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Durante as festividades de comemoração e 

honras à sua pessoa não faltam curiosos e 

sonhadores vislumbrando suas próprias 

vidas como heróis. Gostariam de se 

aventurar em terras longínquas e enfrentar 

perigos indizíveis, mas você lembra-lhes 

que heróis são todos aqueles que 

simplesmente superam as dificuldades que 

lhes são impostas com dignidade. São 

aqueles que repudiam o mal e sobrevivem 

mais um dia para admirar a beleza da vida 

entre cada nascer do sol (Athos Beuren) 



RESUMO 

 

Esta tese busca mostrar o quanto os benefícios que uma adaptação de um clássico da literatura 

lusófona para o formato de livro-jogo pode oferecer a seus leitores-jogadores. Para isso, 

primeiramente este híbrido textual é apresentado, bem como suas vertentes, para logo em 

seguida desenvolver-se um estudo de caso baseado numa adaptação literária anglófona – três 

textos de Lewis Carroll – para o formato de livro-jogo. Logo após esta análise, é possível pensar 

numa inédita adaptação lusófona. Por fim, uma pesquisa de opinião de campo é feita para 

verificar a recepção que esse livro-jogo literário em língua portuguesa obteve para, dessa forma, 

expor seus benefícios e se pensar no futuro desse tipo de livro interativo. Os seguintes autores 

são utilizados como embasamento dessa pesquisa: Silva (2019) para o conceito do livro-jogo; 

Gardner (2013) no que tange à análise dos textos anglófonos originais;  Hutcheon (2013) no 

que concerne à adaptação; King (2003), Vandermeer (2010) e Roas (2017) no que diz respeito 

ao horror, steampunk e fantasia, respectivamente; Campbell (1989) no tocante à jornada do 

herói, bem como outros autores relevantes utilizados ao longo do texto. Percebe-se que há falta 

de divulgação e, por consequência, utilização de livros-jogos em espaços de mediação ou 

mesmo de deleite, e que livros-jogos advindos da literatura são mais raros ainda, mas que há 

demanda para adaptações lúdicas desse tipo graças a sua recepção positiva. Além disso, eles 

muito podem agregar a novos leitores-jogadores e mediadores. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis pretende mostrar los beneficios que una adaptación de un clásico de la literatura 

lusófona al formato librojuego puede ofrecer a sus lectores-jugadores. Para ello, en primer lugar 

se presenta este híbrido textual, así como sus aspectos, para poco después desarrollar un estudio 

de caso basado en una adaptación literaria anglófona – tres textos de Lewis Carroll – para el 

formato de librojuego. Tras este análisis, es posible pensar en una nueva adaptación lusófona. 

Por último, se realiza un estudio de opinión de campo para comprobar la acogida que obtuvo 

este librojuego literario en lengua portuguesa para exponer sus beneficios y pensar en el futuro 

de este tipo de libro interactivo. Como base para esta investigación se utilizan los siguientes 

autores: Silva (2019) para el concepto de libro de juegos; Gardner (2013) en cuanto al análisis 

de los textos originales anglófonos; Hutcheon (2013) en cuanto a la adaptación; King (2003), 

Vandermeer (2010) y Roas (2017) en cuanto al terror, el steampunk y la fantasía, 

respectivamente; Campbell (1989) en cuanto al viaje del héroe, así como otros autores 

relevantes utilizados a lo largo del texto. Se percibe que hay una falta de difusión y, en 

consecuencia, de uso de los librojuegos en espacios de mediación o incluso de placer, y que los 

librojuegos procedentes de la literatura son aún más raros, pero que hay demanda de 

adaptaciones lúdicas de este tipo gracias a su buena acogida. Además, pueden aportar mucho a 

los nuevos lectores-jugadores y mediadores. 
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ABSTRACT 

 

This thesis seeks to show the benefits that an adaptation of a classic of Lusophone literature 

for the gamebook format can offer to its readers-players. For that, firstly this textual hybrid is 

presented, as well as its aspects, to then develop a case study based on an anglophone literary 

adaptation – three texts by Lewis Carroll – for the gamebook format. After this analysis, it is 

possible to think about a new Lusophone adaptation. Finally, a field opinion survey is done to 

verify the reception that this literary gamebook in Portuguese language obtained to expose its 

benefits and think about the future of this kind of interactive book. The following authors are 

used as the basis of this research: Silva (2019) for the concept of the gamebook; Gardner 

(2013) regarding the analysis of the original Anglophone texts; Hutcheon (2013) regarding 

the adaptation; King (2003), Vandermeer (2010) and Roas (2017) regarding horror, 

steampunk, and fantasy, respectively; Campbell (1989) regarding the hero's journey, as well 

as other relevant authors used throughout the text. It is perceived that there is a lack of 

dissemination and, consequently, use of gamebooks in mediation or even pleasure spaces, and 

that gamebooks coming from literature are even rarer, but there is demand for ludic 

adaptations of this type thanks to their positive reception. Moreover, they can add a lot to new 

readers-players and mediators. 

 

Keywords: Gamebook. Young adult literature. Interactive book. RPG. Adaptation. 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 – Proporção dos gêneros abordados pelos livros-jogos de Fighting Fantasy …......……...71 

GRÁFICO 2 – 1ª pergunta do questionário ……….………………………………..…………..……..344 

GRÁFICO 3 – 2ª pergunta do questionário ………………………….……………………..…..……..345 

GRÁFICO 4 – 3ª pergunta do questionário …………………….………………………………..…....346 

GRÁFICO 5 – 4ª pergunta do questionário ……………….……………………………………..……347 

GRÁFICO 6 – 5ª pergunta do questionário ………………………….………………..…………..…..348 

GRÁFICO 7 – 6ª pergunta do questionário ………………………….………………………………..349 

GRÁFICO 8 – 7ª pergunta do questionário ………………………….………..……………...…...…..350 

GRÁFICO 9 – 10ª pergunta do questionário ……………………….………………..…………...…...352 

GRÁFICO 10 – 12ª pergunta do questionário ……………………...……………..……………...…...354 

GRÁFICO 11 – 14ª pergunta do questionário …………………………………….……………...…...355 

GRÁFICO 12 – 15ª pergunta do questionário ………………………………….………………...…...356 

GRÁFICO 13 – 16ª pergunta do questionário ………...………………………..………………...…...356 

GRÁFICO 14 – 18ª pergunta do questionário …………...……………………..………………...…...358 

GRÁFICO 15 – 20ª pergunta do questionário ………...………………………..………………...…...359 

GRÁFICO 16 – 21ª pergunta do questionário ………………...…………………..……………...…...361 

GRÁFICO 17 – 22ª pergunta do questionário ……………………...……………..……………...…...362 

GRÁFICO 18 – 23ª pergunta do questionário ……………………...……………..……………...…...362 

GRÁFICO 19 – 24ª pergunta do questionário ………………………...…………..……………...…...363 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – Desenho de um grupo jogando RPG…………..………………………………………….28 

FIGURA 2 – Imagem que metaforiza a ideia do comportamento de um jogador numa partida de RPG 

……........................................................................................................................................................32 

FIGURA 3 – Um exemplo ilustrado de árvore genealógica ....................................................................35 

FIGURA 4 – Outro exemplo ilustrado de árvore genealógica ….............................................................36 

FIGURA 5 – Exemplo de fluxograma utilizado para a leitura lúdica de Sugarcane Island (1976)  

.......................................................................................................................... ......................................37 

FIGURA 6 – Tira superior do livro virada...............................................................................................44 

FIGURA 7 – Tira do meio do livro virada...............................................................................................44 

FIGURA 8 – Tira inferior do livro virada................................................................................................45 

FIGURA 9 – Exemplo de fluxograma das seis primeiras referências de Understanding Stocks ….........51 

FIGURA 10 – Ficha padrão utilizada em boa parte dos livros-jogos de Fighting Fantasy ……………..59 

FIGURA 11 – Tabela de números ao acaso de Lone Wolf........................................................................67 



FIGURAS 12 e 13 – Tabelas de resultados de combate de Lone Wolf .....................................................68 

FIGURA 14 – Panfleto de The Night of January 16th extraído do jornal Washington Post, em 28 de 

fevereiro de 1937, p. T2 ......................................................................................................................... 77 

FIGURA 15 – Uma encenação de The Night of January 16th com os espectadores fazendo o papel de 

júri em pé no fundo do palco ...................................................................................................................79 

FIGURA 16 – Fluxograma de The Theater Tree: A Combinatory Play …..............................................81 

FIGURA 17 – Primeira referência de Norman vs. America ....................................................................84 

FIGURA 18 – Fluxograma de Norman vs. America ...............................................................................86 

FIGURAS 19 e 20 – Dois exemplos de quadrinhos de Seu Turno ...........................................................88 

FIGURA 21 – Instruções sobre como apreciar Seu Turno ......................................................................89 

FIGURA 22 – Captura de tela de um quadrinho de Seu Turno: o bairro abandonado …........................90 

FIGURAS 23 e 24 – Alguns esboços reproduzidos na HQ Seu Turno ....................................................91 

FIGURAS 25 e 26 – Agradecimentos aos apoiadores do financiamento coletivo ...................................92 

FIGURAS 27 e 28 – Fotos da parte da exposição das produções do Estúdio Lobo Limão dedicada ao 

Last RPG Fantasy ...................................................................................................................................93 

FIGURAS 29 e 30 – Uma cena com ramificação narrativa oferecida no final e a parte secreta do final, 

respectivamente ......................................................................................................................................94 

FIGURA 31 – Página inicial da história You Are Judge Dredd in House of Death (GROVER, 1986) 

................................................................................................................................................................96 

FIGURA 32 – Sequência linear de quadrinhos e uso do sistema de regras ..............................................98 

FIGURA 33 – Capa do 1° número da série Diceman ............................................................................100 

FIGURA 34 – Referência inicial de A Ilha dos Dinossauros ................................................................102 

FIGURA 35 – Ficha de personagem padrão da série Especial RPG ......................................................103 

FIGURAS 36 e 37 – Aparição do ioiô e cena que sugere a pedra rolante de Os Caçadores da Arca 

Perdida (1981) .....................................................................................................................................105 

FIGURA 38 – Uma parte do jogo Colossal Cave Adventure, numa versão de 1993 .............................107 

FIGURA 39 – Certificado fac-símile de excelência obtido pelos jogadores recordistas de Colossal Cave 

Adventure ............................................................................................................................ .................108 

FIGURA 40 – Uma bifurcação em Mystery House ...............................................................................109 

FIGURA 41 – Publicidade de jogos da On-Line Systems .....................................................................110 

FIGURA 42 – Bifurcação de jogos pós-Colossal Cave Adventure........................................................111 

FIGURA 43 – Dois membros da equipe externa deliberando (à esquerda e à direita) sobre a resolução 

de um puzzle e o jogador-protagonista esperando seus conselhos para agir (ao centro) 

..............................................................................................................................................................116 

FIGURA 44 – O apresentador (narrador), à direita, com um participante (jogador), à esquerda 

..............................................................................................................................................................117 



FIGURAS 45 e 46 – Representações da vitalidade do herói em boa e má condições, respectivamente 

............................................................................................................................... ...............................118 

FIGURA 47 – Votação de um episódio de What´s Your Story, com três escolhas e suas respectivas linhas 

telefônicas ............................................................................................................................................120 

FIGURA 48 – O apresentador fala ao vivo com um telespectador chamado Adam Lunn, de 12 anos 

................................................................................................................................. .............................121 

FIGURA 49 – O apresentador agradecendo de forma geral aos colaboradores enquanto a listagem deles 

é transmitida do lado direito ..................................................................................................................121 

FIGURA 50 – Votação para dar prosseguimento à narrativa ................................................................123 

FIGURA 51 – Resultado da votação parcial sobre qual parte da bifurcação narrativa a história deveria 

seguir ....................................................................................................................................................124 

FIGURA 52 – Resultado parcial exibido, mas não comentado .............................................................125 

FIGURA 53 – Os moderadores de palco tomam à frente do filme pausado (ao fundo, em duplicidade) 

para interagirem com o público e promoverem a votação .....................................................................127 

FIGURA 54 – Votação com resultado negativo (votos vermelhos em maior quantidade que os verdes) 

..............................................................................................................................................................128 

FIGURA 55 – O complexo de Cinelabyrinth ........................................................................................130 

FIGURA 56 – O controle com os botões verde, amarelo e rosa emprestado aos telespectadores para as 

votações ................................................................................................................................................132 

FIGURA 57 – A primeira trifurcação de I´m Your Man, na qual o telespectador escolhe qual personagem 

será o protagonista da narrativa que ajudará a construir ........................................................................132 

FIGURAS 58 e 59 – 1ª (pega o metrô com sucesso) e 2ª (não chega a tempo para o embarque) narrativas, 

respectivamente ....................................................................................................................................133 

FIGURA 60 – Momento bifurcativo em que o telespectador deve escolher qual dispositivo acionar 

através do controle remoto do DVD .....................................................................................................135 

FIGURA 61 – Primeira bifurcação de A Gruta, que resultará na escolha do protagonista 

............................................................................................................................. .................................136 

FIGURA 62 – A primeira aparição do termo “filme-jogo” na produção de Gontijo …………......…...136 

FIGURA 63 – Teste de sorte em A Gruta ..............................................................................................137 

FIGURA 64 – Explicação de como funciona o sistema de escolha bifurcativa de Last Call 

............................................................................................................................. .................................139 

FIGURAS 65 e 66 – Os protagonistas deliberando sobre a possibilidade de investirem seu tempo na 

produção de um filme interativo............................................................................................................143 

FIGURAS 67 e 68 – O mesmo momento do videoclipe em dois “canais” diferentes, o 1° canal (imagem 

à esquerda) e o canal seguinte acima (imagem à direita) .......................................................................144 

FIGURA 69 – Myst (1994), um exemplo de jogo point-and-click para Windows 3.1 ...........................146 

FIGURA 70 – Um exemplo de bifurcação de escolhas em The Walking Dead .....................................147 



FIGURA 71 – Uma trifurcação em Day of the tentacle, com a última opção sendo cômica 

..............................................................................................................................................................151 

FIGURA 72 – Dilema de Kara entre abrir ou não a prisão androide ......................................................155 

FIGURA 73 – Dilema de Kara entre abrir ou não a jaula do urso ..........................................................156 

FIGURA 74 – Tabela de Pontuação de Captive ....................................................................................157 

FIGURA 75 – Pontuação obtida depois de conhecer um pai solteiro chamado Craig …...…………....159 

FIGURA 76 – Atributos do jogador numa partida de Disco Elysium ....................................................160 

FIGURA 77 – Teste envolvendo atributos do jogador numa partida de Disco Elysium ……...…….....161 

FIGURAS 78 e 79 – Guy, um dos protagonistas do jogo, antes que quebrar a lata de lixo e depois de 

quebrá-la, respectivamente ...................................................................................................................176 

FIGURA 80 – Um exemplo de grupo de personagens de uma campanha de RPG ................................182 

FIGURA 81 – A decoração de quadros das águias nazistas e a porta azul-turquesa ao centro 

..............................................................................................................................................................189 

FIGURAS 82 e 83 – Porta azul-turquesa e passagem secreta (respectivamente), ambas se abrindo 

............................................................................................................................. .................................189 

FIGURAS 84 e 85 – O grifo em Aventuras de Alice no País das Maravilhas e a mantícora em O 

calabouço da morte, respectivamente ..................................................................................................192 

FIGURAS 86 e 87 – A última fase de Double Dragon e a fase extra conhecida no modo “2 players” 

............................................................................................................................. .................................198 

FIGURAS 88 e 89 – Gato Félix abrindo a bolsa e com a bolsa aberta, respectivamente .......................199 

FIGURA 90 – Um quadro que ilustra os carrinhos de banho de forma satírica .....................................204 

FIGURA 91 – Escolha da dificuldade para a partida que está prestes a começar no jogo Doom …...…211 

FIGURA 92 – Acróstico com os atributos de Alice a formar seu nome ……………………..……..…213 

FIGURAS 93 e 94 – Coiote segura um cabo com as duas mãos e Coiote tira uma placa de aviso do bolso 

enquanto segura o mesmo cabo, respectivamente ………………………………………...……….….218 

FIGURAS 95 e 96 – Vinhetas do sorriso do gato de Cheshire e do labirinto de cercas vivas, 

respectivamente …………………………………………………………………….…….…………..220 

FIGURA 97 – Páginas de um livro-jogo e o dado alternativo, localizado na base da página à direita 

…………………………………………………………………………………………….………….221 

FIGURAS 98 e 99 – O Coelho Branco é assassinado pelo Relógio Pêndulo e a Rainha Vermelha com 

uma cabeça nas mãos, respectivamente ………………………………………………….…..……….244 

FIGURAS 100 e 101 – Entrada da caverna da Montanha de Fogo e encontro com o goblin sentinela 

dorminhoco, respectivamente ………………………………………………….………….……….…245 

FIGURAS 102 e 103 – O Chapeleiro autômato e os ogros gêmeos siameses Tweedle-dee e Tweedle-

dum, respectivamente ………………………………………………………….………….……….…247 

FIGURAS 104 e 105 – Fatality exclusivamente aplicado na “fase do ácido”, em Mortal Kombat II 

(1993) ……………………….………………………………………………………………………..249 



FIGURA 106 – Artesanato fruto de criação steampunk …………………..………………..…………253 

FIGURA 107 – Modelo vestida com figurino steampunk ……………………………….....…………256 

FIGURAS 108 e 109 – Ilustrações internas com elementos do steampunk ………………….……..…259 

FIGURA 110 – Ficha de personagem da edição brasileira ……………………………….…...………261 

FIGURA 111 – Ficha de personagem da edição britânica …………………………………………….262 

FIGURAS 112 e 113 – Imagens steampunks em comum entre as edições britânica e brasileira……....263 

FIGURAS 114 e 115 – Imagens de capa das edições britânica e brasileira do livro-jogo …………..…265 

FIGURA 116 – Ilustração do encontro de Alice com o gato de Cheshire …………………………......266 

FIGURAS 117 e 118 – As Alices de vestido azul e avental branco ………………...………………....267 

FIGURA 119 – Arte de capa de 悪夢の国のアリス (幻想迷宮ゲームブック) …….……………………...…...…268 

FIGURA 120 – Arte de capa da HQ interativa Last RPG Fantasy …...………………...…………..…270 

FIGURA 121 – Ilustração comemorativa de 10 anos da Revolução Nacional de 1926 ......…………...301 

FIGURA 122 – O primeiro save game da história dos jogos …………………………...………..……322 

FIGURAS 123 e 124 – A capa do livro de José Frederico Ferreira Martins e do meu, respectivamente 

………………………………………...…………………………………………………………..….325 

FIGURA 125 – Boneco da Dashavatara Ganjifa com a 12ª carta de Vahara (K) …………………..…331 

FIGURA 126 – Cartas da versão persa em formato retangular (variante do jogo desconhecida) 

…………………………………………………………………………………………...…………...331 

FIGURA 127 – Cartas originais de Ganjifa pintados à mão (variante desconhecida), datadas de 1960 

……………………………….……………………………….………………………………...…….333 

FIGURA 128 – O quadro Trigal com corvos ………………..……………...……..…………….…....374 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – A quantidade de vendas das ficções interativas de Torero e Pimenta ….……...……42-43 

TABELA 2 – Temas dos livros-jogos de Fighting Fantasy ..............................................................69-70 

TABELA 3 – Produções interativas da Netflix da década de 2010.........................................................139 

TABELA 4 – Produções interativas da Netflix no ano de 2020 .....................................................140-141 

TABELA 5 – Tabela de Pontuação de Zumbis!, encontradas nas referências 385 para Judy e 386 para 

Ben .......................................................................................................................................................158 

TABELA 6 – Consequências de ter ou não determinado item, quando “perguntado” pelo narrador 

.......................................................................................................................................................199-200 

TABELA 7 – Relação de séries de livros-jogos baseadas em textos-fonte literários .............................205 

TABELA 8 – Comparação dos atributos correspondentes entre dois sistemas de jogo de séries diferentes 

..............................................................................................................................................................212 

TABELA 9 – Comparação dos sistemas de combate entre dois sistemas de jogo de séries diferentes 

.......................................................................................................................................................214-215 



TABELA 10 – Habilidades especiais dos protagonistas de duas séries diferentes …...…….................216 

