuação do jogo seria válida apenas dentro 

daqueles limites onde as regras são aceitas por todos que estão dentro dessa área delimitada. Neste 

lugar de jogo as pessoas fazem ou deixam de fazer coisas guiadas pelas regras que são 

implicitamente aceitas assim que a pessoa começa a jogar. É a ação do círculo mágico, por exemplo 

que “impede” um jogador de futebol de tentar fazer gol usando as mãos. Para garantir que as regras 
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dentro dessa área limitada sejam seguidas, existem agentes para alertar e até mesmo punir aqueles 

que tentam burlar as regras do jogo. Esse seria o papel do juiz, por exemplo, ou alguém que ao 

perceber que seu companheiro de jogo não está seguindo as regras protesta com a clássica frase 

“Ei! você está roubando!” A atuação desta área é limitada, ou seja, o círculo mágico só tem poder 

de atuação enquanto o jogo estiver acontecendo, depois que finda-se a partida, o círculo também 

perde seu “poder” e então voltamos ao que Huizinga chama de “mundo habitual” (HUIZINGA, 

1950, p. 11). Quando o juiz apita e o jogo termina então é permitido a qualquer jogador botar a 

mão na bola, tirar a camisa, sair de campo… Essa aplicação funciona muito bem e se mostra muito 

coerente quando pensamos em jogos como futebol, tênis, vôlei, enfim, jogos mais físicos e lúdicos 

do que narrativos. Para os jogos de tabuleiro modernos, e mesmo para os eletrônicos, essa espécie 

de dicotomia que há em Huizinga não atende a realidade atual da experiência de jogo. 

Sendo assim se fez necessário que as pesquisas no campo de game studies avançassem para 

atender a demanda por entender como os jogos eram jogados, compreendidos e incorporados na 

contemporaneidade. Hoje os jogos podem acontecer em diversos lugares e temos contato com eles 

a todo instante. Essa conexão constante que temos uns com os outros através de redes sociais 

parece se refletir também em como nos relacionamos com os jogos que jogamos. Quando olhamos 

para o círculo mágico cunhado por Huizinga com a lente da contemporaneidade, este se apresenta 

bem mais difuso e presente de forma quase ubíqua nas atividades lúdicas. Atualmente me parece 

mais razoável dizer que o círculo mágico  ajudaria “o jogador a lidar com diferentes lados de um 

mesmo universo – e não com dois universos.” (FERREIRA; FALCÃO,  2009).  

O que esse pensamento nos propõe é que no círculo mágico não há apenas uma atuação de 

supressão do tempo e espaço, mas também um auxílio na negociação do jogador com o mundo 

que o cerca. Esse pensamento enfatiza a ação do jogador sobre o jogo transformando o “objeto 

jogo” em “atividade jogo” e é nesse momento de transformação que o círculo mágico age como 

mediador. O círculo mágico faz parte da própria estrutura do jogo e como tal está sujeito a ação 

do jogador em jogar um jogo. É o jogador que determina os limites do círculo mágico dependendo 

da sua relação com o jogo. Ferreira e Falcão, portanto defendem a ideia de que o círculo mágico é 

como uma passagem entre dois mundos, semelhante ao espelho que leva Alice ao país das 

maravilhas (FERREIRA; FALCÃO,  2009). Aqui há uma ênfase sobre a atividade do jogar e o 

processo imersivo dessa atividade que é atravessada pela ação agenciadora do círculo mágico. 
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Como falamos anteriormente, jogos são essencialmente formados por regras e 

procedimentos, mas também há um outro elemento a ser considerado para entendermos melhor a 

ação mediadora do círculo mágico. Os jogos de tabuleiro modernos em sua maioria, são formados 

por regras e ficção ou mecânicas e tema ou ainda parte lúdica e parte narrativa. Para Ferreira e 

Falcão essas partes competem pela atenção do jogador fazendo com que a atividade de jogo seja 

uma oscilação onde em certo momento há maior destaque do lúdico e em outra maior destaque 

para o narrativo. Um bom exemplo de processo imersivo que é citado pelos referidos autores é o 

proposto por Emily Brown e Paul Cairns (2004). Nesse modelo proposto há uma negociação 

constante da atenção do jogador entre uma parte e outra (regras e ficção). Segundo Brown e Cairns 

existem três níveis de imersão, engagement (engagamento), engrossment (absorção) e finalmente 

total immersion (imersão total). Estes níveis se organizam de forma hierárquica o que significa 

que para chegar ao próximo nível é necessário passar pelo anterior e superá-lo como que 

transpondo uma barreira. No primeiro nível, engagement, é quando o jogador decide se vai 

realmente jogar ou não. Ele analisa se o jogo é de seu interesse, se o gênero lhe agrada e assim 

julga se vale o “investimento de tempo” (BROWN; CAIRNS, 2004) caso o jogador não se interesse 

pelo jogo ele não irá se engajar e essa barreira não será vencida. Suponhamos que o jogador tenha 

se engajado no jogo, a próxima barreira é o engrossment. Este é o momento onde o jogador “deverá 

superar a barreira da construção do jogo, que se refere ao seu visual, às tarefas interessantes, e ao 

plot. Se tais características não forem aprovadas pelo jogador, ou seja, se ele perceber falhas em 

algum desses quesitos, dificilmente chegará ao estágio de absorção, que já prevê um maior 

envolvimento com o jogo.” (FERREIRA; FALCÃO, 2009).  É nesse momento onde o jogador 

aprende as regras do jogo, descobre em que nível o tema se apresenta visível e/ou necessário, é 

introduzido ao enredo, etc. A este ponto o jogador já terá empregado tempo e atenção suficientes 

para estar mais dentro do jogo e menos ciente da sua realidade física. Estando agora absorto no 

jogo o jogador deve vencer mais duas barreiras: Empatia e atmosfera. A primeira refere-se a 

identificação do jogador com o personagem do jogo, ele deve se enxergar no personagem ou grupo 

controlado de forma a ver uma importância na causa do jogo. A segunda é referente ao conjunto 

de elementos visuais, sons (caso tenha) e plot. Tais elementos apresentados por Brown and Cairns 

fazem mais sentido quando pensamos em jogos eletrônicos, mas num board game podemos 

enxergar a empatia na medida em que o tema proposto e/ou a mecânica mais presente no jogo é 

interessante ao jogador. Por exemplo, se o jogador se interessa em ser um monstro kaiju que quer 



 54 

dominar Tóquio como acontece em King of Tokyo (Richard Garfield, 2011) ou prefere ser um 

surfista tentando vencer um campeonato como em Tavarua (Cody Miller, 2016). A parte de 

atmosfera ficaria por conta da arte usada no jogo e a qualidade dos componentes. Esses elementos, 

como dizem Brown e Cairns, devem ser “relevantes às ações e a localização dos personagens do 

jogo” sendo assim o jogador empregará mais atenção o que significará também maior imersão no 

jogo. 

Posteriormente no trabalho de Ferreira e Falcão são apontados tipos de atenção baseados 

em autores ligados a área de psicologia como Jean-Paul Mialet, William James e Raja Parasuraman 

para estabelecer uma base para o próximo ponto da discussão. Após uma breve exposição sobre 

estes autores e o diálogo entre suas obras, Ferreira e Falcão por fim utilizam a proposição de 

Parasuraman que compreende três funções fundamentais para a atenção: seleção, vigilância e 

controle. Antes de avançar nesse ponto, somos lembrados da dinâmica do gameplay consistida da 

oscilação entre os elementos ficção (narrativa) e regras (lúdico) que se alternam no primeiro plano 

da experiência. A partir disso eles estabelecem, baseados em proposições de Laura Emily e Frans 

Mäyrä (2005) e Janet Muray (1999), que existem pelo menos dois tipos de imersão durante o 

gameplay onde cada uma está ligada ao elemento em primeiro plano; a imersão operacional e 

imersão narrativa. Eles acreditam que “estes tipos de imersão estão relacionados aos modos de 

atenção assumidos pelo jogador em cada um desses momentos – atenção seletiva e atenção 

sustentada, respectivamente.” (FERREIRA; FALCÃO,  2009) Prosseguindo, a atenção seletiva 

seria a concentração do jogador em uma tarefa específica. Consideremos os jogos jogados em 

turnos.  Quando chega a vez de um jogador, nesse momento há uma filtragem dos elementos do 

jogo e um direcionamento do esforço cognitivo com o fim de atingir um objetivo imediato. O 

jogador se concentra em considerar sua meta naquele turno e como a mesma o ajudará a alcançar 

o objetivo maior da partida. “Neste momento, toda a sua atenção é voltada àquele desafio, 

diminuindo, por conseqüência, a atenção à narrativa e ao ambiente “macro” ao seu redor – tanto 

no jogo quanto no ambiente físico no qual o próprio jogador está localizado.” (FERREIRA; 

FALCÃO,  2009) Em tal situação não interessa se, ao jogar Tavarua, por exemplo, vc está usando 

a prancha azul ou lilás. O que importa é pensar em qual a melhor carta a ser usada para dropar na 

próxima onda de maneira que eu consiga otimizar minha jogada e fazer mais pontos. Segundo os 

autores, esse tipo de atenção é acionada em momentos do gameplay onde o fator lúdico está em 

primeiro plano e a atenção do jogador está voltada para resolver uma situação ligada ao avanço no 
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jogo e, no caso dos board games, um avanço em direção ao objetivo proposto pelas regras. Eles 

argumentam que nesse momento de imersão operacional a atenção pode se voltar tanto a uma 

“camada” motora quanto a uma “camada” cognitiva. Para os board games isso pode variar a 

depender de que jogo está na mesa, já que existem jogos que dependem mais ou menos das 

habilidades motora e cognitiva. A motora seria concernente a habilidade do jogador conseguir 

empilhar o próximo nível de um prédio de cartas ou ser o mais rápido a pegar duas cartas iguais 

num conjunto específico. A camada cognitiva tem a ver com o esforço empregado para resolver 

problemas que exigem muito mais um raciocínio do que habilidade de mover componentes de 

determinada forma. É bom frisar que nem todos os board games terão uma camada motora ou 

cognitiva muito presentes e que alguns títulos são mais focados em uma ou outra. 

Atenção sustentada ou vigilância é aquele momento onde a atenção do jogador se encontra 

num estado mais difuso. Diferente da atenção seletiva, que filtra e suprime a atenção do jogador 

dos outros elementos do jogo, nesse momento o jogador pode desfrutar dos fatores visuais e 

sonoros (quando houver) bem como o desenvolvimento do enredo. Essa atenção permanecerá em 

primeiro plano até algo no andamento do jogo exija alguma resolução por parte do jogador e então 

a atenção seletiva entra novamente em cena. Este processo meio “liga/desliga” é facilmente 

perceptível no fluxo de turnos, ou seja, um jogador aciona a atenção seletiva, em geral, quando é 

sua vez de jogar. Em outros momentos como, o preâmbulo de uma nova parte do jogo, ou um texto 

que conta uma situação de exploração (como no exemplo anteriormente dado de Above and Below) 

a atenção suspensa se faz mais presente já que o jogador estaria mais interessado em conhecer 

melhor o enredo daquele jogo ou então estaria com certa atenção ao que seus adversários estão 

fazendo. Esse balanço entre as duas atenções, em se tratando de jogos de tabuleiro, pode variar 

bastante de um jogo para o outro. Segundo Ferreira e Falcão um importante fator para manter o 

jogador no game flow é o equilíbrio entre esses dois momentos no jogo. Esse ciclo tende a se 

repetir várias vezes até o final do jogo. 

Ao chegar na atenção controlada eles finalmente abordam o papel do círculo mágico 

proposto em seu trabalho. Aqui ele agiria gerenciando o nível de atenção dispensado a cada 

atividade variando de acordo com o que se apresentar como primeiro plano. É o círculo mágico 

que faz o shifting entras as duas atenções anteriormente abordadas. Mas não é apenas esse o papel 

deste mediador, sua ação é tanto para dentro do jogo como para fora. Como dito antes ele funciona 
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como uma passagem entre os dois mundos (mundo do jogo e mundo físico) negociando o tempo 

inteiro a atenção do jogador entre esses dois lugares. É verdade que “a ação de jogar um jogo” é 

composta pela relação entre o jogador e o jogo e também pela relação entre o jogador e o mundo 

real (FERREIRA; FALCÃO,  2009) (JUUL, 2005). Embora em muitos filmes de ficção científica 

tenhamos uma representação do que seria o ideal de uma imersão completa de tal forma que o 

jogador realmente estivesse completamente dentro do jogo como em Jumanji (TriStar Pictures, 

1995) não é essa a realidade da experiência do jogar. O jogador está em um espaço físico que é 

repleto de sons, imagens e outros estímulos sensoriais e cognitivos que “disputam” a atenção dele 

com o jogo. Portanto para se manter imerso no jogo o jogador deve evitar esses estímulos externos. 

(BROWN e CAIRNS, 2004). 

Mesmo assim ainda há muitas urgências que precisam ser respondidas por mais que o 

jogador as evite. No texto, Ferreira e Falcão dão o exemplo de um telefone tocando. O jogador 

interrompe o jogo por um momento para atender a chamada. Nesse momento o jogador sairia 

completamente do círculo mágico? Os autores argumentam que não. Com base no caráter 

agenciador de atenção que eles apresentam em relação ao círculo mágico, trazem neste momento 

uma característica de difusão e fluidez das barreiras deste mediador. O que aconteceria é que o 

jogador dispensaria parte da atenção para cumprir a tarefa de urgência no mundo real mas ainda 

teria parte de sua atenção no jogo. Um exemplo que pode ser dado para entender melhor essa 

argumentação, é mantendo essa situação do telefone. O jogador está jogando já a algum tempo e 

já está em certo nível de imersão. A aldeia dele está indo bem. Já está em um nível de proficiência 

com ferramentas muito bom e a colheita para o próximo período está praticamente garantida. Tem 

uma carta que está no entre as disponíveis para compra que você precisa para completar uma 

coleção e fazer mais pontos. O telefone toca. A vez do jogador está quase chegando. Ele se levanta 

da mesa pedindo um instante aos demais jogadores. O jogador sai para atender a ligação mas em 

sua mente o pensamento latente é querer terminar logo a chamada para continuar jogando, a não 

ser que seja algo que realmente necessite de sua atenção forçando-o a parar a atividade de jogo. 

Mas mesmo assim, a gradatividade de estar dentro ou fora do círculo mágico permitem que este 

continue exercendo influência sobre o jogador, ainda que não tão forte como no momento em que 

se está jogando, para que ele volte a jogar em outro momento. 

2.5 - A mediação face-a-face e a remediação 
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Em se tratando de jogos de tabuleiro, creio que seja possível ainda contribuir com mais um 

nível de mediação do círculo mágico. A exceção das situações de jogo onde o jogador está jogando 

no modo solo (que alguns títulos permitem, em geral os jogos cooperativos), é notório que os jogos 

de tabuleiro são jogados com pelo menos dois jogadores. Essa característica o coloca num lugar 

bem diferente dos vídeo games e o torna num mediador em outro nível também. “O próprio jogo 

media a interação face-a-face. Ele se torna intermediário e centro da interação, algo que pode 

ocorrer ou não com os video games.” (ORTEGA-GRIMALDO, 2008). Sendo assim, uma outra 

ação do círculo mágico dentro desse perfil difuso e mediador é ser o agente que transita entre a 

mediação jogador-jogo e a mediação jogador-jogador tendo como centro o próprio jogo. 

A presença física deste suporte midiático que são os board games os dá outra característica 

única em relação a seu irmão mais popular, os jogos eletrônicos. Qual o nível de interferência ou 

eficiência os jogos de tabuleiro modernos podem ter a partir desta característica material é algo 

que carece de pesquisa empírica para que possamos aprimorar esta noção. No entanto, é seguro 

dizer que esta necessária presença física dos jogos os colocam em um lugar diferente (não é 

possível dizer se melhor ou pior) do que outras mídias anteriores e posteriores. É algo tão presente 

quanto um jornal e uma televisão mas tão interativo quanto um video game. Essa remediação 

(BOLTER; GRUSIN, 1999) feita pelos jogos de tabuleiro modernos é mais uma característica que 

depõe a favor da afirmação de que estes também são mídias e por isso faz sentido pesquisar sobre 

eles com esse foco. 

Em sua obra “Remediation: Understanding New Media” (1999), basicamente Bolter e 

Grusin nos apresentam três características marcantes nas novas mídias: imediação, hipermediação 

e remediação. Em curtas palavras, imediação é o objetivo perseguido pelas mídias digitais de tornar 

o veículo midiático imperceptível diante da mediação, ou seja, a perfeita mediação, dentro deste 

conceito, seria colocar em contato direto a pessoa com aquilo que está sendo representado para ela 

de maneira que se tenha a perfeita sensação de estar vivendo a representação. Hipermediação é 

algo característico das mídias digitais mas que transita de forma paradoxal em relação a imediação. 

Ao invés de querer apagar o elemento que faz a mediação, a hipermediação o evidência trazendo 

um conceito de “prazer na mediação” que traz diversas informações ao mesmo tempo. Pense num 

computador com diversas janelas abertas com informações diferentes em cada uma, isto é uma 

forma de hipermediação. Por fim, remediação é a reinvenção de características que novas mídias 
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fazem para criar algo novo a partir desta apropriação. Mídias antigas também remediam as novas 

mídias a fim de disputar seu lugar de relevância. Olhando para estes conceitos, é possível vermos 

como podem ser aplicados não somente a mídias digitais, mas também a mídias primordialmente 

analógicas como são os board games. No decorrer do texto abordaremos cada uma das 

características trazidas por Bolter e Grusin e exploraremos como elas se aplicam nos jogos de 

tabuleiro modernos, salvo imediação que será apenas explicada com o fim de justificar sua 

ausência em relação ao jogos aqui abordados. 

 
Figura 4 - O dispositivo "The Wire" no filme Estranhos Prazeres (Strange Days) 

Fonte: https://www.allsourcesarebroken.net/books/remediation/page/22 

 

Um grande anseio na área midiática e tecnológica, desde o século passado, é a busca pela 

perfeição da mediação. (BOLTER; GRUSIN, 1999) O avanço da tecnologia e a multiplicação de 

suportes midiáticos indica, segundo os autores, que nossa cultura busca tanto multiplicar a mídia 

ao mesmo tempo em que busca apagar os traços da mediação. Esses traços são mais facilmente 

reconhecíveis quando pensamos nas mídias clássicas como a televisão. Pensemos no cenário da 

família assistindo a um telejornal de noite. Neste quadro temos o programa, que está sendo 

transmitido para o televisor que é por onde as pessoas estão assistindo quem fala. Temos portanto 

a mensagem (programa) a mediação (o televisor) e os receptores (que estão assistindo). O 

paradigma ideal de mediação é fazer desaparecer o agente mediador, neste caso, a televisão, 

https://www.allsourcesarebroken.net/books/remediation/page/22
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fisicamente falando. A intenção é sempre a de aproximar o máximo possível a pessoa que está 

nesta mediação daquilo que está sendo mediado. Portanto, a mediação ideal é paradoxal pois busca 

“apagar a mídia ao mesmo tempo em que a multiplica” (BOLTER; GRUSIN, 1999, p. 6). 

Para trazer clareza ao que seria esse ponto de partida, Bolter e Grusin falam sobre o filme 

Estranhos Prazeres (Strange Days) da diretora Kathryn Bigelow. Nesse filme existe um dispositivo 

chamado “The Wire” que é uma espécie de capacete que se conecta com o córtex cerebral de quem 

o usa. Ele funciona de duas formas: gravando e reproduzindo. No primeiro modo ele grava as 

sensações de uma pessoa e no segundo reproduz no cérebro do usuário como se ele mesmo 

estivesse vivendo essas sensações. “Se o grande propósito da mídia é de fato transferir experiências 

sensórias de uma consciência para a outra, The Wire ameaça tornar todas as mídias obsoletas”. 

(BOLTER e GRUSIN, 1999, p. 3) Sendo assim, a mediação ideal seria de fato a imediação. 

A imediação é justamente uma busca pela ubiquidade do suporte midiático. Vemos várias 

tentativas de alcançar esse lugar ideal quando nos deparamos, por exemplo, com a tecnologia de 

realidade virtual (VR). Esta consiste num esforço de colocar a pessoa que está no meio da 

mediação em contato direto com a aquilo que está sendo mediado. A pessoa que usa o óculos VR 

tem diante dos seus olhos uma realidade diferente da que a pessoa se encontra fisicamente. Até 

algum tempo atrás essa tecnologia era freada pela falta de avanços principalmente no tocante a 

telas que oferecessem uma definição que pudesse trazer verossimilhança à representação. Porém 

agora, além de já existirem dispositivos VR com definições cada vez mais altas, há também 

diversas formas de interação com os mundos representados, principalmente nos jogos eletrônicos. 

Novamente, o objetivo das mídias que seguem esse caminho da imediação é simplesmente 

desaparecer ou tornar sua operacionalidade cada vez menos perceptível. Como estamos tratando 

de jogos de tabuleiro que tem o quesito do físico como algo central, não podemos considerar, pelo 

menos na atualidade, que algum jogo de tabuleiro tenha essa intenção de tornar sua presença 

imperceptível para seus jogadores. Pelo contrário, os tabuleiros, miniaturas e demais componentes 

são cada vez mais bem trabalhados, bonitos e presentes na mesa dos praticantes do hobby. Sendo 

assim, não faz sentido abordarmos imediação e board games. 

 

É importante ressaltar que, apesar de não ser um aspecto a ser explorado, a busca pela 

imediação é o que faz com o que as mídias se movimentem em torno da hipermediação e da 
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remediação. Portanto, ainda que, como já explicado, não abordemos a presença da imediação nos 

jogos de tabuleiro modernos, se fez necessário explicar seu caráter. 