TABELA 11 – Como funciona a coleta e o armazenamento de itens em duas séries diferentes 

..............................................................................................................................................................218 

TABELA 12 – Todos os inimigos de Alice no país dos pesadelos, por ordem de aparecimento 

.......................................................................................................................................................222-223 

TABELA 13 – As mortes instantâneas de Alice no livro-jogo, por ordem crescente ............................225 

TABELA 14 – Todas as variantes da batalha final de Alice no país dos pesadelos ...............................226 

TABELA 15 – Explicações das cinco características snarkianas pelo texto “original” e pelo livro-jogo, 

respectivamente ............................................................................................................................233-234 

TABELA 16 – Menções à projeção de Mercator, nas obras de Carroll e Green ....................................235 

TABELA 17 – Alguns marcos importantes da História do steampunk ..........................................257-258 

TABELA 18 – Penalidades pelo não aceite da missão ..........................................................................275 

TABELA 19 – A jornada da heroína Alice em duas versões .........................................................276-277 

TABELA 20 – Características das gerações X, Y e Z ...........................................................................293 

TABELA 21 – Intertextualidades entre a obra de José Frederico Ferreira Martins e minha ……...336



SUMÁRIO 

 

ANTES DA TOCA DO COELHO (CONSIDERAÇÕES INICIAIS)................................. 20 

1 FINGIR SER DUAS PESSOAS (SOBRE RPG, LIVRO-JOGO E OUTRAS LEITURAS 

HÍBRIDAS)............................................................................................................................. 26 

1.1 ROLE-PLAYING GAME..................................................................................................... 26 

1.2 FICÇÃO INTERATIVA…................................................................................................. 32 

1.3 AVENTURA SOLO........................................................................................................... 45 

1.4 LIVRO-JOGO.................................................................................................................... 54 

1.5 OUTRAS PRODUÇÕES HÍBRIDAS................................................................................ 73 

1.5.1 Dramaturgia interativa................................................................................................. 73 

1.5.2 HQ interativa.................................................................................................................. 82 

1.5.3 HQ-jogo.......................................................................................................................... 94 

1.5.4 Aventura via texto........................................................................................................ 105 

1.5.5 Chamada telefônica interativa.................................................................................... 112 

1.5.6 Programa de TV interativo......................................................................................... 114 

1.5.7 Filme interativo............................................................................................................ 126 

1.5.8 Adventure game............................................................................................................ 145 

2 DUAS ALICES E UM SNARK: AS OBRAS MOTIVADORAS.................................... 165 

2.1 UMA ERA VITORIANA DE PURO VAPOR: O CONTEXTO HISTÓRICO................ 165 

2.2 ZEUS DE UM PANTEÃO PECULIAR: LEWIS CARROLL.......................................... 169 

2.3 O SENTIDO DO NONSENSE.......................................................................................... 170 

2.4 1 LIVRO + 1 LIVRO + 1 LIVRO = 1 LIVRO-JOGO....................................................... 172 

3 TESTE DE INSANIDADE: O LIVRO-JOGO LITERÁRIO......................................... 205 

3.1 INFINITA FANTASIA.................................................................................................... 228 

3.1.1 Um Snark fora da curva.............................................................................................. 231 

3.2 O HORROR QUE O LEITOR QUER............................................................................... 236 

3.2.1 Alice horrorizada......................................................................................................... 242 

3.3 UM PASSADO A TODO VAPOR................................................................................... 251 

3.3.1 Alice vitoriosa ou Alice vitoriana? ............................................................................. 259 

3.4 OS 150 ANOS DE ALICE: ALGUMAS COMPARAÇÕES…........................................ 264 

4 OUTRAS FANTASIAS E ENGRENAGENS: UM CASO LUSÓFONO...................... 289 

4.1 UMA NOVA MÁQUINA PORTUGUESA: O CONTEXTO HISTÓRICO E 

LITERÁRIO………………………………………………………………………………... 294 



4.2 JOSÉ FREDERICO FERREIRA MARTINS: CRIADOR TRANSCONTINENTAL..... 298 

4.3 UM CONDE DE MONTE CRISTO PORTUGUÊS......................................................... 300 

4.4 POR AVENTURAS NUNCA DANTES VIVENCIADAS: O PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO INTERATIVA…………………………………………………………….. 319 

4.5 MISSÃO LONGA, TRIUNFO INCERTO: O LIVRO-JOGO 

ADAPTADO.......................................................................................................................... 324 

5 CROQUÊ FAZ BEM, FUTEBOL TAMBÉM: ALGUNS 

RESULTADOS..................................................................................................................... 340 

6 ESCOLHER NOVAS BIFURCAÇÕES (CONCLUSÃO)............................................. 369 

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 379 

ANEXO I: O LIVRO-JOGO ANGRID: VINGANÇA TRANSCONTINENTAL…..…… 427 

ANEXO II: QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A PESQUISA DE OPINIÃO…... 493 

 



20 

 

ANTES DA TOCA DO COELHO (CONSIDERAÇÕES INICIAIS) 

Interatividade é liberdade. 

(Ernest Adams, 1999) 

 

A presente tese, inserida na linha de pesquisa “Literatura e suas linguagens”, do 

Proigrama de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como 

a dissertação de mestrado, foi também fruto de minha paixão pueril pelo livro-jogo. Nunca 

teria experienciado a vida acadêmica se não pudesse pesquisar algo relacionado a meu objeto 

de estudo. Felizmente, a área de Letras tem se adaptado como pode às mudanças tecnológicas 

e às novas áreas de pesquisa, não se restringindo a autores canônicos falecidos há tempos. 

Cabe frisar que não se trata de desrespeitar o que a literatura produziu até o momento, mas de 

reconhecer qsua importância a fim de que novos campos de estudos sejam desbravados. 

No início pensei em prosseguir o que havia desenvolvido na pesquisa de mestrado, e 

continuar o estudo panorâmico das séries de livros-jogos1 que o consolidaram. Como a “Idade 

do Ouro” dos livros-jogos já havia sido estudada, outras séries de livros-jogos subsequentes 

mereceriam ser estudadas por sua boa qualidade. Porém, após o início do panorama histórico 

do livro-jogo no mundo ter sido traçado, outras séries desse híbrido textual não teriam a 

mesma relevância das pioneiras, pois mesmo as grandes séries já não obtinham grande 

sucesso de recepção e vendas depois de certo momento. 

Uma alternativa seria abordar uma quantidade limitada de séries ou livros-jogos 

isolados posteriores às fases de formação ou consolidação do livro-jogo, porém se pensou que 

 
1 Diferente do que foi desenvolvido na dissertação de mestrado, optou-se, nesta tese, por utilizar o vocábulo 

“livros-jogos” ao invés de “livros-jogo”. A escritora Simone Campos (1983–) considera este híbrido textual um 

livro com características de jogo (CAMPOS, 2013), portanto sendo “mais livro que jogo”, porém a ideia de 

popularizar o estudo seguiu o que a mídia especializada utiliza para se referir a duas ou mais unidades de livro-

jogo, concedendo o “s” do plural tanto para “livro” como para “jogo”. Tal escolha foi feita para facilitar a leitura 

deste e de outros trabalhos encontrados tanto na grande mídia como jornais digitais, blogues e outros sites 

produtores de conteúdo, bem como em outros estudos acadêmicos. Apesar disso, não se deixa de considerar o 

livro-jogo um objeto (“livro” não no sentido de “encadernação em brochura”, mas no sentido de “literatura”, 

podendo ser impresso ou digital) dotado das características que Johan Huizinga (1872–1945), por exemplo, 

considera como jogo, por exemplo os elementos de tensão, incerteza quanto às escolhas, paixão pela vitória, 
azar, dentre outros (1971, p. 55), ou seja, seu caráter lúdico. Outro motivo dessa escolha é o fato de os primeiros 

livros-jogos valorizarem mais o jogo do que a narrativa, podendo ser classificados como “jogos-livro”, ao passo 

que os mais recentes valorizam mais a narrativa do que as regras de jogo, podendo ser chamados de “livros-

jogo”. Nesse sentido, para abranger esse híbrido textual parte livro e parte jogo, acreditou-se que o mais justo 

seria chamar todas as produções desse tipo de “livros-jogos”, independente de valorizarem mais uma parte e 

menos a outra ou mostrarem um equilíbrio entre ambas. Além do mais, algumas produções contemporâneas 

desse tipo permitem ao leitor-jogador decidir a forma de apreciar esse produto, cabendo ao portador do livro-

jogo decidir se sua experiência prezará pela narrativa (livro) ou dinâmica e aplicação de regras (jogo). Reitera-se 

que dividir essas produções interativas entre “livros-jogo”, “jogos-livro” e “livros-jogos” pode ser uma 

classificação a ser desenvolvida em estudos posteriores, já que não são o escopo da presente tese. 
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seria mais proveitoso desenvolver um estudo de maior aprofundamento teórico sobre o 

próprio livro-jogo, ou melhor, sobre um livro-jogo de grande relevância. 

Em meio a séries de livros-jogos “clássicas”, “históricas”, “pedagógicas”, escolheu-se 

realizar uma análise comparativa entre um livro-jogo “derivado” de uma obra literária 

“original”2, devido à ausência de um estudo mais detalhado sobre uma adaptação desse tipo. 

Desta forma, surgiu a ideia de se trabalhar com o livro-jogo que inaugura a série ACE 

Gamebooks, Alice’s Nightmare in Wonderland (2015), uma adaptação que abrange Alice’s 

Adventures in Wonderland (1865), Through the Looking-Glass, and What Alice Found There 

(1871) e The Hunting of the Snark (1876), todas de autoria de Lewis Carroll (1832–1898). 

Essa “fórmula de sucesso” anglófona, em etapa posterior, foi usada para uma inédita 

adaptação lusófona, inexistente até o momento de publicação desta tese.  

Os motivos para a escolha de tal livro-jogo foram muitos. Essa adaptação dá início à 

série de “livros-jogos literários” chamada ACE Gamebooks – uma possível nova fase na 

recente linha do tempo desses híbridos textuais em que produções interativas desse tipo são 

feitas por meio de adaptações de textos canônicos (SILVA, 2021) – na Inglaterra, país 

responsável também pelo próprio surgimento do livro-jogo no mercado editorial inaugurado 

com o livro-jogo The Warlock of Firetop Mountain (1982), que por sua vez iniciou à série 

Fighing Fantasy (1982–1995). A ACE Gamebooks possui bons resultados de vendas, sempre 

ultrapassando seu limite de arrecadação financeira via financiamento coletivo e é uma criação 

de Jonathan Green (1971–), considerado pela crítica especializada o (possível) maior autor de 

livros-jogos da atualidade. A Jambô, a principal editora brasileira no ramo de RPG e livros-

jogos, busca sempre pela tradução e criação de novos livros-jogos para seus leitores e 

surpreendeu seu público consumidor ao traduzir Alice’s Nightmare in Wonderland para o 

português, lançado como Alice no País dos Pesadelos (2019), o primeiro livro-jogo fruto de 

uma adaptação literária traduzido para o português. Por fim, mas sem esgotar os motivos da 

escolha, a “mitologia de Alice” conhece grande popularidade no Brasil e no mundo, 

considerando seu grande leque de produtos “derivados” (brinquedos, chaveiros, cartas de 

baralho, materiais escolares dos mais diversos, livros interativos, filmes, desenhos animados, 

parques de diversão, entre outros). Além disso, tanto as obras de Carroll escolhidas para o 

 
2 Nesta tese o vocábulo “original” (e sua flexão em número) será por vezes encontrado entre aspas duplas pelo 

fato de ser impossível se pensar em uma obra criada inteiramente sem influência de fatos históricos, culturais, 

sociais, dentre outros. Do mesmo modo, o vocábulo “derivado” (e sua flexão em gênero e número), aqui, 

também sempre será intercalado por aspas duplas por não ser mera reprodução ou cópia de uma obra que o 

inspirou, mas deter também sua parcela de originalidade, ou seja, sempre apresentará alguma diferença ou 

inovação em relação à obra que lhe deu origem.  
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presente trabalho como o livro-jogo de Green fazem parte da literatura fantástica, muito 

atrativa a leitores. Segundo Vieira, ela é 

 

[...] considerada um subgênero fora dos cânones da considerada arte literária 

pela academia em geral, demonstra as inquietações de sua época e exerce um 
grande fascínio pelo público em geral, sendo de alto consumo, tanto a 

fantástica como os romances policiais, de ficção científica, etc. (2013, n.p.)3. 

 

Devido ao (ainda) desconhecimento do que é um livro-jogo para o público geral, 

optou-se por usar essa adaptação no lugar de outras adaptações mais populares, como filmes e 

desenhos animados, só para citar alguns. Acredita-se que os estudos acadêmicos têm muito a 

ganhar com trabalhos acadêmicos voltados ao livro-jogo, já que este é um livro interativo4 

autêntico. Experimentalismo de sua época, sua originalidade encantou a geração de leitores 

dos anos 80 e 90 que não se satisfaziam mais com livros de fantasia e ficção científica da 

época, proporcionou dezenas de milhões de vendas para as séries pioneiras, alcançando 

dezenas de países com outras dezenas de traduções por todos os continentes (SILVA, 2019). 

Mesmo que com o advento de outras séries de livros infanto-juvenis, a sofisticação da 

indústria dos games, a popularização da internet, a facilidade ao acesso a gadgets e 

plataformas de streaming, dentre outras grandes mudanças nos momentos de lazer das 

pessoas, o livro-jogo dificilmente encontrará tamanha popularidade como a que conheceu no 

final da década passada, porém ressurgiu após sua decadência e sobrevive ao lado de tantas 

opções de entretenimento para o público atual, agora exercendo uma dupla função de agradar 

tanto os leitores-jogadores da chamada “geração Y”5, os quais – mesmo mais velhos – veem 

nos livros-jogos uma forma de resgatar sua essência como leitores e viver uma nostálgica 

volta à infância por meio das aventuras interativas que “viviam” quando jovens leitores, 

enquanto seus filhos, que herdaram o gosto por esses livros lúdicos, e jovens leitores-

jogadores descobrem, hoje, esse fenômeno que completa, em 2022, 40 anos de existência. 

De certa forma, o estudo comparativo entre Alice (2013) – edição em português 

comentada que contém os textos Aventuras de Alice no País das Maravilhas (2013a) e 

Através do Espelho (2013) – e Alice no País dos Pesadelos foi facilitado pela dissertação de 

mestrado O livro-jogo e suas séries fundadoras (2019) não por ser a continuação de sua 

pesquisa histórico-panorâmica, e sim uma continuação do último capítulo dessa publicação 

 
3 Apesar de não paginado, essa citação consta na segunda página do texto. 
4 Aqui, entende-se por interatividade a terceirização das escolhas narrativas e interpretativas ao leitor, criador de 

uma nova “realidade” (ANDERSEN, 1990, p. 89 apud AARSETH, 1997, p. 49). 
5 Considerar os nascidos entre 1980 a 1995 ou 1980 a 2000 pouco importa, já que o auge vivido pelas livros-

jogos durou de 1982 a 1998 (SILVA, 2019). 
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acadêmica: o que discorre sobre o futuro do livro-jogo. Não é a intenção da presente tese 

adivinhar como será o livro-jogo nos próximos anos, mas o que a união entre a literatura e a 

interatividade própria que esse híbrido textual proporciona a seu leitor-jogador poderá 

oferecer para diversificá-lo a fim de captar seu público-alvo. Acredita-se que a interatividade 

poderá atrair mais leitores a textos que dela façam uso, visto que o futuro tende a ser 

interativo. Interatividade, aqui, se refere a dar a um (leitor-)jogador subsídios para agir por 

conta própria e permitir que ele o faça na narrativa que está em contato. Segundo Ernest 

Adams, “o objetivo da mídia interativa é deixar que o jogador faça algo por conta própria” 

(1999), o que será profundamente abordado logo mais. 

Utilizaram-se como referenciais teóricos principalmente Linda Hutcheon (1947–), 

com sua teoria da adaptação; King (1947–) e Vandermeer (1968–) na análise da adaptação de 

horror e steampunk, respectivamente; o conceito de livro-jogo de Silva (1986–), por ser a 

classificação mais atual sobre o que é um livro-jogo. Tais textos concederam sólida base para 

a análise da comparação entre a obra de Lewis Carroll e o livro-jogo de Jonathan Green, além 

de outros textos teóricos utilizados ao longo da tese. 

As fontes escolhidas para se estabelecer a presente pesquisa foram os livros Alice 

(2013) – edição comentada por Martin Gardner que reúne os textos Aventuras de Alice no 

País das Maravilhas e Através do Espelho –, A Caça ao Snark (2017), Alice’s Nightmare in 

Wonderland e Alice no País dos Pesadelos. A escolha de Alice, tradução feita pela editora 

Jorge Zahar, se deu pelo fato de Maria Luiza X. de A. Borges (1950–), responsável pela 

tradução dos livros Alice’s Adventures in Wonderland e Through the Looking-Glass, and 

What Alice Found There em uma edição única, ter vencido o Prêmio Jabuti de seu ano de 

publicação (EDITORA ZAHAR, 2013). Além disso, Alice da Jorge Zahar é uma edição 

comentada e ilustrada, repleta de relevantes paratextos. Na escolha de A Caça ao Snark, cuja 

tradução é de Bruna Beber (1984–), foi levada em consideração a atualidade em sua data de 

publicação (2017) perante as traduções de Álvaro Antunes (1984, editora Interior) e Manuel 

Resende (1985, Edições Afrontamento). Por fim, achou-se relevante analisar não só a 

tradução brasileira Alice no País dos Pesadelos, feita por Vinicius Mendes (1988–), mas 

também Alice’s Nightmare in Wonderland, do próprio Jonathan Green, para se estudar um 

outro tipo de adaptação: a de um livro-jogo estrangeiro para um livro-jogo nacional. Com 

isso, aspectos como escolha da arte de capa, ilustrações internas, tradução, dentre outros só 

puderam ser levados em conta com as mesmas obras em idiomas diferentes. 

As mais importantes fontes da mídia informativa utilizadas foram entrevistas 

realizadas por revistas online em que Green fala sobre Alice’s Nightmare in Wonderland, bem 
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como outros da série ACE Gamebooks, além do fanzine – expressão em inglês que significa 

"revista de fanático", um tipo de periódico editado por fãs de algum assunto ou alguém, cujo 

aspecto gráfico pode variar entre o despretensioso e o altamente sofisticado – Fighting 

Fantazine, fanzine criado para dar continuidade à revista Warlock (1983–1986), primeiro 

periódico voltado exclusivamente aos livros-jogos da série Fighting Fantasy e outros. 

Atualmente é editado em versões online e impressas, sendo o principal periódico voltado 

exclusivamente para livros-jogos na contemporaneidade. 

Evitou-se o uso de notas de rodapé para que a leitura fluísse. Porém, sendo os livros-

jogos leituras lúdicas “bifurcativas”, por vezes utilizam-se as notas de fim de página como um 

recurso que permite ao leitor determinar como irá seguir suas escolhas, continuando a leitura 

do texto ou parar em determinado ponto e seguir ao paratexto. A utilização de tal recurso, 

embora tenha sido evitada ao máximo, assemelha-se vagamente à experiência de uma leitura 

lúdica, mesmo que a intenção da presente tese não seja proporcionar ao leitor uma “tese-

jogo”. Por fim, o motivo principal das notas de rodapé é facilitar a pesquisa do leitor leigo, 

visto que analisar livros-jogos ainda se mostra algo novo no campo da pesquisa acadêmica. 

O 1° capítulo, intitulado “Fingir ser duas pessoas (sobre RPG, livro-jogo e outras 

leituras híbridas)”, leva em conta que o leitor da presente tese pode não ser familizarizado 

com a dinâmica do RPG. Mesmo muito mais presente no dia a dia das novas gerações e na 

mídia geral do que em décadas anteriores, acredita-se que é necessário abordar seu conceito 

devido a (ainda) ser mal interpretado por certos veículos midiáticos. Desmistificando seu 

preconceito tendencioso, parte-se para um recorte da grande diversidade de produtos 

oferecidos pelo RPG a seus consumidores: o livro-jogo. Aqui, busca-se definir e diferenciar o 

que é livro-jogo, ficção interativa e aventura solo, caso o leitor não tenha tido contato com a 

dissertação de mestrado O livro-jogo e suas séries fundadoras. Optou-se por usar Silva (2019) 

no lugar de Schick (1991) e Green (2014) pelo fato de seu estudo ser mais atual e sua 

classificação mais bem definida do que os dois últimos, até o momento, embora isso não 

diminua a importância que estes dois autores têm referente ao livro-jogo. 

O segundo capítulo, “Algumas Alices e um Snark: as obras motivadoras”, apresenta as 

obras de Lewis Carroll que inspiraram a criação de seu livro lúdico. São elas: Alice’s 

Adventures in Wonderland, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There e The 

Hunting of the Snark. 

No capítulo seguinte – “Teste de insanidade: o livro-jogo literário” – é a vez de Alice’s 

Nightmare in Wonderland ter o foco dos estudos sobre si. Uma profunda comparação será 
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feita entre obras “originais”, apresentadas no capítulo anterior, e “derivada” a fim de se pensar 

sobre a criação de um livro-jogo literário lusófono. 

Em seguida, o capítulo “Outras fantasias e engrenagens: um caso brasileiro” relata o 

processo criativo que levou a obra Angrid: romance oriental (1938), de autoria de José 

Frederico Ferreira Martins6 (1874-1960), a gerar uma adaptação para o formato de livro-jogo. 

Fez-se questão de se escolher uma obra pouco conhecida pelo público geral, bem diferente 

das de Carroll, para se afastar da cópia ou do uso de fórmulas pré-definidas de adaptação, 

além de valorizar a literatura lusófona no lugar da anglófona para um feito como esse. 

O capítulo seguinte, “Croquê faz bem, futebol também: alguns resultados”, traz 

resultados finais sobre a recepção desse novo livro-jogo literário, envolvendo aceitação do 

público leitor e repercussões na mídia em comparação com o que foi almejado no início desse 

projeto. 

Por fim, o capítulo “Escolher novas bifurcações (conclusão)” conclui a presente tese e 

propõe novos caminhos para o futuro do livro-jogo, bem como visa inspirar novos projetos 

desse tipo. Acredita-se no potencial do livro-jogo em relação ao incentivo à leitura e à escrita, 

agindo de forma dialética no leitor-jogador ao aproximá-lo das obras canônicas ao mesmo 

tempo que valoriza as produções contemporâneas responsáveis por guiá-lo até elas. As 

facilidades que a sociedade pós-moderna oferece a novos escritores e consumidores não 

devem ser execradas, e sim usadas a favor da literatura no presente momento da cultura da 

convergência sugerida por Jenkins (2009). Nostalgia, mídias digitais diversas, financiamentos 

coletivos e impressões por demanda são novas oportunidades para experimentalismos 

envolvendo os estudos literários, e abre vasto campo de estudo para essa nova fase em que a 

literatura se encontra. 

 
6 Em muitas de suas obras, esse autor assina como José F. Ferreira Martins. Para a presente tese o autor sempre 

será mencionado por seu nome completo para não ser confundido com Maria Antonia Dias Martins, visto que o 

último sobrenome de ambos são idênticos. 
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1 FINGIR SER DUAS PESSOAS (SOBRE RPG, LIVRO-JOGO E OUTRAS 

LEITURAS HÍBRIDAS) 

Alguma vez se perguntou como seria viver num mundo onde os dragões 

respiravam fogo e a magia funcionasse realmente? Ou como seria viajar 

numa nave estelar para planetas distantes com alienígenas e robôs como 

amigos? Claro, podes imaginar como seria, ou podes ler um romance de 

ficção científica ou de fantasia, ou ver um filme. Mas isso está normalmente 

associado às aventuras de outra pessoa. E as tuas?7 

(Ian Livingstone, 1983, p. 5) 

 

Antes de se propor um estudo comparativo entre obra “original” e “derivada”, 

acredita-se ser proveitoso detalhar termos muito populares entre gamers, mas ainda pouco 

difundidos nos estudos acadêmicos. Este capítulo, portanto, dedica-se a comparar quatro 

gêneros principais que podem ser confundidos entre si: RPG, ficção interativa, aventura solo, 

livro-jogo. Outras classificações que derivam deles também serão abordadas. 

Segundo Huizinga, o jogo está presente no mundo e em tudo a que ele pertence (1971, 

n.p.). Logo, não seria exagero considerar os textos aqui apresentados como dotados de 

ludicidade. Embora possa parecer estranho textos serem jogos – ou serem dotados de 

elementos de jogo –, essa comparação se mostra natural, já que “[...] o jogo se acha ligado a 

alguma coisa que não seja o próprio jogo, que nele deve haver alguma espécie de finalidade 

biológica. Todas elas [as muitas teorias sobre os jogos] se interrogam sobre o porquê e os 

objetivos do jogo” (HUIZINGA, 1971, p. 4). Logo, todos os tópicos explorados a seguir 

possuem o jogo em si e foram estruturados para se tentar classificar estes gêneros híbridos 

existentes desde o século XX, mas não constituem o escopo principal deste trabalho. No 

entanto, na ausência de uma classificação tão detalhada, acredita-se que este capítulo pode vir 

a contribuir e melhor situar pesquisas futuras envolvendo esses híbridos textuais que ainda, 

por vezes, são confundidos entre si. 

 

1.1 ROLE-PLAYING GAME 

 

O RPG é considerado a fonte para híbridos textuais como o livro-jogo, a aventura solo, 

ficções interativas pós-1974, e indiretamente influenciou outros como a HQ interativa, a HQ-

jogo e o filme interativo. RPG é a sigla em inglês utilizada para mencionar o Role-playing 

 
7 Tradução nossa. 
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Game, e pode ser traduzido no Brasil de diversas formas, como “Jogo de Interpretação de 

Personagens”, “Jogo de Interpretação de papéis”, dentre outros. Segundo Ian Livingstone 

(1949–), 

 

Um Role-playing Game (RPG) é uma forma sofisticada de acreditar que 

cada jogador cria uma persona de jogo, e essa atua verbalmente num mundo 
de jogo especialmente concebido, controlado por um árbitro [conhecido 

como “mestre do jogo”]. As personas do jogo são normalmente referidas 

como personagens dos jogadores, para as distinguir das personagens 

operadas pelo árbitro. 
Durante um jogo, os jogadores interagirão com outros jogadores para 

dirigirem seus personagens como bem entenderem, desempenhando os 

papéis ordenados para a sua persona como atores numa peça de teatro, e é 
deste aspecto que deriva o termo "role-play" [encenação]. 

A curto prazo, os jogadores atuarão em cooperação na busca de algum 

objetivo comum, como a acumulação de riqueza e poder para as suas 
personagens, numa aventura cheia de riscos dirigida pelo árbitro. Só o 

árbitro conhece o conteúdo e a logística do mundo do jogo, cabendo aos 

jogadores explorá-lo e descobri-lo. Ao fazê-lo, os jogadores tentarão 

melhorar as capacidades das suas personagens e desenvolver a sua 
personalidade durante as aventuras, realizando determinadas ações e 

alcançando determinados objetivos. Por exemplo, um jogador cuja 

personagem é um feiticeiro receberá experiência e recompensa por, digamos, 
lançar um feitiço que mata uma criatura que guarda um tesouro (1983, p. 5-

6, grifos nossos, tradução nossa)8. 

 

Esse misto de representação cênica, narrativa oral, improviso e sistema de jogo possui, 

também, outro elemento que o diferencia dos demais jogos: a ausência de escore e fim. 

Terminada uma aventura vivenciada pelos personagens, cada membro da equipe é agraciado 

com bônus que serve para melhorarem seus personagens para as próximas aventuras, como a 

obtenção de armamentos mais poderosos, a acumulação de pontos de experiência que lhes 

permite subir seus atributos físicos e psíquicos de nível, receber dinheiro em moeda corrente 

no mundo do jogo, contratar aliados, enfim, quaisquer benefícios que o mestre do jogo tiver 

reservado caso o objetivo seja atingido pela equipe. 

 
8 Do inglês A role-playing game (RPG) is a sophisticated form of make believe in which each player creates a 

game persona, and verbally acts out the part of that persona in a specially designed game-world controlled by a 
referee. Game personas are usually referred to as player-characters, to distinguish them from the non player-

characters operated by the referee. / During a game, players will interact with other players to direct their 

charecters as they see fit, playing the roles ordained for their personas much as actors in a play, and it is this 

aspect from which the term 'role-play' derives. / In the short term, players will act co-operatively in pursuit of 

some common objective, such as the accumulation of wealth and power for their characters, in a risk-filled 

adventure run by the referee. Only the referee knows the content and logistics of the game-world, and it is up to 

the players to explore and discover. In so doing, the players will attempt to improve their characters' abilities 

and develop their personalities during the adventures by performing certain actions and achieving certain goals. 

For example, a player whose character is a wizard would receive experience and reward for, say, casting a spell 

which slays a creature guarding a treasure. 
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Outra característica exclusiva do RPG é que ele não necessita de tabuleiro, isso porque 

RPGs9 são jogos imagéticos por natureza. Apenas são necessários os manuais básicos de jogo, 

que normalmente são um livro voltado ao mestre do jogo, com informações que só ele pode 

ter acesso, outro voltado aos jogadores, com informações sobre como atuar no jogo, além de 

dados de combinações variadas para os testes de aleatoriedade e combate, e fichas de 

personagens para que os jogadores façam anotações importantes como pistas encontradas, 

objetos coletados, armamento e dinheiro carregado, entre outros. 

Alguns acessórios são bem-vindos, como livro de monstros, que muito lembra um 

bestiário a ser utilizado na narrativa, estruturas de papelão para esconder o rolamento de 

dados do mestre do jogo – popularmente conhecidas como “escudos do mestre” –, mapas para 

os jogadores traçarem os caminhos percorridos durante a narrativa, fantasias para 

“encarnarem” os personagens, entre outros. Por vezes, o próprio livro voltado aos jogadores 

pode ser um acessório, pois “[...] normalmente é apenas o árbitro que deve conhecer as regras 

– os jogadores aprendem por experiência. Eles simplesmente reagem às informações dadas 

pelo árbitro, que utiliza as regras para determinar o resultado das ações dos jogadores10” 

(LIVINGSTONE, 1983, p. 9, tradução nossa). 

 

Figura 1 – Desenho de um grupo jogando RPG 

 

Fonte – Fischer (s/d). 

 
9 Embora a forma plural de siglas não admita o uso do -s em língua portuguesa, optou-se por usar a forma plural 

de RPG como “RPGs” por normalmente a mídia utilizar tal designação. 
10 Do inglês [...] it is usually only the referee who must know the rules – the players learn by experience. They 

simply react to information given to them by the referee, who uses the rules to determine the outcome of the 

players’ actions. 
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Graças à grande quantidade de fórums virtuais, páginas de redes sociais 

especializadas, transmissões ao vivo – conhecidas como streaming –, cada vez mais o RPG é 

ensinado na prática, ou seja, é transmitido sendo jogado e aprendido pelo exemplo, e menos 

na teoria (leitura sem aplicação prática). A distância física pode dificultar esse jogo, mas a 

sociedade atual dispõe de recursos tecnológicos capazes de conectar jogadores de quase todos 

os lugares do mundo. Com isso, jogar RPG, hoje, é mais questão de querer do que de poder. 

Um exemplo é o Critical Role, grupo pioneiro que joga RPG semanalmente e transmite via 

streaming suas partidas para centenas de milhares de telespectadores (SIDHU; CARTER, 

2020, n.p.). 

Uma aventura dura o quanto o mestre do jogo programou para ser necessário, variando 

de horas a anos, com o jogo normalmente parando em uma cena crucial para instigar os 

jogadores a marcarem um novo encontro a fim de dar continuidade o mais rápido possível, 

recurso muito utilizado, por exemplo, nos romances de folhetim brasileiros do século XIX. 

Existem diversos tipos de RPG, que normalmente são separados por “sistemas”, como 

são chamados os conjuntos de regras. Cada RPG possui o seu. Os mais simples podem ser 

aprendidos em alguns minutos de leitura e prática, já outros podem demorar semanas. 

Segundo Livingstone, 

 

As regras dos jogos propriamente ditos são utilizadas apenas para determinar 
o resultado [...] e refletem as hipóteses desse sucesso ou fracasso da forma 

mais realista possível. Durante a sua aventura, os jogadores informarão ao 

árbitro das suas ações propostas e este os informará sobre o resultado de 

acordo com as regras. Imagine um jogador-personagem que, durante a sua 
aventura, fica preso numa masmorra e acorrentado a uma parede. Ele 

informa o árbitro que ele tentará se libertar do muro puxando as suas 

correntes. O resultado dessa ação pode ser determinado pelo árbitro que, de 
acordo com as regras, irá comparar a força do jogador-personagem com a 

dos parafusos que seguram as correntes à parede. Não haverá um resultado 

absoluto demonstrado nas regras, mas sim uma tabela que indicará as 
possibilidades de tal ação acontecer. O fator de chance é então geralmente 

decidido pelo lançamento de dados. No entanto, os fatores de probabilidade 

são modificados de modo a refletir a situação em causa. Assim, é mais 

provável que um personagem fisicamente forte quebre as suas correntes 
livres da parede do que um personagem fraco. Do mesmo modo, em 

combate, é mais provável que um jogador-personagem mate um orc11 do que 

um dragão (1983, p. 6-7). 

 

 
11 Criaturas robustas e deformadas, presentes desde o imaginário germânico até os jogos de aventura mais atuais. 
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Para que o exemplo acima fique ainda mais claro, pensemos num simples teste de 

rolamento de dados. Segundo as regras de um determinado sistema de RPG, o jogador-

personagem precisa jogar um dado de seis lados e obter um resultado igual ou maior do que 5. 

A possibilidade existe e basta tirar como resultado os números 5 ou 6, porém há uma chance 

maior de fracasso, pois qualquer resultado que seja 1, 2, 3 ou 4 implicará na falha da ação 

requerida. Se o personagem é um sujeito forte, como um guerreiro musculoso, um lutador 

brutamontes ou um bárbaro determinado a fugir daquele lugar, os atributos físicos desse 

personagem podem lhes dar um bônus de +2 nesse teste, fazendo com que seja mais fácil 

conseguir o sucesso, já que qualquer valor obtido no rolamento de dados igual ou maior do 

que 3 implicará no sucesso da ação, enquanto as chances de fracasso para esses personagens 

são mínimas, pois apenas resultados como 1 e 2 implicarão em fracasso. Por outro  lado, um 

personagem franzino como um velho mago, que dedicou seu tempo aos estudos da magia e 

não ao combate corpo-a-corpo, ou um bardo, que voltou sua vida à arte da trova e não à força 

física, poderão ter mais dificuldades em quebrar essas correntes, podendo, inclusive, sofrerem 

penalidades por conta da idade avançada ou do sedentarismo, culminando numa dificuldade 

de -1 no teste supracitado, ou seja, somente com o valor 6 obtido no lançamento do dado é 

que o personagem poderá se safar dessa prisão, a não ser que os personagens conheçam uma 

forma alternativa de fuga. Por exemplo, o mago, se conhecer o ritual e conseguir realizá-lo de 

maneira adequada, pode conjurar um feitiço de teletransporte, ou o bardo, caso tenha, pode 

utilizar de uma chave-mestra que leva escondida num bolso secreto de suas vestimentas, 

podendo usá-la para abrir seus grilhões. 

O jogo classificado como o primeiro RPG da História foi o Dungeons & Dragons 

(1974), popularmente conhecido como D&D (LIVINGSTONE, 1983, p. 71). Este RPG 

conheceu positiva recepção de público jogador, pois “isso se deve à sua flexibilização, à sua 

possibilidade infinita e à sua jogabilidade em geral12” (LIVINGSTONE, 1983, p. 80, tradução 

nossa). Não é à toa que Dungeons & Dragons deu origem a muitos os outros sistemas de RPG 

posteriores. Porém, o exemplo mais popular do que seria um RPG acabou sendo a adaptação 

do Dungeons & Dragons para o desenho animado homônimo, lançado no Brasil como 

Caverna do Dragão em 1986 (PALADINO, [2006], p. 24). Transmitido na TV aberta pelo 

menos por 20 anos consecutivos de forma praticamente ininterrupta, este desenho mostrava as 

aventuras dos protagonistas Hank, Sheyla, Diana, Eric, Presto e Bob, heróis desconstruídos do 

padrão de aventureiros repletos de qualidades dos romances de capa e espada, cuja missão era 

 
12 Do inglês this is due to its flexibitily, scope for infinite possibility and general playability. 
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encontrar um caminho para o parque de diversões de onde foram transportados a um mundo 

fantástico. A atuação em equipe, as qualidades de uns compensando as fraquezas de outros, a 

busca pelo objetivo em comum, a narrativa de aventura num mundo de fantasia, os confrontos 

intermitentes com a grande força maligna – representada pelo personagem Vingador – e até a 

presença de um mestre do jogo – representado pelo personagem Mestre dos Magos13 – eram 

fortes evidências de um desenho com fortes traços RPGísticos. 

Caverna do Dragão, dessa forma, é um ótimo exemplo para mostrar a seus 

consumidores outro grande diferencial do RPG perante os outros jogos, que é 

 

[...] o inigualável senso de aventura no desconhecido, uma experiência crível 

de magia e monstros que o árbitro e os jogadores criam juntos. Games 

jogados historicamente, apesar de serem uma fonte de diversão em um 
ambiente social, têm sido, no entanto, uma recreação competitiva. Mais uma 

vez, os RPGs são diferentes na medida em que requerem cooperação entre os 

jogadores para que eles possam explorar o mundo do jogo do árbitro. A 
competição não existe realmente entre os jogadores e o árbitro, pois o 

objetivo desses é superar os habitantes do mundo deste, e não o próprio 

árbitro14 (LIVINGSTONE, 1983, p. 9, grifo nosso, tradução nossa). 

 

Além do mais, o RPG serve, assim como as artes, como uma forma de fugere 

realitatem. A imagem abaixo, do artista Russ Nicholson, simboliza como esse homem duplo 

é. Na sociedade do “mundo real”, esse homem possui roupas sóbrias e cabelos penteados 

como a etiqueta em certos ambientes de trabalho exige. De dentro dele, como se o homem 

mundano fosse uma simples embalagem, sai o que está guardado esperando uma convocação 

para uma partida de RPG. Nesse caso, o homem provavelmente sente-se melhor 

representando um guerreiro paramentado e pronto para combates iminentes, com armadura no 

corpo e espada em punho: 

 

Figura 2 – Imagem que metaforiza a ideia do comportamento de um jogador numa partida de RPG 

 
13 O nome original desse misterioso personagem é Dungeon Master, que pode ser traduzido como “Mestre do 

Jogo”. O nome não poderia ser mais apropriado, já que “seu papel é exatamente o mesmo: colocar os 

aventureiros diante de desafios” (PALADINO, [2006], p. 27). 
14 Do inglês [...] the unmatched sense of adventure into the unknown a believable experience of magic and 

monsters which the referee and players create together. Games playing historically, whilst being a source of fun 

in a social setting, has nevertheless been a competitive recreation. Again, RPGs are different in that they require 

cooperation between players for them to explore the game-world of the referee. Competition does not really exist 

between the players and the referee as the players' objective is to overcome the inhabitants of the referee's 

game-world rather than the referee himself. 
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Fonte – Livingstone (1983). 

 

Segundo Livingstone, os RPGs servem para tirar os jogadores da monotonia diária que 

a vida moderna oferece e criar um ambiente imaginário em que os jogadores constroem 

espontaneamente e conjuntamente suas aventuras, extrapolando suas limitações mundanas, é 

mais do que uma forma de diversão: é uma revolução lúdica (1983, p. 9).   

 

1.2 FICÇÃO INTERATIVA 

 

A classificação de um texto como ficção interativa é muito relativa, pois a noção do 

que é interação pode variar muito dependendo do foco do estudo. Para a presente tese, são 

classificados como ficções interativas os textos em que o leitor participa ativamente de uma 

narrativa “em ramificação”, definindo qual sequência sua leitura deve tomar por meio de 

escolhas oferecidas pelo próprio narrador do texto (SILVA, 2019). Tal classificação abrange, 

então, desde os textos de Doris Webster e Mary Alden Hopkins (1876 –1960) (SILVA, 2019, 

p. 49; NOVAES, 2020, p. 30) até as séries best sellers do estilo Choose Your Own Adventure, 

Find Your Fate e Endless Quest (SCHICK, 1991, p. 10; GREEN, 2014, p. 16) ainda hoje 

lançadas. 
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Mesmo usando a nomenclatura de “livros-jogo solo”, Maria Angélica Alves considera 

como ficções interativas os livros que mantêm uma relação interativa para com o leitor, 

fazendo-o assumir múltiplos papéis durante a leitura, como leitor, coautor e personagem 

principal da aventura narrada, com flagrante intervenção direta e essencial para que a 

narrativa prossiga (1997, p. 7). Com isso, pode-se considerar como o “esboço” da ficção 

interativa o livro I’ve Got Your Number! (1927), de Doris Webster e Mary Alden Hopkins. 