Resolvi abordar a hipermediação antes por ser esta a característica que mais deixa evidente 

a relação paradoxal do desejo de imediação e do caminho que a tecnologia tomou. A 

hipermediação é centrada justamente no suporte midiático, ou seja, na mídia ou aquilo que faz a 

mediação. A hipermediação se faz perceptível numa mídia que é múltipla, ampla, com várias 

informações concomitantes e que precisam que aquele que interage com ela saiba lidar com os 

diversos inputs  que são dados. Quando falamos isso é quase automático pensarmos na tela de um 

computador com várias janela abertas e/ou diversas abas de um navegador de internet. Porém esse 

movimento de hipermediação pode ser observado nas formas mais clássicas de mediação. Um 

exemplo bem claro é a Capela Sistina que traz várias ilustrações de acontecimentos bíblicos que 

são interligados entre si mas que não são apresentados um a um, são apresentados todos de uma 

vez numa majestosa pintura no teto de um templo católico. Na hipermediação há uma 

intensificação da presença do mediador e portanto também um incentivo a que se tenha prazer na 

mediação ao invés de tentar fazer com que ela desapareça. Trazendo pros dias atuais, podemos 

pensar nos smartphones com seus sistemas operacionais. Ora, quanto maior for o domínio das 

ferramentas do sistema mais proveito é tirado daquela mediação. “A lógica da hipermediação 

reconhece múltiplos atos da representação e os torna visíveis” (BOLTER e GRUSIN, 1999, p. 33) 
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Figura 5 - Tabuleiro do jogo The Gallerist 

Fonte: https://boardgamegeek.com/image/2661884/gallerist 

 

A hipermediação está presente nos jogos como vemos em Remediation: understanding new 

media (1999). O exemplo usado pelos autores é o jogo de simulação Flight Simulator que, ao fazer 

um movimento pela imediação ao colocar o jogador na posição de piloto, faz também o papel da 

hipermediação na representação da aeronave. Ao mesmo tempo que o jogador é colocado dentro 

de um cockpit de avião, ele está diante de uma profusão de informações que precisam ser 

entendidas e processadas para que o jogador possa prosseguir no jogo e então ter prazer naquela 

atividade. Doutra forma o jogo se tornaria entediante demais o que faria com que o jogador sequer 

o jogasse. Essa mesma lógica se aplica quando pensamos em jogos de tabuleiro modernos que 

usam tabuleiros bem grandes recheados de palavras, formas, cores, componentes… Há uma visível 

presença da hipermediação num jogo como The Gallerist (Vital Lacerda, 2015). Neste jogo cada 

um dos quatro possíveis jogadores trabalha no ramo das artes visuais devendo gerenciar as 

https://boardgamegeek.com/image/2661884/gallerist
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exposições da sua galeria, investir em novos artistas, saber o momento de lançar novas exposições, 

etc. É necessário, mais uma vez, que o jogador entenda as mecânicas e as regras do jogo. Precisa 

saber a primeira para entender de que maneira vai aplicá-la de acordo com a segunda. Há, então, 

um prazer na mediação quando pensamos nos jogos como um mediador entre uma realidade 

representada (a vida de um curador de arte) e os jogadores que estão inseridos nessa realidade. A 

maneira como é feita a mediação no exemplo específico reflete a lógica da hipermediação. Porém, 

em se tratando de jogos, este prazer só pode ser alcançado quando se aproxima de um estado de 

flow (CHEN, 2007) que é um conceito abordado por Jenova Chen. O jogo deve estar num 

equilíbrio entre desafio e habilidades de cada jogador. Se for muito desafiador pode se tornar um 

catalisador de ansiedade onde o jogador não consegue fazer nada. Se for fácil demais pode se 

tornar uma fonte de tédio. Sendo assim, jogos que estão nesse espectro da hipermediação precisam 

ter suas regras bem explicadas e suas mecânicas bem aplicadas durante o processo de criação. Ora, 

se um jogo como The Gallerist segue uma lógica de hipermediação que tem como seu cerne a 

profusão de informação e o prazer na mediação, temos sobre jogos desse tipo, por assim dizer, 

uma carga maior de responsabilidade em introduzir o jogador na representação do jogo através das 

regras e mecânicas aplicadas. 

 

O conceito de remediação é algo que acontece nas duas direções quando pensamos no 

âmbito midiático. Ou seja, tanto as novas mídias remediam as anteriores como as anteriores 

remediam as novas mídias. Cada uma com um uma intenção diferente.  No trabalho Remediation: 

understanding new media Bolter e Grusin nos trazem o entendimento de que há uma disputa entre 

as mídias onde as mídias novas reinventam as mídias antigas e as mídias antigas se reinventam 

para responder ao desafio das mídias mais novas. (BOLTER e GRUSIN, 1999). 

A disputa pela relevância é uma verdadeira queda de braço. De um lado uma mídia 

consolidada, com um vasta gama de operacionalidade. Do outro uma mídia com novos conceitos 

de interação, influência, empoderamento. Analisando com calma é possível ver que toda mídia 

hoje considerada antiga já foi nova um dia. Pensemos na relação de remediação entre a televisão 

e o cinema. O cinema veio antes, levando centenas de pessoas a apreciar as obras dos mais diversos 

cineastas. Ver uma imagem se mover sobre uma tela era algo inefável para os olhos das pessoas 

daquela época. Algum tempo depois surge a televisão. A partir de então as pessoas poderiam ter a 

mesma experiência do cinema no conforto da sua casa. É a mesma lógica usada pelo personagem 
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citado por Bolter e Grusin logo no início do livro quando faz referência ao The Wire: “é como 

televisão só que melhor”. A televisão, na época do seu surgimento e popularização era o “cinema 

em casa”. E mesmo hoje, quando se digita no google a frase anteriormente colocada entre aspas, 

os resultados que aparecem são relacionados a televisões e seus periféricos. 

O movimento descrito acima é da mídia mais nova bebendo da fonte da mídia mais antiga, 

se aproveitando da consolidada materialidade e familiaridade que esta tem no mundo presente para 

se lançar como alternativa melhorada. Porém o movimento inverso também acontece. 

Continuemos com a televisão para exemplo. Quando pensamos nos programas de televisão no 

Brasil da década de 90 não é difícil perceber o abismo que há nas formas como se dava o processo 

de comunicação naquela época e hoje em dia. O ritmo era outro, as ferramentas de interação como 

público eram menos velozes (cartas e telefone) a maneira como a informação é veiculada é 

diferente. Hoje é muito difícil ver programas onde o apresentador interage com os telespectadores 

pelo telefone, por exemplo. Agora quase sempre essa interação é feita através das mídias sociais e 

mesmo a pauta do programa é, em certa medida, subordinada a demanda que vem dessas redes 

digitais. Nos canais jornalísitcos é muito comum ver outras informações fluindo ao redor da tela 

enquanto o âncora está falando algo completamente diferente das legendas que correm na parte de 

baixo do vídeo. Essa linguagem hipermediada que é tão corriqueira nos computadores e 

smartphones foi incorporada ao telejornalismo como forma de buscar manter sua relevância. Os 

exemplos poderiam seguir por linhas e mais linhas, porém acredito que já me fiz entender ao expor 

que, tanto as mídias mais novas remediam as mais antigas quanto as antigas remediam as novas. 

A primeira para se apoiar na relevância e familiaridade de que goza a segunda e a segunda traz 

elementos da primeira a fim de se manter relevante num meio de transformação constante. Isto 

posto e, entendendo que board games são uma mídia com características e especificidades únicas, 

vejamos como estes se comunicam com as mídias anteriores no tocante ao conceito de remediação. 

Chega a ser um pouco irônico pensar em jogos de tabuleiro como novas mídias quando 

muitos deles (não os modernos) vieram antes do cinema ou mesmo da imprensa de Gutenberg. 

Mas como nosso objeto aqui são os jogos de tabuleiro modernos não é exagero dizer que são novas 

mídias, principalmente em relação aos seus irmãos mais velhos que já foram usados em exemplos 

anteriores aqui. 

Antes de avançarmos, é necessário elucidarmos o que são mecânicas pois estas estão no 

centro da remediação entre os jogos de tabuleiro modernos. Enquanto as regras são a “matéria-
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prima abstrata” de um jogo, as mecânicas nada mais são do que padrões de ações que são utilizadas 

para compor a atividade jogo, ou seja, são a forma que o jogador interage com o conjunto de 

regras.(WOODS, 2012, p. 82)  Os jogos de tabuleiro modernos utilizam inúmeras mecânicas 

aplicadas de diferentes formas a depender da regra do jogo. Existem jogos que utilizam uma única 

mecânica e toda regra gira em torno desta mecânica principal. Há também jogos que são um 

verdadeira salada de mecânicas, tudo é possível. Para facilitar o entendimento, pensemos num jogo 

clássico bem conhecido: Ludo. “O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo de uma casa de 

origem, chega com quatro peões à casa final. Para isso, deve-se dar a volta inteira no tabuleiro e 

chegar antes dos adversários.” (Wikipédia) Para cumprir esse objetivo o jogador precisa lançar um 

dado e, dependendo do resultado do lançamento, fazer as movimentações possíveis com seu peão. 

A mecânica usada neste jogo é chamada de dice rolling (rolagem de dados) ou roll and move (rolar 

e mover) pois é através dessa ação que o jogo prossegue. Sendo assim, a regra do jogo é o que diz 

para que fim a mecânica será utilizada, no caso do Ludo, para dar a volta no tabuleiro. 

O exemplo utilizado, não à toa, é de um jogo clássico, mas a mecânica utilizada por ele é 

também utilizada por muitos jogos de tabuleiro modernos. O próprio Catan se utiliza dessa 

mecânica. Porém, em Catan, o dice rolling é usado de forma diferente do que vimos em Ludo. A 

reinvenção de características antigas de uma mídia aplicando-as de uma maneira nova é justamente 

o que Jay Bolter e Richard Grusin chamam de remediação. (Bolter e Grusin, 1999). Esse tipo de 

remediação descrito acima é o que chamarei aqui de remediação interna, ou seja, são jogos 

modernos remediando mecânicas existentes e aplicando-as de forma inovadora. Tal qual a 

televisão fez com o cinema, podemos dizer que Catan fez com Ludo. Os board games remediam 

características dentro dos próprios jogos, mesmo sem necessariamente trazer outras mídias para o 

seu bojo de remediações. Porém isso não significa que não o faça. 
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Figura 6 - Tabuleiro do jogo XCOM: The Board Game 

Fonte: tabulaquadrada.com.br/xcom-board-game-esta-chegando/ 

 

Há hoje vários jogos de tabuleiro modernos que explicitamente remediam recursos das 

novas mídias, mesmo as digitais. Por mais paradoxal que possa parecer um jogo analógico se 

utilizar de meios digitais para viabilizar a atividade, isso existe e é muito bem aplicado. Um bom 

exemplo de jogo de tabuleiro moderno para explicar esse tipo de remediação, que eu chamo de 

remediação externa por trazer elementos de outras mídias que não sejam jogos de mesa, é o título 

XCOM: The Board Game (Eric M. Lang, 2015). Este, que é uma adaptação de um jogo eletrônico 

homônimo, é um jogo de mesa moderno que precisa de um dispositivo eletrônico (smartphone, 

tablet ou computador) que esteja rodando um aplicativo que vai guiar todo o decorrer do jogo. O 

jogo não vem com um manual impresso. Todo o processo de aprendizagem é por meio do 

aplicativo que vai ensinando os jogadores a desempenharem seus respectivos papéis enquanto 

jogam. O nível de remediação externa deste jogo não se limita a apenas trazer um elemento 

eletrônico pra mesa mas, a própria lógica de aprendizado é muito semelhante ao que já é comum 

entre os jogos eletrônicos. Neste jogo cada jogador desempenha um papel dentro de uma 

organização militar que tem como missão impedir a invasão de alienígenas na terra. O papel do 

aplicativo é controlar essas ondas de invasão ao mesmo tempo em que gerencia os turnos de cada 
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jogador a depender do papel que decidiram desempenhar. Cada turno é dividido em duas partes: 

uma em que os jogadores tem um tempo limitado para realizar suas ações (e o quanto demoram 

para realizá-las influencia no jogo) e outra onde eles contabilizam o que foi feito na parte 

cronometrada e passam esses dados para o aplicativo para que ele possa seguir com os turnos 

seguintes. O jogo segue turno após turno com os jogadores tentando cumprir missões dadas 

enquanto resistem aos ataques extraterrestres. Se os jogadores conseguirem conter os aliens e 

cumprir todas as missões eles são vitoriosos. Se a base for invadida ou se continentes demais 

entrarem em estado de pânico então é declarada a derrota. 