Essas autoras novaiorquinas eram amigas pessoais e publicaram alguns textos em revistas de 

literatura e ficção voltados para consumo de massa de sua época, e lançaram em coautoria 

sete livros, a maioria deles no estilo keybooks, do qual I’ve Got Your Number!, provavelmente 

sua obra de estreia, faz parte. (KZSC SANTA CRUZ, 2018). 

Esse keybook, uma inovação na época, funciona como um “livro de autoanálise”, 

segundo as próprias autoras, que faz cinco grupos de dúvidas contendo cada um cinco 

perguntas ao leitor, totalizando 25 questões. Suas respostas são binárias e não podem 

conhecer exceções, sendo válido apenas responder “sim” ou “não” para o livro. Os conjuntos 

são numerados de 1 a 5 e as perguntas, em ordem alfabética de “A” até “E”. Após todas as 

respostas serem anotadas, o livro dá a seu leitor a “chave de sua persona”15 (WEBSTER; 

HOPKINS, 1927, p. 1). Além disso, este livro é dividido em duas partes: “perguntas para 

homens” e “perguntas para mulheres”. Para encontrar sua “chave”, 

 

Se sua resposta for “sim” para três ou mais das perguntas do Grupo 1, seu 
número começa com o dígito “1”. Se a resposta for “não”, omita “1” do seu 

número chave. Da mesma forma, se você responder a maioria das perguntas 

do Grupo 2 afirmativamente, o número “2” é um dígito no seu número 

chave; se a maioria dessas perguntas for respondida em negativo, “2” é 
omitido, e assim por diante com cada grupo. 

Por exemplo, suponha que você responda “sim” para a maioria das questões 

do Grupo 2, Grupo 4 e Grupo 5, e “não” para a maioria dos Grupos 1 e 3, o 
seu número chave será 24516 (WEBSTER; HOPKINS, 1927, p. 2, tradução 

nossa). 

 

I’ve got your number!, apesar de seu pioneirismo na época, não pode ser considerado 

como a primeira ficção interativa conhecida até o momento, título que Consider the 

Consequences! (1930), das mesmas autoras supracitadas, merece receber. O livro de 1927 de 

 
15 Do inglês key to your character. 
16 Do inglês If your answer is “yes” to three or more of the questions under Group 1, your key number begins 

with the digit “1”. If it is “no”, omit “1” from your key number. In the same way, if you answer most of the 

questions in Group 2 in the affirmative, the number “2” is a digit in your key number; if most of these questions 

are answered in the negative, “2” is omitted, and so on with each group. 

For example, suppose you answer “yes” to the majority of the questions in Group 2, Group 4, and Group 5, and 

“no” to the majority in Groups 1 and 3, your key number will be 245. 
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Webster e Hopkins funciona como um “livro-oráculo”, desprovido de enredo, em que depois 

de questionários respondidos de forma binária o leitor é direcionado para uma única seção, 

sua chave de persona. Com isso, outras possibilidades de final só poderão ser conhecidas caso 

ele trapaceie mentindo nas respostas binárias ou imaginando-se como responderia se 

pertencesse ao outro gênero; ou emprestasse essa leitura interativa a outros leitores e leitoras a 

fim de conhecer qual a chave de persona de cada um. Apesar de o processo ser mais longo do 

que a referência17 final escolhida, proporciona mais autorreflexão do que leitura interativa em 

si, pois I’ve got your number! nem sequer possui um enredo. 

Consider the Consequences! é um livro que talvez pode ser considerado como o 

pioneiro desse tipo de ficção interativa. Nele há três estórias (chamadas de “seções”), cada 

uma correspondendo a uma protagonista diferente: Helen, Jed e Saunders, que correspondem 

às seções I, II e III, respectivamente. Em sua contracapa, a expressão game book é 

mencionada possivelmente pela primeira vez na história, o que leva pesquisadores 

acadêmicos como Demian Katz (1998c-2022), diretor de tecnologia da biblioteca da 

Universidade de Villanova (Estados Unidos),  a considerarem a ficção interativa também 

como livro-jogo. 

Segundo James Ryan, professor da Universidade da Califórnia do campus Santa Cruz, 

esse livro foi recentemente “descoberto” por acaso. Sua tiragem inicial foi de 1000 

exemplares, mas Ryan acredita que só sobreviveram quatro exemplares no mundo, todos 

pertencentes a bibliotecas públicas (KZSC SANTA CRUZ, 2018). 

Diferente de I’ve Got Your Number!, em Consider the Consequences! há elementos 

fundamentais presentes tanto na ficção interativa como também nos demais híbridos 

interativos que serão abordados neste capítulo. A começar pela narrativa ramificada que as 

autoras comparam com a própria vida dos seres humanos: 

 

A vida não é uma linha contínua desde o berço até o túmulo. Ao contrário, 

são muitas linhas curtas, cada uma terminando em uma escolha, e 

ramificando à direita e à esquerda para outras escolhas, como um monte de 
algas marinhas ou uma tabela genealógica. Assim que um problema é 

 
17 Na presente tese, assim como na dissertação O livro-jogo e suas séris fundadoras (2019), “optou-se por 

traduzir ´paragraph´ por ´referência´, visto que é o vocábulo equivalente ao utilizado pelos principais livros-jogo 

do mercado editorial brasileiro. Alguns textos traduzem-no por “parágrafo”, porém acredita-se que esse termo 

provocaria incoerência já que uma referência (paragraph) muitas vezes pode apresentar mais de um parágrafo 

(paragraph). Outros termos como “seção”, “quadro”, “caixa”, “caixa de texto” também podem ser encontrados 

em livros-jogo no mercado editorial, mas com menor frequência” (SILVA, 2019, p. 40). Jonathan Green, em sua 

adaptação das obras de Lewis Carroll para o livro-jogo Alice´s Nightmare in Wonderland, chama dos boxes de 

texto de “narrative sections” (“seções narrativas”, em tradução livre). 
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resolvido, outro se torna mais difícil de ser resolvido18 (WEBSTER; 

HOPKINS, 1930, n.p., tradução nossa). 

 

A comparação feita pelas autoras é trazer à mente do leitor uma alga marinha e uma 

árvore genealógica. Posteriormente chamada de “literatura de árvore”, “literatura de galhos” e 

similares, a ideia, dos dois exemplos que as autoras trazem, que mais se assemelha à estrutura 

de sua ficção interativa é a da árvore genealógica: 

 

Figura 3 – Um exemplo ilustrado de árvore genealógica 

 

Fonte – https://pixabay.com/pt/illustrations/inforgraphic-passos-est%C3%A1gios-2033384/  

 

Figura 4 – Outro exemplo ilustrado de árvore genealógica 

 
18 Do inglês Life is not a continuous line from the cradle to the grave. Rather, it is many short lines, each ending 

in a choice, and branching right and left to other choices, like a bunch of seaweed or a genealogical table. No 

sooner is one problem solved than you face another growing out of the first. 

https://pixabay.com/pt/illustrations/inforgraphic-passos-est%C3%A1gios-2033384/
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Fonte – imagem criada e cedida por Nathália Zhávoli. 

 

Os próprios leitores desse tipo de narrativa tendem a criar seus próprios fluxogramas, 

tanto para facilitar as próximas leituras quanto para não se perderem nas escolhas já feitas. 

Alguns arriscam desenhar mapas complexos, outros se contentam com marcações simples. 

Não existe um modelo a ser seguido para tal, e basta o leitor saber se organizar para criar o 

seu próprio fluxograma, caso não queira confiar na própria memória. A figura a seguir 

mostrar um exemplo de fluxograma amador: 

 

Figura 5 – Exemplo de fluxograma utilizado para a leitura lúdica de Sugarcane Island (1976) 
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Fonte – https://gamebooks.org/canediff.htm. Imagem criada e cedida por Demian Katz. 

 

Percebe-se, nele, a referência número 1 como o início da narrativa (start). Katz optou 

por usar o nock19 das flechas para indicar qual a referência de origem enquanto a ponta é 

usada para mostrar a referência de destino. Desse modo, até mesmo outros leitores podem 

facilmente entender um fluxograma como esse, o que provavelmente foi a intenção de seu 

criador quando explicava as diferenças e semelhanças entre duas edições do mesmo livro 

interativo (KATZ, 2001).  

As próprias autoras trazem, previamente às seções de Helen, Jed e Saunders, o 

fluxograma já montado para seu leitor, o que pode tirar a sensação de surpresa sobre cada 

escolha feita nessa narrativa ramificada. Porém, é necessário pensar que naquela época as 

próprias autoras sabiam que faziam e apostavam nesse trabalho pioneiro20 (THE CENTURY 

CO., 1930) e que, possivelmente, deveriam facilitar essa leitura lúdica para seu público. 

Nas próprias “instruções” do livro, Webster e Hopkins ensinam o leitor como realizar 

sua leitura interativa, inclusive considerando algo lúdico que pode ser jogado sozinho, em que 

 
19 Sem tradução para a língua portuguesa, o nock é a parte traseira da flecha cuja função é ser mais facilmente 

apoiada na corda do arco pelo arqueiro. Esse ponto de apoio, em inglês, é chamado de nock point. 
20 Tal informação consta no texto de orelha, obtido na sobrecapa do livro. Além de a introdução do livro explicar 

como ele funcionava, o texto de orelha parecia reforçar a dinâmica de sua leitura lúdica. 

https://gamebooks.org/canediff.htm
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o leitor toma as decisões por si, ou em grupo, onde a decisão da maioria é que será levada em 

conta para o prosseguimento do enredo (1930, n.p.). 

O livro não apresenta mais do que duas opções por referência, e por vezes apenas uma. 

Porém, o modelo utilizado em cada referência seria o padrão para os futuros híbridos textuais 

inspirados por ela. 

 

H-3 
Tendo telegrafado a suas respectivas famílias de seu casamento clandestino, 

Helen e Jed desfrutaram de uma lua-de-mel perfeita. Depois que o dinheiro 

deles acabou, eles venderam o carro para pagar a passagem de volta para [a 
cidade de] Franklin.  

Quando a Sra. Harringdale, uma mulher de olhos pretos e forte opinião que 

tinha toda a determinação que faltava ao seu filho, foi tão desagradável 
quanto poderia, o que é dizer muito, ela os convidou para morar com ela, 

mas se recusou a ajudá-los de outra forma. 

Jed estava ansioso para ir à casa de sua mãe, e explicou a Helen que sua mãe 

tinha feito tudo por ele e ele se sentia profundamente endividado com ela. 
Helen sabia que ele realmente amava a Sra. Harringdale, apesar das suas 

peculiaridades. Ela também percebeu as vantagens práticas deste curso ainda 

melhor do que Jed. Sua renda com a venda de títulos era precária e não era 
suficiente, na melhor das hipóteses, para lhes proporcionar um lar 

confortável. Enquanto ela mesma era capaz de enfrentar a pobreza, ela 

hesitava em sujeitar Jed a dificuldades inabituais às quais ele poderia não ser 

fisicamente igual. 
O leitor que deseja que Helen aceite a oferta de sua sogra vai para a 

referência H-7. Aquele que deseja que ela enfrente o trabalho árduo e a 

pobreza real com o salário precário e parco de Jed vai para a referência H-821 
(WEBSTER; HOPKINS, 1930, p. 10, tradução nossa). 

 

A ideia de usar como indicadores de referências letras e números pode ser constatada 

nas primeiras aventuras solo, por exemplo. As aventuras solo do sistema Tunnels & Trolls, o 

sucessor de Dungeons & Dragons e, portanto, o 2º RPG do mundo, utilizam esse sistema: 

 

 
21 Do inglês 

H-3 

Having telegraphed their respective families of their clandestine marriage, Helen and Jed enjoyed a perfect 

honeymoon. After their money gave out, they sold the car to pay their fare back to Franklin.  

When Mrs. Harringdale, a black-eyed, firm-mouthed woman who had all the determination that her son lacked, 
had been as disagreeable as she could, which is saying a great deal, she invited them to live with her, but 

refused to help them otherwise. 

Jed was anxious to go to his mother's home, and he explained to Helen that his mother had done everything for 

him and he felt deeply indebted to her. Helen knew that he really did love Mrs. Harringdale in spite of her 

peculiarities. She also realized the practical advantages of this course even better than Jed did. His income from 

bond-selling was precarious and not enough at best to afford them a comfortable home. While she herself was 

able to face poverty, she hesitated to subject Jed to unaccustomed hardships to which he might not be physically 

equal. 

The reader who wishes Helen to accept her mother-in-law's offer turns to paragraphs H-7. He who wishes her to 

face hard work and actual poverty on Jed's precarious and meager salary turns to paragraphs H-8. 
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2B 

Pouco mais de sete metros ao sul, o corredor está bloqueado por uma 
escultura alta em gelo vermelho. Esta é uma representação extremamente 

realista de um antigo guerreiro de Cinity, armado com uma espada de gelo 

farpada e usando um pesado manto de camadas soltas de vestimenta Cinity. 

Se você atacar a escultura e tentar destruí-la, vá para 4C. Se você passar pela 
escultura, vá para 3C. Se você tentar falar com a escultura, vá para 5C. Se 

você recuar pelo corredor norte, então vá para 6C. Se você examinar a 

escultura cuidadosamente, vá para 7B (CREELMAN, 1980, n.p., tradução 
nossa)22. 

 

O livro não apresenta mais do que duas opções por referência, e por vezes apenas uma. 

Porém, o modelo utilizado em casa referência seria o padrão para os futuros híbridos 

inspirados por ela.  

Livro de conteúdo adulto de sua época, seu leitor além de experimentar uma narrativa 

lúdica como essa pode também conhecer aspectos da vida social da época, como classe social, 

casamento, divórcio, maternidade solteira, a crescente emancipação, participação das 

mulheres na força de trabalho, até mesmo temas polêmicos como alcoolismo, arranjos 

familiares incomuns, corrupção política e suicídio são abordados, devido às significativas 

mudanças que os anos 30 proporcionaram às normas sociais vigentes da época. Consider the 

Consequences!, além disso, se mostra ótimo material para interessados em sociologia ou 

estudos de gênero, pois faz o leitor, como o próprio título antecipa, enfrentar as consequências 

de suas decisões sem nunca censurá-lo por isso. Por fim, é uma das poucas ficções interativas 

que explora com certa profundidade o psicológico de seus protagonistas, algo raro de se ver 

até mesmo nas produções pós-1970, quando a ficção interativa passa a ser popularizada e 

voltada ao público infanto-juvenil. 

Esse experimentalismo de Webster e Hopkins também foi utilizado por outros autores 

de forma isolada (SILVA, 2019, p. 49-50), mas uma série em especial chamou a atenção do 

mercado editorial décadas depois: a Choose Your Own Adventure. Popularmente conhecida 

como CYOA, essa série, diferente das ficções interativas “de adulto” anteriores a ela, 

originou-se da junção de jogos de sua época, principalmente RPGs. Em 1976, R. A. 

Montgomery (1936–2014) comandava a Vermont Crossroads Press, pequena editora 

conhecida por seu inovador catálogo de livros infantis. Certa vez, Montgomery foi abordado 

por um autor chamado Edward Packard (1931–), que o apresentou um manuscrito intitulado 

 
22 Do inglês: 2B 

Two dozen feet south, the corridor is blocked by a tall sculpture in red ice. This is an extremely realistic depction 

of an ancient Cinity warrior, armed with a barbed ice sword and wearing a heavy cloak ove loose layers of 

Cinity clothing. If you attack the sculpture andatept to destroy it, go to 4C. If you squeeze past the sculpture, go 

to 3C If you try to talk to the sculpture, go to 5C. If you retreat up the northbound corridor, then go to 6C. If ou 

exaine the sculpture carefully, go to 7B. 
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Sugarcane Island. Nesse livro, o leitor-protagonista é o ajudante principal de um famoso 

cientista que coordena estudos sobre as tartarugas nas Ilhas Galápagos. Durante a expedição, 

uma súbita onda de maré os leva ao mar. O leitor-protagonista sobrevive e desperta numa ilha 

aparentemente deserta. Sua missão é encontrar um modo de retornar à casa e, para isso, deve-

se explorar esse ambiente misterioso, repleto de criaturas sobrenaturais e situações 

inimagináveis (PACKARD, 1976). 

Rapidamente, Montgomery reconheceu naquele manuscrito um RPG em forma de 

livro e concordou em publicá-lo. Assim nasceu a série The Adventures of You. Packard, 

porém, optou por publicar seu livro seguinte pela editora Lippincott pensando em maior 

número de vendas, e Montgomery escreveu Journey Under the Sea (1977), o segundo e 

último livro da série (GILLIGAN, [2014]). Sob o pseudônimo de Robert Mountain, 

Montgomery ambientava o leitor-protagonista em uma missão exploratória submarina em 

busca do reino perdido de Atlântida (MOUNTAIN, 1977). Terminava, logo no segundo livro 

publicado, essa coleção, mas que daria origem à série de longa data CYOA. 

Em 1978, Montgomery vendeu sua participação, mas decidiu ficar com os direitos da 

série The Adventures of You para si, migrando sua série da Vermont Crossroads Press para a 

Bantam Books, que iniciava, na época, uma nova divisão de livros infantis. Montgomery 

assinou contrato e convidou Edward Packard e Doug Terman, outro ex-escritor da antiga 

editora, para contribuir com livros para a nova série de ficções interativas. Dessa forma, a 

Bantam renomeou The Adventures of You para Choose Your Own Adventure (GILLIGAN, 

[2014]). 

A série Choose Your Own Adventure estreou oficialmente em 1979. A editora norte-

americana Bantam Books buscava captar leitores mais jovens e um departamento específico 

para tal finalidade foi criado. Seu número de vendas foi modesto de início, até que a jogada de 

marketing23 de distribuir 100.000 exemplares de livros interativos do catálogo em bibliotecas 

públicas do país inteiro se mostrou uma iniciativa que aumentou massivamente a 

comercialização desses livros lúdicos, e os livros se tornaram rapidamente muito populares, o 

que significa que a Choose Your Own Adventure vendeu mais de 250 milhões de exemplares 

em todo o mundo e foi traduzida para quase 40 idiomas idiomas até o final do século passado 

(GILLIGAN, [2014]). Segundo a List of best-selling book series da Wikipedia, outros 15 

milhões foram vendidos desde o relançamento da série em 2005 (apud GILLIGAN, [2014]). 

 
23 O dono desta brilhante ideia, no entanto, permanece esquecido até hoje. 
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A Choose Your Own Adventure, assim como outros jogos e mídias da época, 

combinava narrativas com jogabilidade em seus livros. Eles marcaram o início de uma nova 

tendência: a de permitir que os jogadores controlassem suas histórias, e auxiliaram até o 

aumento da popularidade dos Role-playing Games, como o pioneiro Dungeons & Dragons 

(GILLIGAN, [2014]). Dependendo das escolhas feitas pelo leitor-protagonista, finais de 

narrativas podem resultar em morte, tanto dos companheiros, de si mesmo ou de ambos. 

Muitas vezes, os unhappy ends podem abranger, também, a transformação do leitor-

protagonista em criaturas não-humanas ou seu encarceramento. Outros fins podem ser 

satisfatórios, longe da expectativa da melhor conclusão desejada ou um razoável desfecho 

para o leitor-protagonista, mas não totalmente ruim (GILLIGAN, [2014]). A presença de 

loops, caminhos que fazem o leitor-protagonista retornar a uma referência já lida na mesma 

aventura (SILVA, 2019), é frequente nos livros interativos da Choose Your Own Adventure, 

diferente dos de Webster e Hopkins, com bifurcações e percursos sem volta. Devido a 

revisões textuais feitas às pressas, por vezes podem ser encontrados loops of doom, que são 

falhas narrativas que levam o leitor-protagonista à mesma referência ou a uma sequência de 

referências idêntica às que já conheceu durante a narrativa atual ou passadas, culminando em 

seu iminente fracasso (SILVA, 2019, p. 131). 

À medida que a série avançava e aumentava sua coleção de forma considerável, o 

comprimento das narrativas também crescia e tornava-se mais complexo. Inversamente 

proporcional, o número de finais (in)felizes diminuiu. Para se ter uma ideia, os primeiros 

livros interativos de Choose Your Own Adventure continham quase quarenta possibilidades de 

finais, enquanto os títulos posteriores continham, em média, oito (GILLIGAN, [2014]). 

Em quase 20 anos de existência, a série original Choose Your Own Adventure foi 

responsável por lançar 184 livros interativos graças ao trabalho de mais de 30 escritores. A 

temática dos livros era variada, agradando leitores que buscavam aventuras ambientadas no 

espaço sideral, em alto mar e mundos de fantasia distintamente imaginados. A série saiu de 

circulação e ficou fora de catálogo entre 1999 e 2004, período em que Montgomery fundou a 

Chooseco, cujo intuito era restaurar a Choose Your Own Adventure tanto em formato físico 

como digital, voltado para novas mídias, com vários dos autores da série original retornando 

para contribuir (GILLIGAN, [2014]), como Douglas Terman (1933–1999), Jim Wallace 

(1929–2017), Shannon Gilligan (1950–), Deborah Lerme Goodman (1956–), Jan Montavon 

(sob pseudônimo de Jay Leibold), Jim Becket (1936–), Anson Montgomery e o próprio R. A. 

Montgomery.  
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A série “matriz” Choose Your Own Adventure deu origem a diversas subséries e spin-

offs, mas conheceu seu fim em 1998 (SILVA, 2019, p. 134), quando a Bantam já havia se 

tornado uma divisão da editora Random House. Ela ainda é publicada pela editora 

independente Chooseco LLC, pela autora e esposa de Montgomery, Shannon Gilligan 

(GILLIGAN, [2014]). 

Além de ter sido a primeira série de ficção interativa a nível de best seller, a Choose 

Your Own Adventure recebeu uma resenha positiva no Publishers Weekly e até hoje detém o 

posto de 4ª série de livros infantis mais vendida de todos os tempos (GILLIGAN, [2014]). 

No Brasil, ainda poucas são as séries de ficção interativa; delas, talvez a mais 

significativa seja a coleção Fábrica de Fábulas, de José Roberto Torero (1963–) e Marcus 

Aurelius Pimenta (1962–). Esta série, como o nome sugere, traz em cada livro uma releitura 

dos contos de fada em formato de ficção interativa, alguns mais e outros menos complexos. 

Apesar de nem toda a coleção ser composta por livros de ficção interativa, foi possível obter 

os dados de vendas dos textos híbridos que fazem parte dela: 

 

Tabela 1 – A quantidade de vendas das ficções interativas de Torero e Pimenta 

TÍTULO NÚMERO DE 

EXEMPLARES 

VENDIDOS ATÉ 2020 

NÚMERO DE 

EXEMPLARES 

VENDIDOS EM 2021 

TOTAL DE VENDAS 

As Belas Adormecidas (e 

algumas acordadas) 

12.273 941 13.214 

As roupas novas dos 

reis24 

0 282 282 

Branca de Neve e as sete 
versões 

46.622 1.322 46.944 

João e os 10 Pés de 

Feijão 

80.314 1.915 82.229 

Joões e Marias 35.038 1.905 36.943 

O Patinho Feio que não 

era Patinho nem Feio25 

24.844 10 24.854 

O pequeno rei e o parque 

real26 

72.106 53 72.159 

Os 33 Porquinhos 25.432 1.865 27.297 

Os Oito Pares de Sapatos 74.858 1.190 76.048 

 
24 Esta obra não chega a ser, de fato, uma ficção interativa no sentido de não possuir uma narrativa ramificada 

como os demais textos interativos dos autores. No entanto, ela merece constar aqui por ser um texto parecido 

com o Exercícios de estilo (1995), de Raymond Queneau (1903–1976). Logo, ela se trata de um texto que 
oferece ao leitor a mesma história contada de diferentes perspectivas culturais, no caso, a história de como um 

líder de um povo é enganado ao pensar que está vestindo uma roupa especial, enquanto, na verdade, está nu. 

Portanto, trata-se de uma mesma história que pode ser contada de diferentes formas sem ser ramificada, embora 

pouco exija da participação de seu leitor. 
25 Segundo Torero, O Patinho Feio que não era Patinho nem Feio (2011) e O Pequeno Rei e o Parque Real 

(2007) tiveram vendas pequenas porque já estavam em fim de estoque. É intenção do autor reeditá-los pela 

própria editora, a Padaria de Livros. Torero também revelou que por ela sairão “Os penteados de Rapunzel” 

(programado para 2023) e “Os coelhos e as tartarugas” (previsto para 2024). Informações obtidas por mensagem 

privada de correio eletrônico trocada com o próprio autor. 
26 Este título é de autoria apenas de Torero. 
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de Cinderela 

Fonte – Tabela de nossa autoria, baseada nas informações de Torero27. 

 

Em 2021, não houve venda governamental; assim, pela coluna das vendas de 2021 é 

possível ter uma ideia de quantos exemplares foram vendidos por ano em livrarias. Torero 

tem a impressão de que eles são mais vendidos por indicação de escolas do que por pais e 

responsáveis em livrarias28.  

Alguns destes livros de Torero e Pimenta não são exatamente histórias ramificadas, 

sendo João e os 10 pés de feijão (2019), O Patinho Feio que não era patinho nem feio, O 

pequeno rei e o parque real e As roupas novas dos reis (2021) livros com começo, 

desenvolvimento e uma abertura para vários finais, o que os faz ser ainda de mais fácil 

assimilação ainda. Já As Belas Adormecidas (e algumas acordadas) (2017), Branca de Neve e 

as sete versões (2016), Joões e Marias (2014) e Os Oito Pares de Sapatos de Cinderela 

(2012) oferecem mais opções de bifurcações, mas sem possibilidades de fracasso ao leitor. Da 

coleção de Torero e Pimenta, a ficção interativa mais ousada certamente é Os 33 Porquinhos 

(2019a), livro dividido com dois cortes horizontais, fazendo com que cada página possua três 

tiras: superior, meio e inferior. As tiras superiores mostram 11 porquinhos diferentes e como o 

lobo mau derruba suas casas; na tira do meio o lobo também consegue com êxito deixar 

qualquer um dos outros 11 porquinhos sem lar, e na tira inferior há 11 revanches dos últimos 

porquinhos e o fim dos planos do lobo. A sequência da história é a mesma para qualquer 

combinação, embora o leitor é quem decide quais porquinhos o lobo mau visita: 

 

Figura 6 – Tira superior do livro virada  

 
27 O próprio coautor não considerou um problema compartilhar os dados da tabela. Torero ainda afirma que não 

possui o número de (re)impressões porque variam muito, podendo ser de 1.000 a 10.000. Quando algum livro 

ganha um concurso de edital, por exemplo, pode haver até tiragens de 60.000 exemplares por reimpressão. Além 

disso, os valores obtidos com as vendas em livrarias e em compra do governo (por meio de editais) vêm 

misturados, o que dificulta saber se um livro é realmente apreciado e adquirido pelo público leitor. Informações 

obtidas por mensagem privada de correio eletrônico trocada com o próprio autor. 
28 Informações obtidas por mensagem privada de correio eletrônico trocada com o próprio autor. 
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Fonte – Prof Monise (2021). 

 

Figura 7 – Tira do meio do livro virada  

 

Fonte – Prof Monise (2021). 

 

Figura 8 – Tira inferior do livro virada  
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Fonte – Prof Monise (2021). 

 

Esses exemplos de ficções interativas podem dar, a quem tiver contato com os livros-

jogos, uma possível noção de onde vieram, embora sua criação ainda permaneça incerta. 

Apesar de muitos autores terem utilizados a “narrativa de árvore” como modelo para seus 

textos, há quem afirme que os livros-jogos não possuem suas raízes nesses livros interativos, 

mas que tenham surgido da aventura solo. 

 

1.3 AVENTURA SOLO 

 

Além da ficção interativa, a aventura solo se mostrou como uma possível precursora 

do livro-jogo. Segundo Silva, a diferença entre a ficção interativa e a aventura solo é clara: a 

ficção interativa não possui um sistema de regras de RPG, apenas oferece a leitura não 

sequencial a seu leitor, que toma as decisões do protagonista quando solicitado pelas 

bifurcações narrativas. Já a aventura solo possui a estrutura narrativa de uma ficção interativa, 

cujo enredo não ultrapassa de 50 páginas de narração lúdica (SILVA, 2019). Uma semelhança 

entre ambos esses gêneros híbridos é que prezam pela narrativa, enquanto as regras de jogo – 

quando existente – ficam em segundo plano. 

Rick Loomis (1946–2019) e Ken St. Andre (1946–) se conheceram e adquiriram 

licenças para comercializarem jogos pela empresa Flying Buffalo Inc., como jogos de cartas e 

tabuleiros, em 1975. Steve McAllister, amigo de Loomis, deu a este a ideia de criar um jogo 
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no estilo dungeon que permitisse seu jogador fizesse escolhas e selecionasse as referências 

escolhidas, avançando e retrocedendo pelas páginas de um livreto (KATZ, 2012, p. 81). Essa 

versátil ideia de se criar um livreto interativo também poderia ser útil para introduzir novos 

jogadores no carro-chefe da produtora de games: a franquia de Ken St. Andre Tunnels & 

Trolls, composta pelo sistema de RPG homônimo popularmente conhecido como T&T. Além 

do mais, este texto híbrido de leitura e jogo poderia preencher a solidão que jogadores sem 

grupos de RPG por perto sentiriam, mesmo que fosse uma versão muito simplificada de um 

RPG. Surge, assim, a primeira aventura solo conhecida: Buffalo Castle (1976)29. 

Na introdução dessa aventura solo, o autor já demonstrava preocupação em ambientar 

seu leitor-protagonista para o que estava por vir: 

 

Boa noite. Bem-vindos ao Castelo do Búfalo30. Este castelo foi projetado 
para vocês, pessoas azaradas que não têm um mestre de jogo próximo e 

disposto a levá-los para a dungeon dele em um momento, ou vocês que 

nunca jogaram TUNNELS & TROLLS antes e querem ter alguma ideia sobre 

como ele é, ou vocês que querem experimentar este jogo, mas não querem 
que ninguém saiba sobre ele, ou para Dennis Hall, que vive no Alasca e não 

tem pessoas suficientes por perto para jogar games em grupo como T&T 

(LOOMIS, 1976; 1978, p. 1, grifos nossos, tradução nossa)31. 

 

Diferente de Consider the Consequences! e dos livros interativos de Choose You Own 

Adventure, Buffalo Castle criaria um padrão de aventura solo que facilitaria a leitura nos 

leitores-heróis iniciantes: o de combinar “página” com “seção”: 

 

Como, infelizmente, não posso estar aqui para guiá-los através da minha 
dungeon, devemos aplicar algumas regras especiais. Cada vez que você tiver 

uma decisão a tomar, as instruções lhe dirão para qual página e seção 

recorrer para cada decisão (exemplo: as instruções podem dizer "se você 
abrir a caixa, vá para 14B". Isso significa virar para a página 14, e ler a seção 

marcada com "B") (LOOMIS, 1976; 1978, p. 1, grifo nosso, tradução 

nossa)32. 

 

 
29 Devido à impossibilidade de acesso à 1ª edição por ser uma obra rara, optou-se por utilizar a 5ª edição da 

aventura solo em questão, datada de 1978, e por isso seus dados é que constam nas referêncuas bibliográficas. 
30 Optou-se por traduzir, também, o nome que dá o título a essa aventura solo. 
31 Do inglês Good Evening. Welcome to Buffalo Castle. This castle is designed for you unfortunate people who 

do not have a dungeonmaster living next door willing to take you down into his dungeon at a moment's notice, or 

you who have never played TUNNELS & TROLLS before and what to get some ideas about how it is done, or 

you who want to try this game but don't want anyone to know about it, or for Dennis Hall, who lives in Alaska 

and doesn't have enough people nearby to play group games like T&T. 
32 Do inglês Since, unfortunately, I cannot be here to lead you through my dungeon, we must apply some special 

rules. Each time you have a decision to make, the instructions wil ltell you which page and section to turn to for 

each decision. (Example: the instructions may say "If you open the box, go to 14B." That means turn to page 14, 

and read the section marked "B".) 
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Além de ter o cuidado de dar um claro exemplo de como funciona essa leitura lúdica, 

o autor também adverte o leitor-herói, também, sobre o que não deve ser feito durante a 

leitura interativa: 

 

Sem espreitar, e sem mudar de ideia quando você vê o que está na página 

[seguinte] (se você vai trapacear, é melhor começar seu personagem como 
um mago do 17º nível33!). Não leia este livreto [inteiro antes de jogar], basta 

seguir as instruções. Cada página que você ler com antecedência vai estragar 

uma surpresa para você mais tarde. (LOOMIS, 1976; 1978, p. 1, tradução 

nossa)34. 

 

Um fator que dificulta a autossuficiência narrativa de Buffalo Castle é sua introdução 

conter muito mais instruções de jogo do que ambientação do leitor na aventura a ser narrada. 

A página introdutória de Buffalo Castle assim termina: 

 
Aqui vamos nós: você está em frente a um castelo grande e sombrio, com 
três grandes portas de madeira. Se você optar por entrar na porta esquerda, 

vá para 4A. 

Se você deseja ir à porta central, vá para 8A. Se você deseja entrar pela porta 

direita, vá para 12A”. (LOOMIS, 1978, p. 1) 

 

 Nenhum leitor saberá qual, de fato, é seu objetivo, o que torna esse livreto muito mais 

uma quest a ser usada em alguma campanha de Tunnels & Trolls do que uma aventura solo a 

ser usufruída solitariamente. (LLOYD, 2012, p. 84). 

O autor também dá dicas suplementares à aventura solo, como o mapeamento, técnica 

muito utilizada para leitores-heróis que não confiam na memória ou que fazem questão de 

explorar a dungeon por completo, como “cada uma das salas desta dungeon está numerada. 

Mantenha um registro dos ambientes em que você já esteve antes” (LOOMIS, 1976; 1978, p. 

1, grifo nosso, tradução nossa)35. Ele também busca pela sustentabilidade no jogo, sugerindo 

que um leitor-herói que tenha completado sua missão não descarte o livreto ou o guarde, mas 

que “depois de se familiarizar com os aposentos desta dungeon, dê este livreto a um amigo 

para tentar” (LOOMIS, 1976; 1978, p. 1, grifo nosso, tradução nossa)36, o que ajuda tanto na 

 
33 Um nível muito avançado se comparado a um personagem de nível 1. Via de regra, num RPG, quanto maior o 

nível que o personagem atinge mais pontos ele acumula em seus atributos físicos e psíquicos, além de cada vez 

mais preencher pré-requisitos para conhecer desafios maiores. 
34 Do inglês No peeking, and no changing your mind when you see what is on the page. (If you are going to 

cheat, you might as well just start your character off as a 17th level wizard!) Don't read through this booklet -- 

just follow the instructions. Each page that you read in advance will spoil a surprise for you later. 
35 Do inglês Each of the rooms in this dungeon is numbered. Keep track of the rooms you have been in before. 
36 Do inglês After you have become familiar with the rooms in this dungeon, give this booklet to a friend to try. 
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divulgação de Tunnels & Trolls quanto da própria leitura lúdica de aventuras solo, além de 

facilitar a inserção de neófitos nessa prática. 

Ken St. Andre afirma que além da inspiração da ideia de Steve McAllister usou os 

livros da série Tutortext como modelo de leitura. Provavelmente, St. Andre se refira à 

Tutortext: Doubleday series, a série principal desse tipo de livros. Voltados para fins 

exclusivamente pedagógicos, ensinavam ao leitor conhecimentos específicos sobre um 

assunto no formato de narrativa ramificada (SILVA, 2019, p. 141). Sua estrutura textual era 

composta de um pequeno texto com uma pergunta no final e algumas opções de respostas que 

levavam o leitor a diferentes referências. O livro Understanding Stocks (1965) nos traz um 

exemplo: 

 

1 
Com exceção dos sorteios de loteria e do Papai Noel, o fato é que poucos de 

nós alguma vez teremos um punhado de dinheiro caído nos nossos colos. 

Vamos, encaremos os fatos: devemos poupar para o que esperamos que seja 

uma velhice tranquila, e, se tivermos o know-how, investiremos o nosso 
dinheiro de forma rentável em empresas comerciais legítimas que nos deem 

um retorno justo do nosso dinheiro com razoável segurança. 

Para o fazer, porém, temos de compreender essa instituição conhecida como 
a bolsa de valores. O nosso objetivo neste livro TutorText é ganhar essa 

familiaridade. 

Se comprar um caução, está literalmente a emprestar dinheiro a uma 
empresa, ou ao governo, e a receber um I O U que lhe garante um montante 

fixo de juros, ou "aluguel de dinheiro", por ano. Como uma conta poupança 

num banco, então, uma obrigação é um investimento de "rendimento fixo" 

sobre o qual recebe 2, 3 ou 4% de juros por ano. Como titular de um caução, 
pode colocar a empresa que lhe vende o caução para o tribunal se esta não 

lhe pagar os juros. 

Uma parte das ações, por outro lado, é exatamente o que diz ser: uma 
pequena parte de uma empresa em funcionamento. Se você tem uma 

participação acionária na U.S. Steel, há pouco tempo, você a teria vendido 

no mercado para financiar suas operações. 

O que significa comprar uma participação acionária? 
Você emprestou dinheiro à empresa em troca de um "aluguel" anual 

garantido dos seus fundos. seção 8 

Você comprou uma pequena parte da propriedade numa empresa. seção 11 
(CAMPBELL, 1965, p. 1, grifos do autor, tradução nossa)37. 

 
37 Do inglês 1 
The Irish Sweepstakes and Santa Claus notwithstanding, the fact is that few of us will ever have a financial nest 

egg dropped into our laps. We will, let’s face it, save toward what we hope will be a genteel old age, and, if we 

have the know-how, invest our money profitably in legitimate commercial enterprises that give us a fair return 

on our money with reasonable safety. 

To do this, though, we must understand that institution known as the stock market. Our aim in this TutorText 

book is to gain that familiarity. 

If you buy a bond, you are literally lending money to a firm, or to the government, and taking an I O U 

guaranteeing you a flat amount of interest, or “money rental,” a year. Like a savings account in a bank, then, a 

bond is a “fixed income” investment on which you receive 2, 3 or 4% interest a year. As a bondholder you can 

haul the company selling you the bond into court if it doesn’t cough up your interest. 
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Esse TutorText, assim como outros da série, usufruíam de uma abordagem eficaz à 

auto-instrução de sua época. Como seu próprio nome sugere, são livros que possuem um 

papel de tutoria, que instruem, interrogam e verificam o aprendizado de seu leitor38. Se caso a 

resposta errada for a escolhida, o narrador demonstraria o motivo de seu erro e o faria retornar 

à referência anterior: 

 

8 
[da seção 1] 

SUA RESPOSTA: Comprar uma participação acionária significa que você 

emprestou dinheiro a uma empresa em troca de um "aluguel" anual garantido 

dos seus fundos. 
Isto é incorreto. Você confundiu títulos com ações. Um caução, ao contrário 

de uma participação acionária, é um compromisso definitivo de lhe pagar 

tantos juros por ano sobre o seu dinheiro. 
Para ver o que é uma participação acionária, por favor retorne à seção 1 e 

examine novamente o material aí apresentado (CAMPBELL, 1965, p. 5, 

grifos e comentários do autor, tradução nossa)39. 

 

Por sua vez, assim como o narrador comunica o seu leitor sobre seu erro, no acerto o 

leitor passa a saber o porquê escolheu com sucesso sua alternativa, e esse é o padrão que a 

narrativa oferecerá até o seu final ao leitor. 

 

11 
[da secção 1] 

A SUA RESPOSTA: Comprar uma participação acionária significa que você 

comprou uma pequena parte de uma empresa. 

Isto é correto. E, ao comprar esta ação, juntou-se a aproximadamente 17 
milhões de outros americanos que participam na instituição mais distinta do 

capitalismo – o mercado de ações. 