Vimos portanto o que consideramos jogo e o que entendemos que os separa de outras 

atividades, de que jogos estamos falando e como eles se apresentam como uma mídia específica 

com suas próprias características e especificidades. O próprio board game é seu suporte de 

mediação de forma múltipla atuando na mediação entre os jogadores e o jogo e entre eles mesmos 

também. O fio condutor de todo esse processo, entendemos que é o círculo mágico. A interferência 

dessa atividade, com suas especificidades teóricas e materiais, no cotidiano de seus praticantes é 

o que vamos continuar explorando neste trabalho. 
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Capítulo 3 - Jogos e o Cotidiano: os jogos como tática de apropriação 

 

3.1 - Conceito de cotidiano e sua estrutura 

Jogos e cotidiano são elementos que se cruzam o tempo inteiro. Um permeia o outro, 

embora de certa forma possa parecer que um suspenda o outro, a relação entre eles é muito mais 

de negociação e vamos discorrer melhor sobre como isso se dá. O jogo representa uma quebra na 

rotina e na vida comum. Para se engajar num jogo é preciso que os jogadores queiram jogar 

fazendo o caminho de fuga de suas preocupações, ou seja, fugindo de uma parte de sua vida 

cotidiana (CAILLOIS, 2017). Há uma mudança da comum automaticidade do dia-a-dia quando 

colocamos um jogo na mesa.  

Segundo a obra de Agnes Heller, O Cotidiano e a História, o cotidiano é onde o homem é 

“inteiro” (HELLER, 2000, p. 17). Isso significa que neste lugar chamado “cotidiano” ele emprega 

todas as suas nuances enquanto ser. Suas habilidades manipulativas, paixões, sentimentos, ideias, 

tudo isso estaria incluso nas atividades cotidianas deste ser humano. Contudo, Heller também nos 

apresenta um conceito heterogêneo e hierarquizado do cotidiano, onde essa hierarquia é 

historicamente modificada.  

A cotidianidade é heterogênea por ser composta de vários aspectos da vida como 

“organização do trabalho, vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, 

intercâmbio e a purificação.” (HELLER, 2000, p. 18). Ou seja, nosso cotidiano é um verdadeiro 

mosaico de acontecimentos sucessivos, organizados e hierarquizados a depender de fatores 

históricos principalmente. Hoje, o cotidiano do brasileiro médio, por exemplo, gira em torno do 

seu trabalho. A atividade repetitiva e rotineira que está no topo do seu cotidiano é o trabalho. 

Outras atividades cotidianas acontecem ao redor desta principal. Usemos um exemplo para 

discorrer um pouco melhor sobre o conceito. Quando alguém está no meio do seu expediente de 

trabalho e recebe uma mensagem do seu cônjuge, que também está trabalhando, dizendo que 

precisam ir ao mercado porque os mantimentos de casa estão acabando, o que o sujeito que foi 

alvo da mensagem faz? Abandona seu posto de trabalho e vai correndo pro mercado? Na maioria 

das vezes a resposta para essa pergunta será não. É claro que não. O que, em geral, se combina é 

que os dois se encontrem após o horário de trabalho para ir ao mercado. 

Veja bem, ambas atividades citadas no parágrafo anterior são parte de um cotidiano comum 

de um casal de brasileiros médios. Entretanto, apesar de formarem o mesmo cotidiano de um casal, 
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são atividades diferentes que exigem habilidades e manifestações distintas dos dois agentes 

envolvidos. Sendo assim, podemos perceber, de forma introdutória pelo menos, a heterogeneidade 

deste processo chamado cotidiano. Também é possível perceber nesta breve descrição da vida 

matrimonial, que a hierarquia está presente de maneira sólida. Tanto um quanto o outro precisaram 

primeiro finalizar seu expediente para então seguir para a próxima tarefa. Nenhum dos dois saiu 

do trabalho no meio do dia para atender  outra necessidade cotidiana. 

Toda essa multiplicidade heterogênea e hierarquização não são imóveis ou cristalizadas, 

pelo contrário, são historicamente influenciadas e alteradas, principalmente a segunda. O lugar de 

importância que uma atividade cotidiana ocupa está diretamente ligada ao contexto histórico onde 

o sujeito da cotidianidade está. Como mostrado no parágrafo anterior, na sociedade ocidental, em 

geral o topo dessa hierarquia é a atividade laboral. Porém, em um outro momento histórico numa 

população livre da Ática do século V, as atividades centrais eram a contemplação, o divertimento, 

a atividade social. As demais atividades se organizavam em graus de hierarquia ao redor das 

anteriores.  

Quanto a heterogeneidade e a influência histórica, podemos pensar como o adulto aprende 

a manipular as coisas dentro da cotidianidade. Segundo Heller, “o adulto deve dominar, antes de 

mais nada, a manipulação das coisas (das coisas, certamente, que são imprescindíveis para a vida 

da cotidianidade em questão).” (HELLER, 2000, p. 19). Heller nos fala que os fazeres do cotidiano 

estão envoltos em uma aura de natureza, ou seja, que nossas atividades cotidianas estão ligadas ao 

atender de nossas necessidades. No entanto, a camada histórica sobre a maneira como vamos 

desempenhar e manipular as situações e objetos a fim de atender ao que necessitamos será moldado 

pelas relações sociais. 

Basicamente o que Heller quer nos dizer é que há uma imanência da natureza sobre nós 

que nos impulsiona a atender necessidades. No entanto, essas necessidades serão cumpridas dentro 

de um protocolo dependendo de a que relações sociais estamos submetidos. Ou seja, no nosso 

contexto histórico, social e cultural temos formas socialmente estabelecidas para cumprirmos 

atividades diversas. Quando temos fome a necessidade apresentada será atendida a partir do 

momento em que nos alimentamos. No entanto, o mais usual, é que nos alimentemos usando 

talheres. Comer usando as mãos também mataria nossa fome, porém, moldar-se ao cotidiano é 

também saber manipular as situações para se encaixar socialmente. O exemplo dos talheres, que 
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também é usado por Heller, é bem específico, mas essa habilidade de manipular as relações sociais 

e saber como se portar nas suas atividades é uma característica importante do cotidiano capitalista. 

Dentro do recorte da nossa sociedade ocidental, é seguro dizer que vivemos sob um regime 

social e econômico denominado capitalismo. Ou seja, um sistema baseado no capital e que tem o 

dinheiro o mais presente representante deste. Este modo de organização social tem como 

característica a exploração da mão de obra por pessoas que detém um meio de produção. Através 

da mais valia é que se obtém os lucros de uma produção que são divididos de maneira desigual 

entre o patronato e os trabalhadores. A acumulação de riquezas é algo almejado e incentivado neste 

sistema. Sendo assim, cada vez mais ao longo da história o cotidiano dos trabalhadores foi se 

tornando mais e mais rígido com jornadas de trabalho cada vez mais pesadas. Embora 

historicamente algumas conquistas tenham sido alcançadas pelos movimentos populares no 

tocante a direitos trabalhistas, não podemos negar que ainda há uma pesada cobrança sobre a classe 

trabalhadora. 

Estamos envolvidos por relações sociais que estão historicamente localizadas num 

invólucro capitalista. A razão da breve descrição do capitalismo no parágrafo anterior foi para nos 

localizarmos no cotidiano da nossa sociedade. Já que a heterogeneidade e a hierarquização das 

atividades cotidianas são historicamente moldadas, não podemos ignorar que o cotidiano que 

vivemos hoje é moldado por uma emergência capitalista e que, para manipularmos as relações 

sociais nas nossas atividades cotidianas, precisamos estar sob esta égide. “As grandes ações não 

cotidianas que são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela retornam”. 

(HELLER, 2000, p.20) Desde a Revolução Francesa vivemos uma transformação operada pela 

burguesia que guiou a sociedade para a atual conjuntura política, econômica e social22. O reflexo 

deste grande evento histórico se faz presente e refletido hoje em toda estrutura de nossa vida em 

sociedade. As estruturas que estão ao nosso redor, as instituições diversas (família, escola, centros 

religiosos) e até mesmo os sensos comuns são construções que perpassam a organização das 

atividades cotidianas que desempenhamos todos os dias. “Toda grande façanha histórica concreta 

torna-se particular e histórica precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade” 

(HELLER, 2000, p.20). 

 
22 Há divergências sobre em que momento iniciou-se o processo de tomada da burguesia mas 

certamente a Revolução Francesa foi um acontecimento que impulsionou esse processo. 
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 Mesmo que possa parecer, não são apenas os atos e feitos históricos que se projetam para 

fora da cotidianidade. No nosso contexto diário e rotineiro também podemos experimentar essa 

projeção ainda que numa escala menor ao suspendermos temporariamente o cotidiano, seu padrão 

e suas urgências. Antes de seguir na elucidação do que vem a ser essa suspensão, precisamos 

abordar um conceito que nos é trazido por Heller quando fala do homem particular e o genérico. 

A primeira vista, quando lemos os nomes “particular e genérico” podemos pensar que o primeiro 

se trata de algo completamente individual e o segundo de algo completamente coletivo. Porém, 

não se trata exatamente disto e, na verdade, é bem mais o oposto. Em linhas gerais, o homem 

particular e o genérico não estão separados por nenhuma barreira, eles coexistem dentro do mesmo 

ser social. A atuação do particular ou do genérico está ligada a decisões que o indivíduo toma em 

sua vida. A depender do nível de consequências que essa decisão tem, ou o quão próximo essa 

decisão se encontra da moralidade, mais para fora da cotidianidade esse indivíduo se moverá. 