A bolsa de valores neste país começou em Nova Iorque nos anos 1700, 
quando um punhado de financiadores começou a prática de reunir debaixo 

de um velho sicômoro todos os dias com o objetivo de comprar e vender os 

poucos investimentos então disponíveis. Contudo, só em 1792 é que 24 

 
A share of stock, on the other hand, is just what it says it is: one small piece of a going concern. If you have a 

share of stock in U.S. Steel, as of a short time ago, had sold in the market place to finance its operations. 

What does buying a share of stock mean? 
You have loaned the company money in return for a guaranteed annual “rental” on your funds. section 8 

You have bought one small piece of ownership in a company. section 11 
38 Informações obtidas da contracapa da jaqueta do livro. Seu autor é desconhecido, mas é sabido que seu 

designer é Al Nagy. 
39 Do inglês 8 [from section 1] 

YOUR ANSWER: Buying a share of stock means that you have loaned a company money in return for a 

guaranteed annual “rental” on your funds. 

This is incorrect. You have confused bonds with stocks. A bond, unlike a share of stock, is a definite commitment 

to pay you so much interest a year on your money. 

To see what a share of stock is, please return to section 1 and again examine the material presented there. 
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destes homens finalmente elaboraram um acordo sobre a forma como este 

comércio deveria ser realizado e mudaram as suas atividades para uma 
cafeteria próxima. Ambas mudanças fizeram parte do nascimento da atual 

Bolsa de Valores de Nova Iorque. Tendo ocupado as cafeterias disponíveis, a 

Bolsa de Valores finalmente mudou-se para a sua localização atual, na Rua 

Broad Street, 10-12, em 1865. 
Ironicamente, a Bolsa de Nova Iorque, a Bolsa de Valores Americana, e as 

outras bolsas regionais menores não compram nada, não vendem nada, nem 

influenciam os preços das ações. Pura e simplesmente, o mercado limita-se a 
estabelecer as regras básicas e depois atua na mesma capacidade que o 

leiloeiro do país ao dispor de um celeiro cheio de equipamentos agrícolas, 

como intermediário e árbitro na troca entre um comprador e um vendedor. 

Felizmente, para o nosso bem-estar econômico, a Bolsa de Nova Iorque e as 
cerca de 14 outras bolsas menores empunham uma mão de ferro na tentativa 

de manter todo o negócio bem acima da mesa. 

Vamos verificar o quão bem você absorveu o acima exposto, respondendo a 
esta pergunta: 

Como é que o mercado funciona? 

Ele estabelece as regras básicas e regula a oferta e a procura de ações. seção 
6 

Mantém um ambiente ordeiro apenas para o comércio. seção 18 

(CAMPBELL, 1965, p. 8, grifos e comentários do autor, tradução nossa)40. 

 

Assim como uma missão a ser cumprida pelo herói-protagonista, é impossível chegar 

ao fim do livro sem compreender o caminho feito até lá. Por meio de erros e acertos, o leitor 

aprende os conceitos apresentados pelo livro até sua conclusão. Porém, sua estrutura é 

constituída do revezamento feito entre bifurcação e afunilação: 

 

Figura 9 – Exemplo de fluxograma das seis primeiras referências de Understanding Stocks 

 
40 Do inglês 11 [from section 1] 
YOUR ANSWER: Buying a share of stock means that you have bought one small piece of ownership in a 

company. 

This is correct. And in buying this stock, you have joined approximately 17 million other Americans who 

participate in capitalism’s most distinctive institution – the stock market. 

The stock market in this country began in New York in the 1700s, when a handful of financiers began the 

practice of gathering under an old buttonwood tree every day for the purpose of buying and selling the few 

investments then available. It wasn’t until 1792, however, that 24 of these men finally drew up an agreement 

covering the way this trading should be carried out and moved their activities into a nearby coffee house. Both 

moves were part of the birth of the present New York Stock Exchange. Having outgrown the available coffee 

houses, the Stock Exchange finally moved into its present location at 10-12 Broad Street in 1865. 

Ironically, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, and the other smaller, regional 
exchanges don’t buy anything, sell anything, or otherwise influence the prices of stocks. Purely and simply, the 

market merely lays down the ground rules and then acts in the same capacity that the country auctioneer does in 

disposing of a barnyard full of farm equipment, as the middleman and referee in the dickering between one 

buyer and one seller. Fortunately for our economic well-being, though, the New York Stock Exchange and the 

approximately 14 other smaller exchanges, wield an iron hand in attempting to keep all the business neatly 

aboveboard. 

Let’s check on how well you’ve absorbed the above by answering this question. 

How does the market function? 

It lays the ground rules and regulates the supply and demand of stocks. section 6 

It maintains an orderly atmosphere for trading only. section 18 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

Ken St. Andre alega que sua criação é a própria origem do livro-jogo. Seu 

embasamento é discutível, pois se baseia na cronologia de apenas algumas publicações 

conhecidas. Para ele, a aventura solo Buffalo Castle foi lançada antes de Sugarcane Island, 

apesar de o livro interativo de estreia de Edward Packard também ter sido lançado em 1976, e 

antes de The Warlock of Firetop Mountain, considerado o primeiro livro-jogo do mundo 

(SILVA, 2019). Possivelmente, St. Andre tenha tomado como exemplo a versão de 

Sugarcane Island lançada para as séries Which Way Books (1982) e Choose Your Own 

Adventure (1986), respectivamente 6 e 10 anos depois de Buffalo Castle. É provável, também, 

que Ken St. Andre desconheça ou não considere as publicações de obras de ficção interativa, 

como os keybooks de Webster e Hopkins, além do pioneiro Consider the Consequences!, 



52 

 

dentre tantas outras anteriores à Buffalo Castle. Com isso, essa e outras aventuras solo ou 

publicações desse tipo podem ser consideradas como “aventura solo de RPG”, já que há 

traços evidentes desse jogo em sua leitura: a aleatoriedade com o rolamento de dados, o uso 

de ficha de personagem, a imprevisibilidade do sucesso da missão, entre outros, além da 

leitura não sequencial.  

Um outro tipo de aventura solo é o que pode ser chamado de “aventura solo de 

leitura”. Se o conto puder ser classificado como um romance de curta extensão, a aventura 

solo seria uma ficção interativa de curta extensão, ou um “conto-jogo”. Sua diferença para a 

“aventura solo de RPG” é que mantém apenas a leitura não sequencial, mas não utiliza os 

recursos de RPG em si. Como exemplo, foi escolhida Assalto ao Mestre Arsenal 

(DI’FOLLKYER; PALADINO, [1995]), possivelmente a primeira aventura solo nacional. 

Antes de iniciá-la, os autores advertem seus leitores sobre o que significa um tipo de 

texto como esse: 

 

Aventuras-solo41 podem não ser tão divertidas quanto uma boa partida de 

RPG jogado em grupo, mas com certeza têm seu público. Prova disso é o 

sucesso de séries como Aventuras Fantásticas, Você é o Herói, e das 

aventuras-solo42 publicadas na revista SÓ AVENTURAS – a edição especial 
da DRAGÃO BRASIL. Elas são rápidas, simples, não usam regras 

complicadas e podem ser jogadas em qualquer hora ou local, sem a 

necessidade de dados, lápis ou papel. Basta ler. 
Você, RPGista tarimbado, por certo já sabe como a coisa funciona e pode 

pular este trecho. Uma aventura-solo é uma história interativa, dividida em 

pedaços: ao final de cada trecho, o leitor (esse é você!) deverá fazer 

escolhas, ao estilo “Você Decide”. O resultado da escolha irá influenciar os 
rumos da história, e apenas aquele que tomar as decisões certas terá sucesso 

em sua missão. Escolhas erradas resultam em encrenca e fracasso. Você está 

pronto? (DI’FOLLKYER; PALADINO, [1995], p. 20, grifos dos autores). 

 

Os autores dessa aventura solo já antecipam críticas negativas que alguns leitores 

fariam sobre a limitação de uma experiência desse tipo se comparada às infinitas 

possibilidades que uma campanha43 de RPG pode proporcionar a seus jogadores. Os autores, 

porém, justificam a utilidade desse híbrido textual: rapidez, simplicidade e praticidade na 

 
41 Por vezes a classificação “aventura solo” pode aparecer como o nome composto “aventura-solo”. Optou-se, no 

presente trabalho, por utilizar a primeira grafia. A segunda grafia será mantida apenas nas citações que optaram 

por seu uso. 
42 Optou-se neste trabalho em utilizar “aventura solo” sem o hífen. No caso da citação, foi mantida sua forma 

original. Ambas formas parecem ser aceitas para se referirem ao “conto-jogo”, portanto, a escolha de “aventura 

solo” foi meramente arbitrária. 
43 “Campanha” é um termo comumente usado por RPGistas para se referirem a uma “partida”, “missão” ou 

“aventura” de RPG, bem como outros nomes. 
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compreensão dessa leitura. Até mesmo a ausência de materiais básicos usados num “RPG de 

mesa” – os dados, os lápis e papéis para anotação – são vistos como vantagem. 

Apesar de aventuras solo como Assalto ao Mestre Arsenal não precisarem de um 

sistema de regras para serem usufruídas pelo leitor, mesmo assim suas narrativas se mostram 

fortemente ligadas ao RPG. Paradoxalmente, funcionariam como um RPG sem regras, e 

serviriam como uma iniciação do neófito a RPGs mais complexos. 

Como no Brasil os textos desses gêneros despontaram quase simultaneamente, ficções 

interativas como a série Você é o Herói, aventuras solo como a própria Assalto ao Mestre 

Arsenal e livros-jogos de séries como Aventuras Fantásticas – todas citadas no pré-texto à 

aventura – eram constantemente classificados como um único gênero híbrido. Só mais 

tardiamente Silva (2019) propôs uma classificação mais rígida visando delimitar esses textos 

lúdicos, pois havia grandes diferenças entre eles. 

Apesar da simples explicação, a introdução da aventura solo, sabendo que nem todo 

leitor seu estaria familiarizado com essa leitura, o autor também optou por relacionar o estilo 

de leitura de seu texto interativo com o programa Você Decide, exibido pela TV Globo. Assim 

como no seriado interativo, o leitor-protagonista de uma aventura solo também deve decidir 

entre fazer ou não fazer algo, que caminho escolher numa bifurcação, optar ou não pela 

prática da ética em determinada situação, entre outros exemplos. 

A introdução e ambientação do leitor na aventura solo de ficção mostrava que esse 

texto tinha como característica a autossuficiência, pois não dependia de manuais 

suplementares para a participação do leitor em sua narrativa. Mostrava-se, também, muito 

mais que uma quest a ser acrescentada e adaptada em campanhas maiores de RPG, devido a 

sua extensa introdução narrativa, diferente de Buffalo Castle, por exemplo: 

 

ANDRUS, O ARANHA 

Seu nome é Andrus, “o Aranha”, um renomado ladrão profissional. Depois 
de uma vida errante de aventuras e grandes assaltos, você decidiu 

estabelecer-se na metrópole de Kristophania – um lugar calmo para pessoas 

do seu ramo. Você associa-se à Guilda de Ladrões local, uma espécie de 
sindicato do crime, que detém o monopólio das atividades criminais na 

cidade. Associar-se à Guilda traz muitas vantagens; garante informações 

valiosas e proteção contra a polícia em troca de uma porcentagem do 

produto dos assaltos, sem falar que todos os ladrões agindo fora da Guilda 
são caçados – tanto pela polícia quanto pelos outros ladrões. Em outros 

tempos você aceitaria esse desafio com prazer, mas agora está procurando 

uma posição mais confortável. 
Participar da Guilda, contudo, está mostrando-se mais chato do que 

esperava. Acabaram-se os desafios, as coisas estão fáceis demais. Você 

chegou mesmo a realizar alguns assaltos “não-autorizados”, enriquecendo 
seu tesouro pessoal sem que a diretoria da Guilda ficasse sabendo. Talvez 
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seja hora de almejar planos mais elevados: a chefia da Guilda! Sim, essa 

poderia ser uma coroação digna de sua carreira. Mas como? O chefão atual é 
fraco e descuidado – mas mesmo você não se atreveria a enfrentar seus 

guarda-costas, assassinos mais perigosos que muitos guardas do palácio do 

Rei. Seria loucura tentar isso sem... mágica. 

Mágica... isso lhe recorda algo sobre suas antigas aventuras, quando você 
atuava na companhia de um grupo de heróis: um bárbaro com um grifo, um 

monge mascarado, uma donzela gladiadora, um anão malcheiroso e outros 

tipos bem estranhos, mas ótimos quando músculos se faziam necessários. 
Naquela época vocês invadiram a fortaleza do vilão conhecido como Mestre 

Arsenal – um famigerado colecionador de armas e armaduras mágicas. Lá 

você conseguiu a capa mágica que rendeu-lhe [sic] seu apelido: a capa lhe 

permite subir pelas paredes como uma aranha e disparar teia pelas mãos. Um 
artefato útil em sua atividade, sem dúvida, mas que não ajudaria muito na 

conquista da chefia da Guilda. (DI’FOLLKYER; PALADINO, [1995], p. 

20). 

 

Não existe uma extensão pré-definida para a aventura solo. Segundo Silva (2019), 

caso ela ultrapasse 50 páginas e não apresente um sistema de regras passa a ser ou uma ficção 

interativa, ou um livro-jogo, caso tenha um sistema de regras próprio. 

Mesmo nunca tendo conhecido grandes números de vendas, as aventuras solo se 

mostram muito atrativas, por exemplo, para serem trabalhadas em sala de aula. Como a 

produção desses textos não demanda um trabalho exaustivo de escrita, podem ser produzidas 

em grupo ou de forma individual, além de oferecer a jovens leitores o atrativo de decidir 

como a narrativa será construída graças às suas escolhas. 

 

1.4 LIVRO-JOGO 

 

Se na ficção interativa, anteriormente abordada, a narrativa é a prioridade, o livro-jogo 

busca um equilíbrio dela com o sistema de regras de jogo ou mesmo dá prioridade ao lúdico, 

o que deixa a narrativa em segundo plano. 

Ian Livingstone e Steve Jackson (1951–) (UK)44 são considerados “os patronos dos 

livros-jogos” (SILVA, 2019). Sempre envolvidos com jogos de todos os tipos, acompanharam 

os primórdios do RPG e participaram ativamente em sua transferência cultural para a Europa, 

especialmente na Inglaterra, onde vivem até hoje. Sendo comerciantes pioneiros do RPG na 

Europa, fundaram a empresa Games Workshop, voltada para a comercialização e divulgação 

 
44 Devido ao fato de que existem duas importantes figuras no RPG com o mesmo nome, optou-se, aqui, por 

grafar o sócio de Livingstone como é normalmente conhecido, ou seja, o “Steve Jackson britânico”, autor da 

série de livros-jogos Sorcery! e de outros títulos da coleção Fighting Fantasy, a fim de não confundi-lo com o 

“Steve Jackson estadunidense” (1953–), autor de centenas de jogos de RPG (como a franquia GURPS), card 

games (como Munchkin [2001] e Illuminati: New World Order [1994]) e alguns livros-jogos também (como 

alguns títulos da Fighting Fantasy e Car Wars), cujo nome normalmente é grafado como “Steve Jackson (US)”. 



55 

 

de jogos. Porém, com dezenas de contratos e centenas de produtos no catálogo, ironicamente 

o livro-jogo, criado por eles, não fez parte de seu próprio empreendimento. A editora Penguin 

Books tinha a intenção de criar um departamento voltado para leitores infanto-juvenis na 

época e, se Livingstone e Jackson (UK) conseguissem criar uma narrativa de aventura dotada 

de elementos de jogo sem a necessidade de outros livros ou produtos externos a ele, um 

rentável contrato poderia ser fechado. Assim surgiu Magic Quest, o esboço do que seria The 

Warlock of Firetop Mountain, livro-jogo que inauguraria a série Fighting Fantasy de livros-

jogos (SILVA, 2019, p. 144-147). Como o 1° parágrafo desse livro-jogo foi escrito em 

27/08/1982, foi instituído pelos fãs e entusiastas da cultura do livro-jogo que o dia 27 de 

agosto seria seu dia internacional. Essa data é celebrada desde 2020, com o primeiro evento 

ocorrido através da rede social Facebook, transmitindo videoconferências ao longo do dia de 

autores renomados e novatos envolvidos com os livros-jogos.  

Esse híbrido textual criado por Livingstone e Jackson (UK) não foi rejeitado pelos 

leitores do seu tempo, como normalmente acontece (ECO, 1985, p. 50): começou com vendas 

tímidas (WALTERS, 2012, p. 67) até ser direcionado ao público infanto-juvenil, quando suas 

vendas aumentaram de forma surpreendente (SCHICK, 1991, p. 358-359; WALTERS, 2012, 

p. 67; GREEN, 2014, p. 23) a ponto de ser difícil ficar alheio ao sucesso dos primeiros livros-

jogos (DAVIS, 2011, p. 12). 

Embora os criadores da pioneira série Fighting Fantasy afirmem que seus livros-jogos 

se inspiraram nos jogos de RPG da época, e em nenhum momento em aventuras solo e ficções 

interativas já conhecidas pelo público gamer da época, Katz afirma que as obras de Fighting 

Fantasy possam ter sido levemente inspiradas pelas aventuras solo da franquia Tunnels & 

Trolls (2012, p. 81). Isso porque em The Warlock of Firetop Mountain, assim como nos 

outros livros-jogos da série Fighting Fantasy, o leitor-jogador45 toma as decisões pelo herói-

protagonista e o sucesso de sua missão não é garantido. Abaixo um exemplo da tradução em 

português da obra de Jackson (UK) e Livingstone: 

 

1 
Finalmente a sua caminhada de dois dias chegou ao fim. Você desembainha 

a sua espada, coloca-a no chão e suspira aliviado, enquanto se abaixa para se 

sentar nas pedras cheias de musgo para um momento de descanso. Você se 
espreguiça, esfrega os olhos e, afinal, olha para a Montanha do Cume de 

Fogo. 

A própria montanha em si já tem um ar ameaçador. Algum animal 

gigantesco parece ter deixado as marcas de suas garras na encosta íngreme 

 
45 Pelo fato de o nome do híbrido textual em questão ser “livro-jogo”, optou-se por nomear seus leitores como 

“leitores-jogadores”, já que leem para jogar e jogam lendo o mesmo objeto. 
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diante de você. Penhascos rochosos e pontudos se projetam, formando 

ângulos estranhos. No cume você já pode vislumbrar a sinistra coloração 

vermelha – provavelmente alguma vegetação misteriosa – que deu nome à 

montanha. Talvez ninguém jamais chegue a saber o que cresce lá em cima, 

uma vez que escalar o pico deve ser com certeza impossível. Sua busca está 
para começar. Do outro lado da clareira há uma escura entrada de caverna. 

Você pega a sua espada, levanta-se e considera que perigos podem estar à 

sua frente. Mas, com determinação, você recoloca a sua espada na bainha e 
se aproxima da caverna. 

Você dá uma primeira olhada na penumbra e vê paredes escuras e úmidas 

com poças de água no chão de pedra à sua frente. O ar é frio e úmido. Você 

acende a sua lanterna e avança cautelosamente pela escuridão. Teias de 
aranha tocam seu rosto e você ouve a movimentação de pés minúsculos: 

muito provavelmente, ratazanas. Você vai virar para o oeste (vá para 71) ou 

para o leste. (vá para 278)? (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, Paginação 
irregular, grifo dos autores). 

 

Um dos aspectos que difere uma aventura solo de um livro-jogo é a dependência que a 

primeira tem de livros suplementares ao que se tem em mãos. Nas aventuras solo da franquia 

Tunnels & Trolls, por exemplo, o leitor-herói não conseguirá usufruir da leitura lúdica se não 

conhecer as regras desse RPG (LOOMIS, 1976; 1978, p. 1). Se conhecê-las superficialmente, 

precisará manter o manual de regras por perto e parar a leitura interativa a cada momento que 

não recordar determinada regra: 

 

1E 

Você escapa de uma armadilha de queda livre. Uma lâmina de gelo cai e não 
acerta você por centímetros, fazendo um pequeno buraco no seu calçado. 

Você pode pegar essa arma se quiser – a lâmina de gelo Krieviski requer ST 

de 15, DEX de 16, e deve ser empunhada com duas mãos. Causa 4 dados de 

dano. Agora volte para 7C e escolha outra opção (CREELMAN, 1980, 
n.p.)46. 