Sendo assim, o particular seria aquele que atua individualmente com decisões cotidianamente 

tomadas e que não teriam um impacto social sob algum aspecto moral, ou seja, não teria um 

movimento em direção a humanidade como um todo e as necessidades desta num âmbito fora dos 

padrões do cotidiano capitalista. 

Sendo assim, o homem genérico é a aproximação do indivíduo com seu lado mais 

intrínseco e a projeção de suas necessidades (a necessidade do “Eu”) para um lugar acima da 

mediação cotidiana. Por este motivo Heller nos trás como exemplo dessa quebra, por assim dizer, 

as atividades do cientista e do artista. Ambos ainda estão no contexto da cotidianidade e vivem 

sob este paradigma em vários momentos de sua vida, no entanto, é parte do trabalho destes o 

pensamento individual e a projeção destas necessidades identificadas para além do cotidiano, se 

aproximando do que seria uma representação da humanidade como um todo, ou seja, a sua 

produção não é, a princípio, algo que está incluso na cotidianidade, mas que se projeta para fora 

dela em direção ao homem genérico que reside em um nível “superior” a cotidianidade. Quando 

digo que aquela produção dos exemplos citados não estão na cotidianidade a princípio, me refiro 

ao que Heller já nos alerta sobre o retorno de todas as coisas para a cotidianidade. Então, mesmo 

os pensamentos, atividades e produções mais pra fora do cotidiano, retornaram a ele de alguma 

forma. 

Este, portanto, é o processo de suspensão do cotidiano proposto por Heller. Seu trabalho 

ainda continua a aprofundar essa relação da humanidade com o cotidiano e as negociações feitas 
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entre o particular e o genérico, porém, para o fim a que este trabalho se presta, a definição básica 

até aqui abordada já nos contempla. Sabemos então que a humanidade está imersa no cotidiano 

com suas regras, urgências e estruturas social e historicamente construídas. Entendemos que os 

indivíduos tomam, em grande parte das vezes, suas decisões de forma autônoma, baseada na 

própria estrutura cotidiana mas que, a depender de que decisão tomar, esta pode se afastar em certa 

medida do cotidiano. Suspender toda essa estrutura e projetar algo da necessidade humana para 

fora do cotidiano é algo possível. O que há de mais interessante no cotidiano, no entanto, não é 

sua estrutura, seus padrões e a forma como media as necessidades humanas e suas resoluções. A 

parte mais intrigante deste mundo são os “pontos fora da curva”, o diferente, o que se projeta e 

suspende essa dominação da urgência cotidiana capitalista. 

 

3.2 - Uso de táticas no cotidiano capitalista: Diálogo entre Heller e Certeau 

Nem todos os indivíduos são cientistas ou artistas, mas boa parte deles possui necessidades 

que não se encaixam nas estruturas institucionais que operam junto ao cotidiano. A maneira como 

se atua na cotidianidade está ligado a disciplina a qual os produtos que consumimos estão 

submetidos (CERTEAU, 2014). A apropriação que os indivíduos fazem destes produtos é 

chamado por Certeau de tática. Heller nos fala sobre um conceito de homogeneidade. Este, em 

curtas palavras, seria um redirecionamento do caráter heterogêneo do cotidiano a fim de focar 

esforços para atender a uma necessidade específica que não se encaixa no perfil imediatista no 

modus operandi do cotidiano. Meu esforço aqui, ainda que com alguma dificuldade, é fazer um 

diálogo entre as táticas propostas por Certeau e a suspensão do cotidiano pela homogeneização 

explicada em Heller. 

Na leitura que fiz dos trabalhos dos autores, pude perceber que, apesar de não parecer que 

discordem como um todo, seus focos são tanto quanto diferentes. Os olhares sobre o cotidiano a 

partir de Heller apresentam uma intenção mais ampla de entender a influência da história sobre o 

cotidiano enquanto em Certeau esse caminho me pareceu inverso, ou seja, ele busca entender 

como, no cotidiano, os indivíduos transformam suas próprias histórias. Em outras palavras, Heller 

tem um olhar mais macro enquanto Certeau busca um entendimento mais micro. Mesmo com essa 

diferença, quero propor uma intersecção entre eles no ponto onde creio que se encontrem: a atuação 

do indivíduo sobre o cotidiano. Em Heller o que me interessa é pensar esse conceito do cotidiano 

em si, como ele se estrutura e como o ser humano é historicamente localizado nele. Sendo assim, 
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começo de um ponto mais amplo deste entendimento do cotidiano chegando até a possibilidade da 

suspensão deste mesmo oferecido por ela. Deste ponto em diante convido Certeau para sentar-se 

à mesa e fazer suas jogadas partindo do ponto desta aventura (ou dissertação, como preferir) onde 

sua colega austríaca ainda o acompanhará. Numa analogia com nosso objeto, Heller seria aqui o 

tabuleiro e os componentes do jogo enquanto Certeau seria as regras e mecânicas aplicadas. 

De acordo com Heller já nascemos inscritos no cotidiano. As estruturas sociais dão conta 

de nos instruir acerca de como viver essa cotidianidade. Ela nos fala de homogeneidade e 

suspensão do cotidiano numa operação que se projeta em direção ao homem genérico, ou seja, da 

mudança de lógica heterogênea e alteração de fluxo da humanidade genérica-privada para privada-

genérica. A resolução de problemas dentro da lógica do cotidiano se move da Humanidade 

genérica, que seria tudo o que já temos acumulado enquanto humanidade,  para a humanidade 

particular, que a nossa necessidade mediada para a situação cotidiana. Quando deixamos a 

necessidade do “Eu” não se inscrever na lógica cotidiana (heterogênea e particular) temos esse 

distanciamento da lógica capitalista do cotidiano. A essa mudança de fluxo, ou mesmo interrupção 

do mesmo, quero integrar o conceito de modos de fazer de Certeau. É verdade que Heller nos dá 

exemplos de cientistas e artistas, mas ao mesmo tempo também nos dá a possibilidade de pensar 

em graus dessa suspensão. Quero juntar Heller e Certeau para pensar junto com eles sobre as 

formas mais simples, corriqueiras, frágeis e efêmeras dessa suspensão (CERTEAU, 2014). 

Embora o conceito de táticas em Certeau já tenha sido brevemente discutido na introdução 

deste trabalho, quero aprofundar um pouco mais essa questão agora acompanhado por Heller e sua 

estrutura do cotidiano. Como visto há poucos parágrafos atrás, o cotidiano tem suas estruturas e 

não está solto no tempo e no espaço. Ainda que o cotidiano de alguém que viveu na idade média 

seja bastante diferente dos que vivem no século 21, o cotidiano em si sempre esteve presente. A 

alteração histórica da hierarquia e forma de heterogeneização do cotidiano não o desfez nem o 

desfará, ainda que um dia o sistema vigente seja superado. Ainda que toda estrutura capitalista seja 

superada o cotidiano se manterá. A partir deste ponto podemos entender que há estruturas que 

sustentam o cotidiano (e para nós atualmente o capitalista) para além da sua própria organização. 

Estas atuam de forma concomitante as operações do indivíduo dentro das suas tomadas de decisão 

autônomas inscritas na cotidianidade. Estou falando das instituições e estruturas do sistema 

capitalista que viabilizam as resoluções de problemas cotidianos e aceleram esse processo. Desde 

as estruturas que são voltadas para o ensino didático pedagógico como escola e família até aquelas 
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que tem um caráter mais organizacional como as leis e acordos sociais (boas maneiras, por 

exemplo) passando pelos espaços que são uma expressão física destas estruturas. O ser social se 

reconhece dentro da sociedade a partir da sua vivência e da sua relação com essas estruturas que 

através do já conhecido binômio vigiar e punir, educa em que sentido e de que maneiro o sujeito 

deve ser portar enquanto prossegue em seu cotidiano. 

Tomando mais uma vez as lentes de Certeau, estas estruturas institucionais são muito 

estáticas e duras e não conseguem acompanhar e/ou detectar todas as movimentações que são feitas 

para fora de seus limites. As estratégias, como são denominadas, são opostas às táticas em suas 

operacionalidades. A primeira é mais rígida, contabilizável, onde o indivíduo é isolável, a segunda 

é quase invisível e fragmentada. Nas palavras de Certeau: 

 

“Denomino, ao contrário, ‘tática’ um cálculo que não pode contar com um próprio, nem 

portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem 

por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, 

sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, 

preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das circunstâncias” 

(CERTEAU, 2014, p.45 e 46) 

 

A produção de ambientes e produtos segue uma lógica ligada às estratégias dentro de um 

sistema que privilegia a produtividade e o imediatismo na resolução de múltiplas situações que 

acontecem todos os dias. A fim de se movimentar através dessa realidade que chamamos de 

cotidiano, o ser humano precisa empregar suas habilidades nesta mesma lógica, heterogênea e 

hierarquizada. As estruturas estratégicas dão conta de vigiar os indivíduos para que operem dentro 

cotidiano. Porém, existem situações de reutilização que escapam da lógica cotidiana e que 

transformam produtos e ambientes antes formados para servir a emergência produtivista do 

cotidiano capitalista. É essa interferência bricolada que nos interessa quando pensamos todo o 

contexto da estruturação do cotidiano que Heller nos apresenta. Podemos dizer que estas 

apropriações feitas no cotidiano são em muitos níveis e muitas formas, mas aqui nos importa falar 

da apropriação de ambientes de forma tática a fim de suspender o cotidiano. 

 

3.3 - Apropriação tática no cotidiano capitalista 

Pensemos, um pouco mais sobre este recorte teórico. Quero sublinhar três importantes 

partes ditas acima e discorrer um pouco mais sobre cada uma: apropriação de ambientes, de forma 

tática e suspensão do cotidiano. É importante dizer que a abordagem entre essas três partes será 

permanentemente dialógica, ou seja, as três estarão acontecendo ao mesmo tempo. Digo isso 
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porque tenho consciência de que existem várias formas de apropriação. Algumas, como Certeau 

diz, são de produtos. Este autor nos fala de “formas de fazer” (CERTEAU, 2014) então nem 

sempre isso vai se aplicar a ambientes. Muitas vezes essa apropriação é de produtos e/ou práticas 

como, por exemplo, colocar um pouco mais de açúcar na receita de calda para bolo daquele livro 

comprado numa loja de produtos culinários. A apropriação é tática porque também entendo que 

existem apropriações não táticas, ou seja, não carregam as características de bricolagem, 

fragilidade difusa e efemeridade que Certeau nos apresenta. Um exemplo disso são os grandes 

painéis artísticos do mundialmente conhecido Eduardo Kobra. Suas obras cobrem fachadas inteiras 

de construções que não foram planejadas para serem tela para um pintor. Sendo assim, há uma 

apropriação, mas de cunho apenas artístico e não tático. As obras estão ali sob uma autorização e 

conivência (e talvez até contratação) das estruturas e instituições envolvidas. Portanto, não 

podemos chamar de táticas, embora sejam muito belas, estas apropriações feitas por Kobra. Por 

fim, a apropriação deve ter a finalidade de suspensão do cotidiano, ou seja, atender a uma 

necessidade que se projete para fora da estrutura cotidiana e que cuja resolução está para além dos 

fazeres e estruturas cotidianas. Retomemos rapidamente o exemplo do artista de rua utilizado no 

início deste trabalho. Como vimos, o malabarista se apropria de forma tática do ambiente em 

questão, a passagem de pedestres sob um semáforo de trânsito. No entanto, seu objetivo não é 

suspender o cotidiano. Na verdade, essa apropriação operada de forma tática é o cotidiano desta 

trabalhador circense. É muito provável que esta seja uma ocupação diária e repetitiva dentro de 

um cotidiano hierarquizado. Talvez aquela não seja sua única atividade para obter dinheiro, mas é 

parte da sua estrutura rotineira.  

A apropriação de ambientes de forma tática a fim de suspender o cotidiano, neste trabalho, 

é enxergada a partir a atividade lúdica tendo os jogos de tabuleiro modernos como uma plataforma 

de multimediação neste processo. O objeto aqui abordado está inscrito num córpus que é uma parte 

da comunidade jogadores (ou praticantes do que alguns chamam de “o hobby”),  na cidade do Rio 

de Janeiro, mais precisamente os que frequentam uma reunião para jogar feita semanalmente na 

praça de alimentação do Shopping Nova América, essa reunião é chamada “Fábrica das Peças”. 

Cada jogador decide a cada semana levar ou não consigo algum jogo (ou alguns jogos) para jogar 

com seus colegas que vão ao encontro com este mesmo fim. 

A necessidade de jogar por si só já algo que foge do padrão do cotidiano e mesmo da lógica 

capitalista onde ele está circunscrito. Embora haja um mercado em torno dos board games com 
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grandes empresas que lucram cada dia mais com este hobby, não vamos nos deter aqui na discussão 

em torno da atividade jogo, mas na atividade em si. Jogos como os que estão no escopo aqui 

apresentado são jogados de uma maneira não lucrativa (HUIZINGA, 1950), salvo quando são 

jogados em campeonatos com premiação em dinheiro, porém, considerando nosso corpus, é seguro 

afirmar que não há lucro financeiro ligado à prática dos jogos de tabuleiro modernos. Sendo assim 

a pura atividade já é algo que vai de encontro à lógica capitalista por ser uma atividade ociosa, ou 

seja, calcada no ócio, quando sabemos que o mercado se baseia no exato oposto disso: o negócio. 

Vemos dois dos teóricos clássicos aqui citados, ao abordar sua definição de jogos, falarem destes 

como uma atividade “situada fora da vida comum” (HUIZINGA, 1950) e como algo para “se 

afastar da vida cotidiana” (CAILLOIS, 2017). Mesmo que provavelmente os autores não 

estivessem se referindo ao cotidiano como entendemos a partir da estrutura apresentada por Heller, 

já é possível perceber que alguma distinção precisava ser feita entre o jogo e o cotidiano, ou seja, 

não há atividade jogo num cotidiano que não esteja suspenso. 

Os conceitos de estrutura do cotidiano e suspensão de Heller e as apropriações táticas de 

Certeau foram abordadas até este ponto de maneira a conseguirmos circunscrever esses conceitos. 

A apropriação tática para suspensão do cotidiano capitalista, quando consideramos com mais 

acuidade a realidade onde se aplica, é na verdade mais um modelo ou ideal do que propriamente 

uma realidade. Isso se dá porque, principalmente num trabalho onde trabalhamos um conceito 

permeável e quase ubíquo como o círculo mágico, não faz muito sentido associarmos este aporte 

teórico abordando cotidianidade, suspensão e apropriação tática como coisas completamente 

distintas ou separadas. Há neste processo de busca pela suspensão uma dinâmica que tem muito 

mais a ver com uma negociação do que apenas uma fuga.  

Neste ponto percebemos a dificuldade de trabalhar Certeau e Heller num mesmo material. 

Enquanto o conceito de suspensão tem esse caráter de fuga, o de apropriação se presta não a 

suspender o cotidiano, mas a distorcer em pequena escala as “regras” desse jogo. Sendo assim, 

podemos ainda manter muito da contribuição de Heller principalmente para o entendimento da 

estrutura cotidiana no nosso contexto capitalista, entretanto é preciso reposicionar o entendimento 

do que venha a ser a suspensão do cotidiano de forma a perceber esse ato não tanto como algo que 

realmente suspenda por completo o cotidiano, mas que, no contexto que abordaremos, utiliza de 

astúcia para, digamos assim, pequenas suspensões. 
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Capítulo 4 - Jogando no mundo: Um relato sobre eventos de board games e o caso do Fábrica das 

Peças 

 

4.1 - Os eventos de jogos de tabuleiro e sua importância para o público e para as empresas 

Os eventos de jogos de tabuleiro modernos são uma parte importante deste crescente 

hobby. Como falado anteriormente, existem dezenas de eventos com diferentes periodicidades e 

caráter. Alguns são organizados por uma pessoa ou grupo de pessoas sem fins lucrativos (pelo 

menos diretamente), outros são organizados por lojas que usam essas situações para apresentarem 

novos jogos a possíveis compradores. Os locais também são diversos indo desde uma loja 

especializada até uma praça de alimentação de shopping ou espaços dentro de uma universidade. 

Independente da maneira como se organizam ou sua periodicidade, a grande importância desses 

eventos  é quase unânime entre as editoras. Não me atrevo a dizer unânime porque não foi possível 

entrevistar todos as editoras que estão atualmente no mercado e na época em que a entrevista foi 

feita existiam algumas editoras que hoje não existem mais pois se fundiram para formar outra. 

Existem também as editoras que à época estavam em processo de retorno ao mercado e por isso 

não tinham representação para dar entrevista e há ainda as editoras que hoje estão operando mas 

que no passado ainda eram apenas ideias. Estas entrevistas foram feitas durante  o Diversão Offline 

de 2017 que ainda tinha apenas a edição no Rio de Janeiro.23  

No ano seguinte fui ao mesmo evento na sua edição carioca (em 2018 aconteceu a primeira 

edição de São Paulo) para fazer uma nova incursão desta vez não conversando com editoras, mas 

com pessoas que estavam participando do evento.24 A intenção destas conversas era ter uma ideia 

de como as pessoas tinham conhecido o evento, como conheceram os board games e como elas 

viam os eventos que promovem o encontro entre jogadores para jogar. Nove pessoas, abordadas 

individualmente, participaram da conversa. Destas, cinco eram mulheres e quatro homens com 

idades que variavam entre 23 e 38 anos. 

A maneira como foram introduzidos ao mundo dos jogos de tabuleiro modernos era bem 

plural. Três dentre os participantes da conversa supracitada, conheceram os board games por conta 

 
23 Infelizmente o áudio dessas entrevistas se perdeu por conta de um problema que tive no sistema 

operacional do meu celular. Acabou sendo necessário resetar o aparelho e eu ainda não tinha feito 
backup dessas gravações. 

24 Essa segunda incursão não está nos anexos porque teve um caráter mais informal e não era 

estruturado de maneira a se tornar possível anexar as conversas ao trabalho. 
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de sua proximidade com os RPG. Muitas lojas que antes vendiam apenas materiais de CCG e RPG 

passaram a vender também jogos de tabuleiro modernos e, como abordado no primeiro capítulo, 

essa acaba sendo uma porta de entrada bem comum. Uma das pessoas relatou que conheceu o 

hobby através de uma matéria jornalística que indicava um lugar de aluguel de jogos de tabuleiro. 

Outra pessoa acabou chegando aos board games por conta de títulos que usavam do apelo a 

produtos da cultura pop, neste caso especificamente Senhor dos Anéis e Game of Thrones. E claro, 

o popular boca-a-boca também apareceu. Uma das pessoas disse que conheceu os jogos de 

tabuleiro modernos através de amigos. 

Em relação aos eventos, nem todos tinham o costume de participar e outros mesmo 

preferiam jogar em casa, seja na sua própria ou na casa de amigos. Entretanto, alguns mesmo que 

manifestando preferência pelo ambiente doméstico (muitas vezes por conta do barulho e pela 

quantidade de pessoas), duas questões interessantes apareceram em pelo menos duas conversas: a 

praticidade de já ter os jogos disponíveis sem precisar comprá-los e conhecer títulos novos. Estes 

dois aspectos estão intimamente ligados e acabam sendo fonte de exploração para os eventos feitos 

em lojas especializadas e também para os que tem parceria com editoras. Na entrevista feita com 

as editoras, o motivo principal pela qual davam tanta importância a esses eventos era justamente 

por entenderem que funcionam com um termômetro para o público. Isto é, para as editoras, os 

eventos são uma maneira direta e vívida do impacto que seu jogos estão causando. Para as lojas é 

uma oportunidade de cativar o cliente ao mesmo tempo em que lhes oferecer um “test drive” de 

um jogo que possa se tornar parte da sua coleção.  

Ainda falando sobre eventos, dois relatos foram bem interessantes no tocante a percepção 

das pessoas quanto ao espaço onde se realiza o evento. Uma dessas pessoas é Wagner de 38 anos 

que fala sobre um projeto que ele participa dentro do IFRJ de Duque de Caxias. Nesta iniciativa 

jogam jogos de tabuleiro dentro do colégio semanalmente. Segundo ele, o ambiente da escola, 

apesar de já conhecido, muda por conta da interação que há a partir do momento em que alunos de 

diferentes cursos estão jogando juntos. Outro relato interessante foi o da Daniele de 26 anos que, 

ao contar dos vários eventos que participa, falou sobre como o restaurante Doninha, na Tijuca, 

local onde acontece um dos eventos que ela frequenta, se tornou, para ela, uma referência mais 

ligada aos jogos de tabuleiro do que a alimentação. “Nunca mais fui apenas para comer”, nas 

palavras dela. 
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Tendo a contribuição destes relatos e das entrevistas com as editoras, é possível perceber 

que os eventos têm uma relevância considerável dentro do cenário dos jogos de tabuleiro modernos 

e que há uma possibilidade de mudança de percepção de um espaço à partir da atividade jogo. Nos 

exemplos do Wagner e da Daniele, mesmo com uma mudança da percepção do ambiente, não há 

uma camada de apropriação tática nas atividades em que se engajam. Lógico que existe um nível 

de apropriação na medida em que significam aquele espaço para si mesmos, ou seja, o uso que 

fazem desses espaços (CERTEAU, 2014). Entretanto, não há um processo transgressor que 

necessite de algum nível de astúcia para a realização da atividade. Jogar no colégio muito 

provavelmente é uma atividade autorizada (e talvez até incentivada) pela administração. O Evento 

que acontece no Doninha é em parceria com o restaurante. O que quero dizer é que não existe um 

movimento de “caça não autorizada” nestes casos (CERTEAU, 2014, p. 38). 