 

Sem conhecer o sistema de jogo, o leitor-protagonista não saberá o que significam as 

siglas e os valores que a referência 1E lhe explica, mas se consultar o manual de regras de 

Tunnels & Trolls e localizar tal informação saberá que “ST” se refere ao atributo strenght 

(força) e “DEX”, a dexterity (destreza). Com isso, comparará os valores de ST 15 e DEX 16 

com seus próprios valores marcados em sua ficha de personagem. Se seus valores de força e 

destreza estiverem abaixo dos da lâmina de gelo, o leitor-protagonista não é forte e ágil o 

 
46 Do inglês 1E 

A falling snowblade missed you by inches, slashing a small hole in your footwear. 

You can pick up this weapon if you wihs - the Krieviski snowblade requires a ST of 15, a DEX of 16, and must be 

wielded with two hands. It causes 4 dice damage. Now return to 7C and choose another option. 

You escape a deadfall trap. A falling snowblade missed you by inches, slashing a small hole in your footwear. 

You can pick up this weapon if you wihs - the Krieviski snowblade requires a ST of 15, a DEX of 16, and must be 

wielded with two hands. It causes 4 dice damage. Now return to 7C and choose another option. 



57 

 

suficiente para empunhar e utilizar essa arma em combate. Mas se possuir atributos cujos 

valores são iguais ou maiores que os da lâmina de gelo, ele preenche os pré-requisitos para 

utilizá-la. Com isso, ele sabe que precisará das duas mãos para utilizá-la, o que descartaria a 

possibilidade de carregar a lâmina em uma mão e um escudo em outra, por exemplo, mas 

saberá que se atingir um inimigo causará mais pontos de dano do que uma arma corriqueira, 

que podem variar entre 1 e 2 dados de dano, contra os 4 dados de dano que a lâmina pesada 

causa. 

Outro aspecto que diferencia a aventura solo do livro-jogo é a extensão narrativa de 

cada um. Tal diferença é nítida quando se comparam as duas obras pioneiras de cada um 

desses gêneros híbridos: Buffalo Castle e The Warlock of Firetop Mountain. O primeiro 

possui ao todo 139 referências em 29 páginas, sendo muitas delas frases que ocupam uma ou 

duas linhas datilografadas, enquanto o segundo possui 400 referências em 200 páginas, com a 

maioria delas apresentando dezenas de linhas de texto. Mesmo que o formato de livreto de 

Buffalo Castle seja fisicamente maior do que o pocket de The Warlock of Firetop Mountain, 

no livro-jogo a descrição da cena é muito mais rica em detalhes. Por esse motivo podemos 

considerar, por exemplo, a obra Renascido (1996), de Carlos Klimick, como um livro-jogo, 

pois apresenta apenas 136 referências, 3 a menos que Buffalo Castle, porém possui 107 

páginas de narrativa, com cenas bem detalhadas, assim como outros livros-jogos.  

Diferente da aventura solo, no livro-jogo o leitor-jogador não precisa de leituras como 

pré-requisitos para ser apreciado. Em suas poucas páginas iniciais e numeradas, as regras são 

ensinadas antes de a leitura começar, e possuem tamanha simplicidade que mesmo um leitor 

que nunca jogou RPG pode assimilá-las prontamente. Como exemplo, abaixo há uma parte 

das regras do sistema H-E-S47: 

 

Habilidade, Energia e Sorte 

Jogue um dado. Some 6 ao número que tirar e escreva esse total no quadro 
de HABILIDADE da Folha de Aventuras. 

Jogue ambos os dados. Some 12 ao número que der e escreva esse total no 

quadro de ENERGIA. 
Há também um quadro de SORTE. Jogue um dado, some 6 ao número que 

der e escreva esse total no quadro de SORTE. 

Por razões que serão explicadas mais adiante, HABILIDADE, ENERGIA e 

SORTE são índices que variam constantemente durante o percurso. Você 
tem que ter um controle preciso destes índices e, por este motivo, 

recomenda-se que você escreva números pequenos nos quadros ou tenha 

sempre uma borracha à mão. Mas nunca apague seus índices Iniciais. 
Embora você possa conquistar pontos adicionais de HABILIDADE, 

 
47 Não é o nome oficial do sistema de regras de Fighting Fantasy, e sim uma abreviação de “Habilidade, Energia 

e Sorte”, do inglês “Skill, Stamina and Luck” (SILVA, 2019, p. 74). Esse sistema, até onde se sabe, é anônimo. 
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ENERGIA e SORTE, estes totais nunca podem exceder seus índices Iniciais, 

a não ser em ocasiões muito raras nas quais você receberá instruções de 
como agir em uma determinada etapa. 

Seu índice de HABILIDADE expressa sua capacidade como espadachim e 

eficiência geral nas lutas; quanto mais alto, melhor. Seu índice de ENERGIA 

expressa sua constituição física geral, sua vontade de sobreviver, sua 
determinação e aptidão global; quanto mais alto for o seu índice de 

ENERGIA, por mais tempo você conseguirá sobreviver. Seu índice de 

SORTE indica o quanto você é, naturalmente, uma pessoa de sorte. Sorte – e 
magia – são fatos da vida no reino de fantasia que você está se preparando 

para explorar (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, 

grifos dos autores). 

 

Um leitor-jogador que não tenha familiaridade com os livros-jogos da série Fighting 

Fantasy e que saiba aritmética básica conseguirá, assim, entender que os valores numéricos 

maiores são melhores do que os menores. Durante a aventura, esse leitor-jogador deverá 

somar ou subtrair valores como “habilidade”, “energia” e “sorte” por meio de operações 

matemáticas básicas, sempre instruído pelo livro-narrador.  

 

11 

Você segue a passagem na direção oeste até que ela vira, contornando uma 

curva, para o sul. Pouco antes da curva há um aviso que diz “Em 
construção”. À sua frente começa uma escada que desce. Somente três 

degraus foram construídos até agora. Diversas pás, picaretas e outras 

ferramentas estavam espalhadas pelo chão junto aos degraus mas, quando 
você virou a curva, elas subitamente entraram em atividade sozinhas e 

começaram a trabalhar nos degraus. Você está agora assistindo às várias 

ferramentas cavando e martelando, como se fossem manuseadas por 

trabalhadores invisíveis. Uma cantoria em surdina vai se tornando cada vez 
mais alta e você identifica as palavras: “Rá-rá, Rá-rá, Lá vamos nós 

trabalhar...” Enquanto você fica assistindo, começa a rir – a cena é bem 

divertida. Você senta e fica assistindo, conseguindo até mesmo bater um 
papo com algumas das ferramentas mágicas. Ganhe 2 pontos de ENERGIA e 

1 ponto de HABILIDADE enquanto relaxa. Depois retorne pela passagem 

até a encruzilhada, por onde você pode ir para o norte (vá para 366) ou para 
o sul (vá para 250) (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, 

grifos dos autores). 

 

Caso o livro-jogo tenha oferecido a seu leitor-jogador a escolha de ir à referência 11 

durante sua aventura, seu herói-protagonista ganhará esse duplo bônus de energia e 

habilidade. Logo, se o leitor-jogador começou sua aventura com os escores máximos de 12 

pontos de habilidade e 24 de energia, mas tenha feito más escolhas durante a narrativa que lhe 

custaram a subtração de 2 pontos de habilidade, resultando em 10 pontos atuais, e 8 de 

energia, resultando em 16 pontos atuais, ele poderá restaurar parte do que perdeu graças à 

escolha de ir para a 11ª referência da narrativa. Seu relaxamento e entretenimento diante de 
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uma cena fantástica como a das ferramentas animadas, dessa forma, promoverão o aumento 

de seu nível de habilidade de 10 para 11 e de energia de 16 para 18, independente de sua 

escolha futura. 

Para não depender de memória, o próprio livro-jogo traz uma ficha de personagem, 

recurso indispensável para qualquer jogo de RPG. Tão simples quanto seu sistema de regras, 

esse modelo ajudaria o leitor-jogador a não se preocupar com as minúcias das anotações e 

focar na aventura interativa. 

 

Figura 10 – Ficha padrão utilizada em boa parte dos livros-jogos de Fighting Fantasy 

 
Fonte – adaptado de https://aventurasfantasticas.files.wordpress.com/2019/03/01_fda-o-feiticeiro-da-montanha-

de-fogo.pdf. 

 

O leitor-jogador inicia sua aventura geralmente dotado de equipamento mínimo, como 

espada a ser usada em combates, vestimentas de couro, provisões para restaurar pontos de 

energia perdidos durante o percurso e uma mochila para guardar objetos coletados durante a 

narrativa, alguns sendo acessórios e outros sendo essenciais para que conheça o happy end 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991).  O equipamento mencionado anteriormente é um 

padrão, mas pode variar de livro-jogo para livro-jogo conforme a dificuldade da aventura ou 

https://aventurasfantasticas.files.wordpress.com/2019/03/01_fda-o-feiticeiro-da-montanha-de-fogo.pdf
https://aventurasfantasticas.files.wordpress.com/2019/03/01_fda-o-feiticeiro-da-montanha-de-fogo.pdf
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enredo. Por exemplo, não faria sentido o leitor-jogador começar uma aventura ambientada 

num universo de ficção científica com esse padrão. Se a aventura for ambientada num 

contexto de fantasia medieval tolkeniana, por exemplo, há grandes chances de o leitor-jogador 

começar sua jornada com esses equipamentos, além de outros. Caso a dificuldade da iminente 

aventura influencie muito na pontuação de energia, oferecendo grandes desafios que custarão 

mais pontos de energia do que os demais enredos, provavelmente o leitor-jogador começará a 

aventura com uma quantidade maior de provisões do que o normal, ou poderá começar a 

aventura com um item que restaura seu escore ao máximo se utilizado, normalmente a 

ingestão de uma poção mágica. Tudo isso é pensado para que o leitor-jogador encare as 

dificuldades e haja com sabedoria, e qualquer má escolha acarretará em punições. Com isso, 

exige-se dele uma administração eficiente de seus escores ao mesmo tempo em que tenta 

resolver enigmas e encontrar o “caminho correto” que o leva ao final feliz. 

Quanto ao encontro com antagonistas secundários, os chamados “monstros” ou 

simplesmente “inimigos”, o pequeno capítulo de regras também deixa claro como proceder 

antes da imersão do leitor-jogador na aventura, afinal, o sistema de combate também é padrão 

e fácil de ser assimilado: 

 

Batalhas 

Você muitas vezes encontrará páginas no livro que o orientarão para lutar 

contra um ser de algum tipo. Talvez você tenha a opção de fugir, mas se não 
tiver – ou se decidir atacar o ser assim mesmo – terá que resolver a batalha 

conforme está descrito abaixo. 

Primeiro, registre os índices de HABILIDADE e ENERGIA do ser no 
primeiro Quadro de Encontro com Monstro vazio na sua Folha de 

Aventuras. Os índices para cada ser são dados no livro cada vez que você 

tem um encontro. 

A sequência de combate é a seguinte: 
1. Jogue os dois dados uma vez para o ser a enfrentar. Some ao índice de 

HABILIDADE dele. O total é a Força de Ataque do ser. 

2. Jogue os dois dados uma vez para você. Some o número que der a seu 
índice de HABILIDADE atual. Este total é a sua Força de Ataque. 

3. Se sua Força de Ataque for maior do que a do ser, você o feriu. Passe 

adiante para o item 4. Se a Força de Ataque do ser for maior do que a sua, 
ele feriu você. Passe adiante para o item 5. Se ambos os totais de Força de 

Ataque forem iguais, vocês conseguiram evitar os golpes um do outro – 

comece a próxima Série de Ataque a partir do item 1 acima. 

4. Você feriu o ser, por isso subtraia 2 pontos do índice de ENERGIA dele. 
Você pode usar sua SORTE aqui para causar maiores danos ao ser (ver 

adiante). 

5. O ser feriu você, por isso subtraia 2 pontos de seu próprio índice de 
ENERGIA. Outra vez você pode usar sua SORTE neste momento (ver 

adiante). 

6. Faça os ajustes de correção em seu próprio índice de ENERGIA ou no do 

ser (e no seu índice de SORTE, se você a utilizou – ver adiante). 
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7. Comece a próxima Série de Ataques (repita os itens 1-6). Esta sequência 

continua até que o seu índice de ENERGIA ou o do ser contra quem você 
está lutando tenha sido reduzido a zero (morte). (JACKSON; 

LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, grifos dos autores). 

 

O modificador “sorte” mencionado nas regras é outro padrão utilizado pelos autores da 

série Fighting Fantasy. Ele talvez seja o melhor exemplo do elemento de aleatoriedade, e 

representa como o investimento e a aposta num lance de dados pode ser benéfico ou maléfico 

para o leitor-jogador. 

 

Sorte 

Em vários momentos durante a sua aventura, seja em batalhas ou quando 

você se deparar com situações em que você pode ter sorte ou azar (detalhes 
sobre estas situações são encontrados nas próprias páginas em que elas 

acontecem), você pode apelar para a sua sorte a fim de tornar o resultado 

mais favorável. Mas, cuidado! Usar a sorte é uma coisa arriscada e, se você 

não tiver sorte, os resultados poderão ser desastrosos. 
O procedimento para usar a sorte é o seguinte: jogue dois dados. Se a soma 

dos números obtidos for igual ou menor do que o seu índice de SORTE 

atual, você teve sorte, e o resultado lhe será favorável. Se a soma dos 
números obtidos for maior do que o seu índice de SORTE atual, você não 

teve sorte e sofrerá as consequências. 

Este procedimento é conhecido como Teste de Sorte. Cada vez que você 

“Testar a sua Sorte48 terá que subtrair 1 ponto de seu índice de SORTE 
atual. Portanto, você logo vai compreender que quanto mais você confiar na 

sua sorte, mais arriscado isto vai se tornar (JACKSON; LIVINGSTONE, 

1991, paginação irregular, grifos dos autores). 

 

Durante um combate, o sucesso em seu teste resulta em um acréscimo de 2 pontos de 

energia a serem subtraídos do oponente. Com isso, ao invés de subtrair 2, subtrai-se 4 pontos 

do inimigo. Caso o teste resulte em fracasso, ao invés de subtrair 2 pontos de energia do 

oponente subtrai-se apenas 1. O teste de sorte também pode ser usado na defensiva: quando o 

monstro atinge o leitor-jogador e este decide fazer um teste de sorte, se o fizer com sucesso 

ele perderá apenas 1 ponto de energia em vez de 2. Caso o teste resulte em fracasso, perderá 4 

em vez de 2 pontos de energia (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991). Um exemplo de combate 

pode ser conhecido abaixo: 

 

108 
No momento que seu pé toca um azulejo em forma de mão, você sente um 

aperto violento no tornozelo e olha para baixo, vendo uma fantasmagórica 

mão branca agarrada na sua perna. Você luta para manter o equilíbrio e 

consegue recuperá-lo. Mas, para seu pavor, você vê que de dentro de todos 
os azulejos em forma de mão do assoalho surgiu uma aparição semelhante, e 

 
48 Os autores esqueceram de fechar as aspas do nome do teste. 
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o assoalho que se estende até a porta está agora pontilhado por mãos 

espectrais que se contorcem e dão botes no ar. Você puxa a sua espada e 
golpeia a mão. Resolva esta batalha: 

MÃO  HABILIDADE 6  ENERGIA 4 

Se você vencer, vá para 185. (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação 

irregular, grifo dos autores). 

 

Este combate pode ser considerado de baixa dificuldade, já que o valor total mínimo 

do quesito “habilidade” que o leitor-jogador pode começar é 7, ou seja, na pior das hipóteses 

ele tem uma pequena vantagem numérica sobre a mão inimiga. Além disso, com apenas dois 

golpes certos ele já vence seu adversário e pode prosseguir para a próxima referência, sem 

precisar utilizar o teste de sorte. 

O livro-jogo também facilita a dinâmica de um combate, agrupando inimigos como se 

fossem um personagem coletivo: 

 

158 

A água à sua volta está em plena atividade, movimentando-se como se 

houvesse uma mão invisível jogando pedrinhas que não se viam no rio. Você 

engole em seco – PIRANHAS! – e começa a sentir os dentes afiados delas 
penetrando em sua carne. você dá pontapés, socos e golpes com suas armas 

para mantê-las à distância até que você chegue à margem sul. Considere as 

Piranhas como um único ser. 
PIRANHAS  HABILIDADE 5  ENERGIA 5  

Resolve este confronto. 

Se você vencer, consegue correr para fora da água e fica deitado, ofegante, 

na margem sul. Você pode comer algumas Provisões aqui. Vá para 218. 
(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, grifo dos autores). 

 

Apesar de o vocábulo “piranhas” se encontrar no plural, o próprio texto menciona que 

ele deve ser tratado como um inimigo único, como se o leitor-jogador estivesse batalhando 

contra o cardume. Em outras situações, porém, pode haver segregação dos monstros, e cada 

um precisará ser enfrentado individualmente: 

 

116 

Os dois ORCAS bêbados que você está enfrentando agora estão 

evidentemente espantados com a sua entrada e, tão rápido quanto são 

capazes, saem em busca de armas. Você tem que atacar um de cada vez. A 
bebedeira deles permite que você acrescente 1 ponto ao resultado do dado 

quando jogar para estabelecer a sua Força de Ataque, durante cada Série de 

Ataques. 
   HABILIDADE ENERGIA 
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Primeiro ORCA49  5  4  

Segundo ORCA  5  5 
Se você vencer a batalha, vá para 378. Se você quiser Fugir durante a 

batalha, pode fazer isso voltando para 42. 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, grifos dos 

autores). 

 

Alguns combates podem fugir à regra geral de combate, porém o leitor-jogador é 

amparado por explicações pontuais na própria referência desse combate específico, em que o 

leitor-jogador precisa derrotar um orc – caso aceite o combate iminente – para depois finalizar 

o segundo e, assim, prosseguir sua missão. As próprias instruções de início do livro-jogo 

avisavam o leitor-jogador que haveria essa possibilidade de encontro com inimigos múltiplos: 

 

Luta Contra mais de um Ser 

Se você se defrontar com mais de um ser em um determinado encontro, as 
instruções na página em questão lhe dirão como lidar com esta batalha. Às 

vezes você os tratará como se fossem um único monstro; às vezes você 

lutará com um de cada vez (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação 

irregular, grifos dos autores). 

 

Um outro exemplo é quando o combate possui alguma peculiaridade em si. Como o 

exemplo anterior, o leitor-jogador também é amparado pela explicação do próprio texto sobre 

qual será o elemento diferencial desse combate para os demais. 

 

249 

O cachorro salta quando você se mexe. Seus horríveis dentes negros buscam 

direto a sua garganta! A dois metros de você, ele dispara um jato de fogo da 

sua boca na direção do seu rosto! Você se esquiva bem a tempo, mas terá 
que lutar com a fera agora. 

CACHORRO  HABILIDADE 7  ENERGIA 6 

Além do seu ataque normal, jogue um dado a cada Série de Ataques pelo seu 
jato de fogo. Se o resultado for 1 ou 2, você fica queimado e perde 1 ponto 

de danos [na verdade, é de energia] – subtraia de sua ENERGIA – mas se o 

número obtido for de 3 a 6, você escapa do jato lançado. Você pode usar sua 
SORTE contra o fogo. A única Fuga possível é pela porta sul (volte para 

66). 

O velho assiste à luta mas não interfere, a não ser que você mate seu 

cachorro. Se o fizer, poderá Fugir pela porta sul (volte para 66), mas você 
não terá tempo para levar nada consigo. Se quiser ficar, vá para 304. Some 1 

ponto de SORTE de qualquer maneira (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, 

paginação irregular, grifos dos autores). 

 

 
49 Por opção do tradutor, traduziu-se “orc” por “orca”. Essa escolha na época pode ter sido a melhor, porém o 

termo no original atualmente é mais aceito, além do fato de poder confundir o monstro em questão com o 

golfinho de grande porte. Na presente tese optou-se pela manutenção do termo original. 
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No combate contra o cachorro maligno, o narrador incluiu uma dificuldade a mais no 

combate: o jato de fogo extra que o cão solta a cada série de ataques. Em outros combates 

específicos, as regras adicionais também são prontamente explicadas para que não reste 

dúvidas ao leitor-jogador sobre como proceder no confronto. A referência supracitada 

também traz uma opção que alguns livros-jogos possuem: a fuga.  