 

4.2 - Jogando sob olhares alheios  

Falamos anteriormente sobre diversos eventos com várias formas de organização. No 

entanto, para compreender de forma mais clara a questão da apropriação tática que mira numa 

suspensão negociada do cotidiano tendo os jogos de tabuleiro modernos com arena dessa 

negociação, é necessário utilizar um exemplo que deixe tais características mais patentes. O evento 

denominado Fábrica das Peças acontece semanalmente e tem como lugar de encontro uma das 

praças de alimentação do shopping Nova América, localizado no bairro de Del Castilho, Rio de 

Janeiro e conta com presença média de 20 pessoas por encontro. O evento é organizado por 

jogadores sem nenhuma (pelo menos que se saiba) parceria com editoras ou lojas especializadas. 

Não há, como acontece em vários eventos, um acervo com uma pessoa (ou grupo de pessoas) que 

se responsabilize por ele. Tampouco os jogos que são levados ao evento são provenientes de apenas 

uma pessoa. O acervo disponível em cada vez que o evento acontece depende exclusivamente do 

que cada jogador levar da sua própria coleção. Os participantes se comunicam através das redes 

sociais para combinar que jogos pretendem levar, se alguém quer pedir para outra pessoa levar 

algo da sua coleção ou então para perguntar se alguém quer jogar um jogo recém adquirido por 

este que pergunta. Ainda existe a possibilidade de o participante levar o jogo sem combinar 

previamente e descobrir durante o evento se alguém vai jogar. Por vezes o dono do jogo mesmo 

não joga o que trouxe pois estava apenas atendendo uma demanda de outros jogadores. Algumas 
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vezes as mesas são montadas nestes grupos virtuais antes do encontro físico, outras vezes essas 

mesas se formam na hora ou ainda, parte da mesa forma-se antes e é completada na hora de jogar. 

 

 
Figura 7 - Evento Fábrica das Peças 

Fonte: https://photos.app.goo.gl/MiXm1oyPwRPJheKWA 

 

Semelhante a Stewart Woods, boa parte do que é questionado e relatado neste estudo e 

também em relação ao meu corpus, o Fábrica das Peças, é fruto da minha experiência pessoal 

(WOODS, 2012, p. 12). Os dados apresentados acerca deste evento específico, até agora são 

provenientes da minha observação enquanto jogador que frequenta este evento com certa 

assiduidade. A fim de traçar um pouco melhor o perfil das pessoas que frequentam esse grupo, 

construí um questionário estruturado que foi aplicado tanto de forma presencial quanto virtual. Já 

com o questionário pronto usando a plataforma do Google, fui em um dia de Fábrica (como os 

jogadores abreviam o nome do evento) e entreguei meu celular para que as pessoas respondessem 

ali na hora. Este mesmo questionário ficou disponível nos grupos de Facebook e Instagram 
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específicos deste evento para que o máximo possível de frequentadores respondessem ao 

questionário. 

Tendo em mãos as respostas, pude traçar um perfil que é bem parecido com o que Woods 

percebe dos jogadores de board games, pelo menos sob alguns aspectos (WOODS, 2012, p. 123). 

Até a data em que este trabalho foi redigido, 25 pessoas responderam ao questionário e o perfil 

traçado aqui será com base nestas respostas. O Fábrica das Peças é um evento com maioria de 

participantes do sexo masculino, brancos, heterossexuais e casados. Tem em sua maioria entre 25 

e 35 anos, no entanto uma considerável parcela disse ter mais de 40 anos, sendo 14 respostas no 

primeiro grupo e 8 no segundo. Os frequentadores do Fábrica são de maioria com alto grau de 

escolaridade, tendo 17 pessoas, dentre as 25 que responderam, pelo menos o nível de graduação 

no ensino superior. A maior parte dos frequentadores mora na zona norte do Rio, onde acontece o 

evento, mas há também frequentadores que moram na zona oeste e mesmo em outras cidades como 

Niterói, na região metropolitana e em Nova Iguaçu, na baixada fluminense. As áreas de atuação 

profissional são bem variadas, mas podemos ver uma concentração um pouco maior na área de 

design e tecnologia da informação. Porém vale destacar uma considerável presença de educadores, 

área profissional que sozinha possui metade do número de pessoas das áreas de design e TI 

somadas: 8 e 4, respectivamente.  
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Respostas: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Niterói 
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Numa segunda parte deste questionário as perguntas eram direcionadas para a experiência 

da pessoa como jogador. O resultado obtido foi de um perfil de pessoas que se consideram board 

gamers, ou seja, que são parte ativa de uma comunidade em torno de um nicho e que tem forte 

interesse por jogos de tabuleiro. A quase totalidade dos que responderam esse questionário tiveram 

contato com conhecidos nomes de jogos do mercado de massa, como War e Banco Imobiliário e 

também com clássicos como Xadrez e Damas, apresentando alto nível de satisfação na sua 

experiência com esses jogos. Provavelmente algum nível de nostalgia tenha influenciado nas 

respostas já que estes são jogos muito ligados a infância, principalmente quando considerarmos a 

faixa etária dominante neste grupo. A maioria dos que participaram da pesquisa tiveram contato 

com os jogos de tabuleiro modernos através de amigos, sendo 56% das respostas, seguido por 

“internet”, que teve 16%. A quase totalidade de pessoas possui uma coleção de jogos onde a 

maioria tem entre 20 e 40 títulos (13 pessoas) e logo depois vem as pessoas com mais de 100 jogos 

(4 pessoas). Os eurogames são o estilo preferido da maioria dos que responderam, somando 12 

pessoas, em segundo ficaram os party games com 4 pessoas e os amerigames em terceiro 3. 
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Esses jogadores, em sua grande maioria (21 dentre os 25) frequentam outros eventos além 

do Fábrica das Peças, sendo o Castelo das Peças, tradicional evento do Rio com mais de de dez 

anos de duração, o mais frequentado, seguido de perto pelo Lady Lúdica. Este segundo é um evento 

voltado para o fomento dos board games no meio do público feminino, oferecendo um ambiente 

amigável para que mulheres se sintam mais à vontade de ingressar neste mundo que ainda é tão 

dominado por homens e, por conta disso, muito permeado pelo machismo. A maioria destes 

frequentadores de eventos costumam ir sem companhia e os que vão acompanhados quase sempre 

é por uma pessoa com quem tenha algum nível de relacionamento amoroso. Uma relevante maioria 

vê com equidade a experiência de jogar em casa e jogar nos encontros, entender estes eventos 

como oportunidade de conhecer novas pessoas e novos jogos. O tempo que os jogadores costumam 

ficar no Fábrica é consideravelmente alto, o que já era de se esperar considerando que são em 

maioria pessoas que gostam de eurogames. Num evento que dura cerca de 6 horas, considerando 

o início às 16h e o término às 22h, (o que pode variar para mais ou menos tanto no início quanto 

no término), temos, em primeiro, aqueles que ficam entre 3 e 4 horas (14 pessoas), em seguida os 

que permanecem por 2 ou 3 horas (6 pessoas) e depois temos um empate entre os que ficam mais 

de 4 horas e os que estão presentes do início ao fim (ambos com 2 pessoas). Apenas uma pessoa 

respondeu que fica menos de uma hora no evento. O que pesa mais para o público do Fábrica na 

hora de escolher os jogos é o tempo de duração e o estilo/gênero do jogo. A maioria vai ao evento 

de transporte público e leva seus jogos quase sempre em ecobags. Não são todos que levam jogos, 



 91 

mas a maioria que leva o faz com o intuito de contribuir na variedade de opções para jogar e para 

ensinar novos jogos a novos jogadores. 
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Após essa breve exposição de dados, podemos traçar o perfil do jogador médio do evento 

do Fábrica das Peças e que eu acredite seja um apontamento para o que é também o jogador médio 

brasileiro. Homem, branco, heterossexual, casado, com alto grau de escolaridade formal, 

trabalhador da área tecnológica ou da educação. Mesmo sendo entusiasta dos eurogames, também 

está disposto a jogar um party game vez ou outra e raramente senta numa mesa de amerigame. Seu 

entusiasmo pelo hobby o faz gastar boa parte do seu salário na compra de jogos para sua coleção, 

estando sempre interessado em conhecer novos jogos. 
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4.3 - Jogos de Tabuleiro Modernos e a suspensão tática do cotidiano 

Tendo feito essa descrição do Fábrica das Peças e de seus frequentadores, agora se torna 

mais propício que consideremos este corpus para pensar sobre apropriação e suspensão de forma 

tática. Para pensarmos esta suspensão do cotidiano sob um prisma de negociação tática, não 

precisaríamos nem mesmo nos deter sobre o corpus proposto. Uma reunião marcada na casa de 

amigos ou um evento promovido por uma loja especializada já seria o suficiente para abordamos 

suspensão do cotidiano a partir da atividade lúdica nos board games. Por isso, para continuar 

avançando, retomemos os três elementos sobre a qual este trabalho se presta a investigar: 

apropriação de ambientes, de forma tática e a fim de suspender o cotidiano. Ao considerarmos este 

recorte então é possível enxergar a importância de considerarmos o Fábrica das Peças.  

Baseado no aporte teórico do círculo mágico abordado em capítulo anterior, é possível 

dizer que todos os jogos, e para nós principalmente os board games, se apropriam do ambiente 

onde são jogados em alguma medida. Ainda que seja o ambiente mais propício para a atividade 

jogo, a partir do momento que o jogador decide que vai jogar e onde, esse processo de apropriação, 

mesmo que a princípio ainda abstrato, começa a ser feito. A influência do círculo mágico sobre o 

jogador é gradativa e tem seu início desde a mais simples vontade de jogar (FERREIRA; 

FALCÃO, 2009). Pensando nos jogos de tabuleiro moderno ainda podemos perceber este 

momento de forma mais clara por conta do seu caráter ritualístico. Uma pessoa abre um tabuleiro 

sobre uma mesa e começa a explicar regras. Essa pessoa é agente deste momento liminar, ou ação 

mágica, por ter o poder simbólico sobre si por dominar o sistema do jogo suficientemente para 

explicar para os demais como adentrar mais profundamente neste círculo mágico. (BOURDIEU, 

2007) Novamente, ainda que seja o ambiente mais propício, este é ainda está fisicamente fora do 

mundo do jogo e, portanto, possui elementos que de alguma forma disputam a atenção do jogador 

(BROWN e CAIRNS, 2004) e o círculo mágico tem este papel de agente mediador entre os 

jogadores e o ambiente para “filtrar” esses ruídos a medida em que os jogadores estão mais 

envolvidos ou imersos no jogo. 

Quando pensamos na questão tática, já se faz necessária uma abordagem mais recortada e 

aí entra nosso corpus propriamente dito. A decisão em abordar a questão tática foi por enxergar 

esse rico processo numa atividade que a princípio parece tão pouco provável de ser aplicada de 

forma tática. Perceba que estamos falando de jogos de tabuleiro, ou seja, plataformas de jogo 

muitas vezes volumosas, que ocupam o espaço de maneira nítida e perceptível a quem quer que 
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passe. Dizer que uma atividade jogo se apropria de um ambiente é algo esperado, na medida em 

que estamos falando de uma forma de jogar onde o suporte está presente materialmente no 

ambiente e que seus jogadores interagem com ele de maneira tátil. Seria, guardadas as devidas 

proporções, como dizer que um elefante é percebido ao entrar numa casa. Mas o que é mais 

interessante é que a analogia do elefante funciona de outra forma quando pensamos na atividade 

jogo, através dos board games, exercida de forma tática. É como se esse mesmo elefante entrasse 

no shopping, fosse percebido, mas de alguma maneira ainda pudesse permanecer ali por um tempo.  

A astúcia necessária para que os jogadores se engajem no jogo é algo que permeia todo o 

processo da atividade. Numa busca permanente de negociação há um ciclo de tensionamento 

distensionamento dos processos que se refletem para dentro e para fora do jogo. Isto é, há múltiplos 

atravessamentos que permeiam a relação do jogo com o jogador, do jogador com o ambiente e do 

cotidiano capitalista com a suspensão tática. É importante frisar que, ainda que os board games 

tenham um caráter ritualístico mais claro e mesmo uma presença mais palpável, ainda assim as 

relações entre as partes que constituem todo o processo da atividade jogo no nosso contexto social 

ainda é frágil, efêmera e astuciosa. Ou seja, todo processo acaba sendo tático tanto em âmbito 

social como lúdico. 

Podemos começar falando sobre o ambiente onde acontece o Fábrica das Peças em que 

medida, ou seja, que “margens de manobra” esse grupo social teria dentro de um shopping center? 

(CERTEAU, 2014, p. 44). Considerando que são pessoas, em sua maioria brancas e de classe 

média, estas são bem aceitas dentro daquele contexto e conjuntura social. É bem provável que se 

fosse um grupo de maioria negra, por exemplo, que essa margem para apropriação não fosse tão 

ampla. Valendo-se de até onde podem avançar taticamente sobre o terreno proposto, os agentes da 

apropriação precisam, como nos diz Certeau, perceber qual é o lugar do outro que pode ser, de 

maneira fragmentada, utilizado para o fim desejado (CERTEAU, 2014, p. 45). Ora, este outro, 

dentro do corpus proposto, é o próprio shopping com suas regras e normas. A questão fragmentária 

das táticas é detectável quando entendemos que a apropriação se dá, pelo menos fisicamente, de 

um fragmento do todo, ou seja, de algumas mesas de uma das praças de alimentação de todo um 

complexo comercial. 

Embora não exista uma regra explícita que proíba que alguém use as mesas da praça de 

alimentação para jogar, não é esta a finalidade para a qual tal ambiente foi pensado, ou seja, a 

disciplina impressa sobre este ambiente impõe uma regra implícita. Tal espaço foi pensado para 
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que os clientes dos restaurantes ao redor tenham um lugar onde comer e, tão logo terminem sua 

refeição, desocupem a mesa para que outras pessoas possam manter esse processo rotativo. 

Quando os jogadores ocupam as mesas por cerca de 6 horas ou mais, ainda que durante esse tempo 

consumam alimentos dos restaurantes da praça de alimentação, estão quebrando uma lógica de 

organização para instaurar uma pequena, efêmera e nova ordem. 

Sobre o cotidiano e sua estrutura que Heller nos apresenta, é possível propor mais uma vez 

um caráter negociador quando pensamos na possibilidade de sua suspensão. Como dito 

anteriormente, Não seria muito acurado dizer que há na apropriação tática um processo que 

estanque (ou suspenda) o cotidiano. O que acontece é um jogo de concessões e micro transgressões 

operadas à partir de uma persuasividade. Quando dizemos que os jogos de tabuleiro modernos 

suspendem o cotidiano isto não é uma afirmação completamente correta nem completamente 

errada. Para não abandonar completamente o conceito de suspensão do cotidiano de Heller mas ao 

mesmo tempo atribuir-lhe o caráter mais adequado a abordagem neste trabalho escolhemos usar o 

termo “suspensão tática do cotidiano”, unindo assim os conceitos de Certeau e Heller. Essa junção 

se dá no momento em que é possível perceber que os jogos de tabuleiro, em todo seu processo de 

estabelecer um momento separado da vida ordinária, (CAILLOIS, 2017) suspendem o cotidiano 

capitalista por um lado mas ao mesmo tempo também servem a este sistema de maneira 

pedagógica. Ou seja, o jogo está em outra realidade mas ainda se comunica e serve aos interesses 

da realidade anterior com suas lógicas de competição, trabalho em grupo para superar um desafio, 

otimização de recursos e tempo, etc. Desta maneira há um certo embaralhamento destas realidades 

que é agenciada pelo círculo mágico.  

O círculo mágico, por sua vez, neste caráter de portal difuso entre dois mundos 

(FERREIRA; FALCÃO, 2009) está a todo momento trazendo o jogador mais para dentro de si ao 

mesmo tempo em que, para isso aconteça, precisa que o ambiente onde o jogo está acontecendo, 

no caso do córpus aqui proposto, esteja com suas regras apropriadas pelas atitudes táticas dos 

jogadores. É como se o círculo mágico riscado em torno daquele ambiente precisasse de um novo 

nível para ser mais eficiente, este seria o nível de apropriação tática que potencializa o círculo 

mágico na instauração da atividade lúdica. 

Quanto a apropriação deste ambiente, inicialmente pensei em usar o conceito de lugar e 

não-lugar de Marc Augé (1997). Apesar de ser um conceito que faz sentido na medida em que 

coloca a significação de ambientes como ponto de transformação do caráter do mesmo, com o 
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tempo e ponderando melhor acerca de todo processo acima descrito, entendi que essa distinção 

muito estanque de lugar e não lugar não caberia para acompanhar este trabalho. É verdade que a 

disciplina estrutural da praça de alimentação faz daquele ambiente um espaço de passagem e, para 

a maioria das pessoas, a definição do que seria um não-lugar segundo Augé. É também verdade 

que, à partir da apropriação feita, os signos e marcas históricas, ainda que efêmeras ou subjetivas, 

são encontradas sobre aquele espaço tornando-o assim, dentro da definição do autor, um lugar. 

Porém, o nível de difusão que existe entre uma situação e outra quando pensamos tanto no 

agenciamento círculo mágico quanto nas negociações táticas para instauração do mesmo, torna-se 

inadequada a aplicação dos conceitos de Augé, embora estes nos ajudem a enxergar as nuances de 

transformação que se operam. 
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Conclusão 

As mediações são diversas, renováveis e se transformam através da linha temporal. Desde 

a própria fala até os meios de comunicação da contemporaneidade vimos um longo caminho sendo 

traçado. Ao longo deste percurso alguns “atores” se destacaram mais. Talvez por seu caráter 

massivo e estético ou talvez por demanda social mais aparente. No entanto, não é somente do 

estudo das grandiosas e massivas mídias que vive o campo de pesquisa da comunicação. 

Manifestações midiáticas menos recorrentes nos artigos e periódicos foram sendo cada vez mais 

foco de interesse. As novas mídias, com ainda são chamadas, atraem cada vez mais atenção. 

Internet, video games e, para a surpresa de alguns, jogos de tabuleiro. Sua relevância 

mercadológica e crescimento a níveis nacionais e mundiais já foi exaustivamente demonstrado 

neste trabalho, mas o que realmente ainda permanece como uma provocação é o seu caráter 

mediador que se desloca e ao mesmo tempo instiga as partes do processo de mediação a se 

organizarem gerando fenômenos como o da apropriação tática de ambientes.  

O cotidiano que se monta ao nosso redor se mostra quase sempre como implacável. As 

urgências do dia-a-dia urbano, o trânsito, trabalho, estudo formal, alimentação, etc. Toda uma 

estrutura que nos empurra para uma lógica rotineira e circular. Porém sabemos que existem 

momentos de quebra deste cotidiano. Uma festa, uma viagem, um passeio. Mas até que ponto estas 

situações representam de fato uma quebra ao invés de mais um caráter da cotidianidade. Esta 

mesma dúvida repousa sobre os jogos de tabuleiro modernos abordados aqui. 

Este trabalho buscou, num esforço de exame teórico considerando uma realidade proposta, 

entender como os board games cumprem um papel de mediar processos em diferentes níveis e 

qual seus efeitos a partir do momento que esses diferentes níveis de medição se estabelecem. Uma 

de experiência social mediada, já que jogos de tabuleiro são, por definição uma experiência social 

(WOODS, 2012, p. 6), entre jogadores e jogo (em toda sua estrutura lúdica composta), entre 

jogadores e jogadores e entre jogadores e ambiente. Consideramos, para entender melhor caráter 

de apropriação mediada, as táticas de Certeau aplicadas a uma estrutura cotidiana proposta por 

Heller.  

Entendemos o papel central que os jogos de tabuleiro moderno tem ao serem catalisadores 

para formação de uma comunidade que se move ao redor de uma atividade lúdica para, de maneira 

astuciosa e tática, burlar as regras subscritas de um ambiente subordinado a uma ordem cotidiana 

para atender uma necessidade de jogar. Ao mesmo tempo, o próprio jogo colabora nessa 
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negociação tática quando faz concessões a lógica do cotidiano capitalista dentro de sua pedagogia 

enquanto também representa uma suspensão deste cotidiano de forma difusa. No entanto, ainda 

restam muitas perguntas, principalmente quanto a extensão desta apropriação sobre os jogadores 

e sobre o ambiente e os demais indivíduos participantes da cotidianidade que segue paralelamente 

ao que ocorre no interior do círculo mágico frágil e passageiro, riscado com giz. Até que nível a 

permeabilidade do círculo mágico chega nas práticas ligadas ao hobby e que se isso provocaria 

novas formas de apropriação, também é mais uma questão ainda sem resposta.  

Todo esse trabalho, por fim, acaba sendo mais a preparação de um tabuleiro do que uma 

contagem de pontos de fim de jogo. Ou seja, encontramos mais perguntas do que respostas e isso 

é muito bom. Um trabalho que encontra um fim em si mesmo não oxigena ou abre possibilidade 

para novas incursões. Os jogos de tabuleiro moderno são um objeto muito rico e ainda pouco 

explorado, principalmente no tocante a produção de conhecimento a nível nacional. Ainda é 

necessário nos debruçarmos muitas vezes sobre este objeto e trazer novas hipóteses para serem 

testadas com novos diálogos com prismas de mais autores. Enriquecer o campo de pesquisa de 

jogos, podemos dizer, foi o maior objetivo desta dissertação e, embora com um misto de sensações 

que pairam entre dever cumprido e “poderia ser melhor”, há a certeza de que este trabalho 

contribuiu, no mínimo, para lançar luz sobre este campo de pesquisa e fomentar novas 

possibilidades que ainda precisam ser exploradas. 
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Figura 1: Preparação da primeira rodada do jogo Tactics. 
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Figura 4 - O dispositivo "The Wire" no filme Estranhos Prazeres (Strange Days) 
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Figura 6 - Tabuleiro do jogo XCOM: The Board Game 
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Figura 7 - Evento Fábrica das Peças 
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