 

Fuga 
Em algumas páginas você pode ter a opção de fugir da batalha, caso as 

coisas estiverem indo mal para você. Porém, se você realmente fugir, o ser 

automaticamente consegue feri-lo (subtraia 2 pontos de sua ENERGIA) no 
momento da fuga. Este é o preço da covardia. Repare que você pode usar a 

SORTE neste ferimento da maneira normal (ver abaixo). Você só pode usar 

o recurso da Fuga se esta opção estiver claramente especificada na página 
(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, grifo dos autores). 

 

A frase “Este é o preço da covardia” demonstra que essa possibilidade é válida, mas 

subentende-se aqui que o livro-jogo espera que o leitor-jogador encare as consequências, já 

que a narrativa está traçada como um mapa cartográfico, mas o explorador é quem decide 

quais caminhos tomar, devendo estar pronto para enfrentar as consequências. 

Durante a narrativa, a sorte pode ser cobrada em determinadas referências. Abaixo um 

exemplo: 

 

2 

Teste a sua Sorte. Se você tiver sorte, escapa sem atrair a atenção do Ogro. 

Se você não tiver sorte, chuta acidentalmente uma pequena pedra que sai 
quicando pelo chão da caverna, o que faz você rogar uma praga. Você puxa 

a espada para o caso do [sic] Ogro ter ouvido o barulho – vá para 16. Se 

você tiver tido sorte, retorna silenciosamente pelo corredor até a 
encruzilhada (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, 

grifos dos autores). 

 

Percebe-se que o encontro ou não com o ogro dependerá de um lance de dados, cujos 

resultados são binários. É justamente essa facilidade entre conseguir e não conseguir que 

torna esses livros lúdicos tão atrativos para diversos tipos de leitores. 

Assim como os combates, quando algum teste de sorte fugir às regras gerais do 

sistema, o livro-jogo tão rapidamente alerta o leitor-jogador quanto a essa peculiaridade, 

como no exemplo abaixo: 

 

305 
Teste a sua Sorte três vezes. Se você tiver sorte todas as vezes, consegue 

chegar à porta mais distante e sair do aposento. Volte para 162. Na primeira 
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vez em que você não tiver sorte, pisa em um azulejo em forma de mão – 

volte para 108 (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, paginação irregular, 
grifos dos autores). 

 

O exemplo acima mostra ao leitor-jogador um teste de sorte muito mais difícil, pois 

um rolamento de dados é substituído por três, e qualquer falha resulta no fracasso e 

direcionamento obrigatório à referência 108. 

Muitas séries de livros-jogos como a Fighting Fantasy, por exemplo, buscam manter o 

sistema de regras de livro-jogo para livro-jogo a fim de criarem um padrão de leitura-jogo. 

Isso faz com que leitores-jogadores que já conheçam a série possam pular o capítulo que 

ensina as regras e começarem sua leitura-jogo graças a seu conhecimento de como ela 

funciona. Concomitantemente, situa novos leitores-jogadores que nem sempre tomam o 

primeiro contato com a série de livros-jogos escolhida pelo primeiro volume publicado. O 

exemplo de combate abaixo foi extraído da tradução brasileira do livro-jogo The Temple of 

Terror (1985a), o 14ª título da série de livros-jogos pioneira do gênero: 

 

7 

Ao vê-lo, o Homem-Lagarto sibila com força e avança na sua direção, 

espada erguida sobre a cabeça. 
    HABILIDADE  ENERGIA 

HOMEM-LAGARTO   9  8 

Se você vencer, vá para 33. (LIVINGSTONE, [1991 ou 1992]a, paginação 

irregular, grifo do autor). 

 

Um leitor-jogador que já tivesse conhecimento de The Warlock of Firetop Mountain e 

folheasse as instruções iniciais de The Temple of Terror perceberia que pouca coisa do padrão 

do sistema H-E-S mudou de um para o outro. Em The Temple of Terror, não há, por exemplo, 

a opção de fuga em combates e a poção mágica inicial – que pode ser de habilidade (a qual 

eleva ao nível máximo inicial o atributo “habilidade” do leitor-jogador), energia (a qual eleva 

ao nível máximo inicial o atributo “energia” do leitor-jogador) ou fortuna (a qual eleva e 

permite ultrapassar em 1 ponto o nível máximo inicial do atributo “sorte” do leitor-jogador) – 

que o leitor-jogador carregará consigo, além de sua armadura de couro, espada, mochila e 

provisões. 

As regras podem variar muito de uma série para outra. Em Lone Wolf, série de livros-

jogos de Joe Dever (1956–2016) traduzida no Brasil como Lobo Solitário, por exemplo, seu 

sistema de combate se dá pelo uso de tabelas, além de suas regras e modelo de ficha de 

personagem também serem bem diferentes de Fighting Fantasy (LLOYD, 2012, p. 85-86). 
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Na introdução de Flight from the Dark (1984), traduzido no Brasil como O Fugitivo 

das Trevas (1986a) pela Bertrand Brasil ou Fuga da Escuridão (1995) pela Marques Saraiva, 

o autor explica a dinâmica do combate. Ela chega a ser tão complexa para quem estava 

acostumado aos livros-jogos de Fighting Fantasy que na página final do livro-jogo há um 

resumo delas. 

 

RESUMO DAS REGRAS DE COMBATE 
1. Acrescente quaisquer pontos extras ganhos a partir de suas Disciplinas 

Kai. 

2. Subtraia deste total a HABILIDADE EM COMBATE de seu inimigo. 
Este número = Relação de Combate. 

3. Pegue um número na Tabela de Números ao Acaso. 

4. Vá para a Tabela de Resultados de Combate. 
5. Encontre sua Relação de Combate no alto da tabela e faça uma referência 

cruzada com o número ao acaso que tirou (I indica pontos de 

RESISTÊNCIA perdidos pelo Inimigo. LS indica pontos de REFERÊNCIA 

perdidos por Lobo Solitário). 
6. Continue o combate do Estágio 3 até que um dos personagens morra. Isto 

ocorre quando os pontos de RESISTÊNCIA de um deles cai para 0 (zero). 

PARA FUGIR DE UM COMBATE 
1. Só pode fazer isso quando o texto oferecer-lhe esta oportunidade. 

2. Você deve realizar um round de combate do modo normal. Todos os 

pontos perdidos pelo inimigo são ignorados, sendo contados apenas os 

pontos de REFERÊNCIA que Lobo Solitário perder. 
3. Se o livro oferece-lhe [sic] a chance de fugir em vez de entrar em 

combate, você poderá fugir no primeiro round de combate ou em quaisquer 

rounds subsequentes (DEVER, 1995, paginação irregular, grifos do autor). 

 

Talvez pela complexidade do seu sistema de regras essa série não teve boa recepção 

no Brasil, afinal, Lone Wolf, a segunda série de livros-jogos do mundo, foi projetada 

originalmente para ser um jogo de RPG, mas acabou sendo transformada numa série de 

livros-jogos sequenciais pelo próprio Dever (SILVA, 2019, p. 223). Abaixo estão as tabelas 

que não agradaram muitos leitores-jogadores, principalmente os brasileiros: 

 

Figura 11 – Tabela de números ao acaso de Lone Wolf 
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Fonte – Dever (1984)/Project Aon50 

 
50 Projeto do próprio Joe Dever voltado para oferecer gratuitamente os livros-jogos Lone Wolf, coordenado por 

um grupo voluntário de fãs. De acordo com o próprio Dever, “ficaria especialmente satisfeito se a minha 

concessão dos direitos de distribuir os meus livros desta forma fosse vista como o meu 'presente do milênio' a 

todos aqueles leitores dedicados que mantiveram a bandeira Kai [monastério a que percente o protagonista da 

série Lone Wolf] hasteada, através de todos os bons tempos, e os não tão bons. Ficaria de fato muito orgulhoso se 

este empreendimento lançasse as bases de um legado duradouro, assegurando a longevidade do Lobo Solitário 

ao tornar a minha criação livre e prontamente acessível às atuais e futuras gerações. Para eles, para nós, para 

Sommerlund [região próxima ao monastério, de onde pais enviam seus filhos para serem lordes guerreiros] e 

para os Kai....” (DEVER, 1999, grifos nossos, tradução nossa). 
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Figuras 12 e 13 – tabelas de resultados de combate de Lone Wolf 

  

Fonte – Dever (1984)/Project Aon. 

 

Já em países como Itália e França, a série foi traduzida em sua totalidade. Isso 

demonstra que o gosto por séries de livros-jogos pode variar de leitor-jogador para leitor-

jogador. No Brasil, Lobo Solitário por duas vezes fracassou em ser comercializado, mas 

possui o mérito de ter sido a primeira série de livros-jogos traduzida para o português, sendo 

O Fugitivo das Trevas (1986a) o marco da transferência cultural do livro-jogo europeu para o 

Brasil (SILVA, 2019, p. 237; SILVA; PEREIRA, 2020). 

Por vezes, dentro da própria série Fighting Fantasy pode haver sistemas de regras bem 

diferentes de um livro-jogo a outro. Um exemplo pode ser conhecido no primeiro livro-jogo 

de ficção científica: A Nave Espacial Traveller ([1992]). 

 

Ao contrário dos livros-jogos anteriores, você não encontrará, aqui no 
começo do livro, regras para lutar contra criaturas alienígenas e naves. As 

regras para os combates de nave contra nave, corpo a corpo e com faseador 

(pistola a laser) são dadas no texto do livro, a fim de permitir que você 
comece a jogar com um mínimo de preparação prévia. À medida em que 

você for se defrontando com as situações de combate, será instruído a 

procurar determinadas seções que descrevem as regras de combate 
apropriadas. Tudo que você precisa fazer aqui é jogar os dados para 

determinar os índices iniciais na sua Folha de Aventuras. (JACKSON, 

[1992], paginação irregular, grifos do autor). 
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Nesse livro-jogo, portanto, cada combate será feito de uma forma diferente, o que 

pode deixar a narrativa não tão dinâmica quanto as que oferecem combates padrões aos 

leitores-jogadores que aprenderam as regras do sistema. Por esse e outros motivos, Starship 

Traveller (1983), nome original desse livro-jogo, é considerado o segundo pior de toda a série 

(BALLINGALL; COGHLAN, 2011, p. 68). Pode ser, porém, que um livro-jogo como esse 

agrade leitores-jogadores que buscam exatamente algo a mais do que o padrão, ou seja, algo 

mais complexo ou apenas diferente.  

A preferência pela temática da aventura fantástica medieval tolkeniana é evidente, e a 

série Fighting Fantasy de certa forma ajudou a formar essa preferência em seus leitores-

jogadores: 

 

Tabela 2 – Temas dos livros-jogos de Fighting Fantasy 

NÚMERO NA COLEÇÃO TÍTULO DO LIVRO-JOGO GÊNERO 

1 The Warlock of Firetop Mountain Fantasia 

2 The Citadel of Chaos Fantasia 

3 The Forest of Doom Fantasia 

4 Starship Traveller Ficção Científica 

5 City of Thieves Fantasia 

6 Deathtrap Dungeon Fantasia 

7 Island of the Lizard King Fantasia 

8 Scorpion Swamp Fantasia 

9 Caverns of the Snow Witch Fantasia 

10 House of Hell Horror 

11 Talisman of Death Fantasia 

12 Space Assassin Ficção Científica 

13 Freeway Fighter Distopia 

14 Temple of Terror Fantasia 

15 The Rings of Kether Ficção Científica 

16 Seas of Blood Fantasia 

17 Appointment with F.E.A.R. Fantasia 

18 Rebel Planet Ficção Científica 

19 Demons of the Deep Fantasia 

20 Sword of the Samurai Fantasia 

21 Trial of Champions Fantasia 

22 Robot Commando Ficção Científica 

23 Masks of Mayhem Fantasia 

24 Creature of Havoc Fantasia 
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25 Beneath Nightmare Castle Fantasia 

26 Crypt of the Sorcerer Fantasia 

27 Star Strider Ficção Científica 

28 Phantoms of Fear Fantasia 

29 Midnight Rogue Fantasia 

30 Chasms of Malice Fantasia 

31 Battleblade Warrior Fantasia 

32 Slaves of the Abyss Ficção Científica 

33 Sky Lord Ficção Científica 

34 Stealer of Souls Fantasia 

35 Daggers of Darkness Fantasia 

36 Armies of Death Fantasia 

37 Portal of Evil Fantasia 

38 Vault of the Vampire Horror 

39 Fangs of Fury Fantasia 

40 Dead of Night Horror 

41 Master of Chaos Fantasia 

42 Black Vein Prophecy Fantasia 

43 The Keep of the Lich-Lord Fantasia 

44 Legend of the Shadow Warriors Fantasia 

45 Spectral Stalkers Fantasia 

46 Tower of Destruction Fantasia 

47 The Crimson Tide Fantasia 

48 Moonrunner Horror 

49 Siege of Sardath Fantasia 

50 Return to Firetop Mountain Fantasia 

51 Island of the Undead Fantasia 

52 Night Dragon Fantasia 

53 Spellbreaker Fantasia 

54 Legend of Zagor Fantasia 

55 Deathmoor Fantasia 

56 Knights of Doom Fantasia 

57 Magehunter Fantasia 

58 Revenge of the Vampire Horror 

59 Curse of the Mummy Fantasia 

Fonte – Nossa autoria, com base em https://gamebooks.org/Series/11/Show 

 

Na tabela acima e no gráfico a seguir os livros-jogos classificados como “livros-jogos 

de horror” são os livros interativos dessa série cuja narrativa de fantasia apresenta recorrentes 

https://gamebooks.org/Series/11/Show
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referências de horror, seja ele do nível mais baixo (explícito) ou mais elevado (sugerido, 

psicológico). Os livros-jogos ambientados na fantasia que possuem poucos elementos de 

horror continuaram a ser classificados como “livros-jogos de fantasia”. “Distopia” passou a 

ser uma classificação específica. Tem-se, portanto, 45 livros-jogos ambientados na fantasia, 8 

na ficção científica, 5 no horror e 1 na distopia da série pioneira dos livros-jogos. O gráfico 

abaixo traz de forma quantitativa o quanto a maioria dos livros-jogos de fantasia de Fighting 

Fantasy representa diante dos demais gêneros: 

 

Gráfico 1 – Proporção dos gêneros abordados pelos livros-jogos de Fighting Fantasy 

 

Fonte – Nossa autoria, com base em https://gamebooks.org/Series/11/Show 

 

Como toda a novidade no mercado editorial, as primeiras séries de livros-jogos 

conheceram uma lucrativa recepção que marcou leitores de sua geração. Alguns exemplos são 

as vendas de Fighting Fantasy, estimadas em 20 milhões até 201751
 (GREEN, 2017a) e Lone 

Wolf, estimadas em 11,5 milhões até setembro de 2014 (HAHN, 2017, p. 15). Outras séries de 

menor recepção de público foram criadas, ou muito similares às primeiras ou tão diferentes 

que fugiam do padrão esperado pelo público leitor-jogador. Grailquest, nos anos 1980, 

vendeu entre 10.000 e 12.000 exemplares no Reino Unido, mais 50.000 exemplares vendidos 

 
51 No Brasil, por exemplo, os livros-jogos dessa série são traduzidos pela Jambô editora. O livro que mais foi 

reimpresso foi O Feiticeiro da Montanha do Fogo, com quatro reimpressões de 3.000 exemplares cada. Essa 

tiragem por edição/reimpressão vale também para os outros livros-jogos das traduções estrangeiras. Já os livros-

jogos nacionais têm a tiragem de 2.000 exemplares por edição/reimpressão. Informações obtidas diretamente 

com o tradutor da editora Vinicius Mendes, sob permissão da própria Jambô. 

FANTASIA
76%

FICÇÃO CIENTÍFICA
14%

HORROR
8%

DISTOPIA
2%

FANTASIA FICÇÃO CIENTÍFICA HORROR DISTOPIA

https://gamebooks.org/Series/11/Show
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no Japão e aproximadamente 4 milhões de títulos vendidos somente na França52. The Way of 

the Tiger, uma série em que o leitor-jogador tomava as decisões de um ninja, vendeu 

aproximadamente 60.000 cópias no Reino Unido, segundo Jamie Thomson (1958–), criador 

da série, junto de seu colega Mark Smith (SILVA, 2019, p. 280). Real Life Gamebooks, uma 

série em que ambientava o leitor-jogador em diferentes momentos da História do mundo, 

pode ter vendido de 9.000 a 15.000 cópias no Reino Unido, de acordo com Jon Sutherland 

(1958–), um de seus criadores53. Por outro lado, outras séries apenas conseguiam ser 

finalizadas com baixa recepção de público, como Falcon, ou até mesmo eram canceladas 

devido ao baixo número de vendas, como Duel Master, ambas séries de coautoria de 

Thomson e Smith (SILVA, 2019, p. 280). Um exemplo de série bem-sucedida em seu país de 

origem mas que não conheceu a mesma recepção exterior foi a edição norte-americana da 

bem-sucedida Grailquest, o que resultou em seu cancelamento nos Estados Unidos, além de 

outras edições estrangeiras que venderam apenas alguns milhares de exemplares cada54. 

Atualmente, a cultura do livro-jogo ainda existe e já conhece sua 2ª geração de 

leitores-jogadores, que são filhos dos leitores-jogadores da geração que cresceu em contato 

com esse texto híbrido lúdico. Seus pais incentivam-nos a lerem-jogarem esses híbridos 

textuais, já que foi uma leitura lúdica significativa para eles nas décadas finais do século XX, 

e muitos novos leitores-jogadores só não consomem mais por falta de conhecimento e 

campanha publicitária das editoras.  

Aplicativos de smartphones foram criados para agradar os leitores-jogadores virtuais 

e, ao contrário do que muitos pensavam sobre o fim do livro-jogo com a democratização da 

internet e a diversidade oferecida pela indústria dos games, o livro-jogo pode coexistir ao lado 

dos jogos mais modernos graças à fase de nostalgia que favoreceu a volta dos livros 

impressos de RPG, os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, entre outros, que Henry Jenkins 

(1958–) considera como “cultura da convergência”. 

Ainda antes da virada do século XX para o XXI, para quem pensava que esses gêneros 

parariam nos livros-jogos, histórias em quadrinhos, chamadas telefônicas, seriados e filmes 

 
52 Essas informações são uma estimativa do que o autor acredita ter vendido, e foram obtidas por mensagens 

privadas de correio eletrônico trocadas com Sophie Hicks, assessora de James Herbert Brennan (1940–), o 

criador da série, conhecido popularmente como J. Herbie Brennnan. 
53 Essas informações são uma estimativa do que o autor acredita ter vendido. Segundo Sutherland, Real Life 

Gamebooks conheceu três impressões no Reino Unido, cada uma tendo vendido de 3.000 a 5.000 exemplares. A 

série foi traduzida para outros idiomas, mas o autor não soube informar o número de vendas das traduções 

estrangeiras. Estas informações foram obtidas por mensagens privadas trocadas com o próprio autor através da 

rede social Facebook. 
54 Essas informações são uma estimativa do que o autor acredita ter vendido, e foram obtidas por mensagens 

privadas de correio eletrônico trocadas com Sophie Hicks. 
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também aproveitaram essa estrutura de construção narrativa para criarem seus próprios 

experimentalismos também. 

 

1.5 OUTRAS PRODUÇÕES HÍBRIDAS 

 

Se a interatividade da forma pela qual se tornou conhecida estaria presente na pioneira 

ficção interativa das autoras Mary Alden Hopkins e Doris Webster, seria natural pensar que 

outros híbridos textuais fossem derivados dela. A seguir, alguns deles serão explorados. 

 

1.5.1 Dramaturgia interativa 

 

A dramaturgia, por exemplo, também usou esse artifício a seu favor, já que ela e a 

literatura sempre se mostraram gêneros muito próximos entre si. Escrita em 1933 (RAND, 

2005c55, p. 4), a peça Night of January 16th (2005), de autoria da russo-estadunidense Ayn 

Rand (1905–1982), foi, provavelmente, o primeiro exemplo de dramaturgia interativa que 

mais se assemelha à ficção interativa. Sua autora inspirou-se no melodrama The Trial of Mary 

Dugan (1955) e adaptou-o para o contexto da morte do "rei do fósforo", o sueco Ivar Kreuger 

(1880–1932) (RAND, 2005c, p. 5), um empresário famoso pelos monopólios de fabricação de 

fósforos que possuía antes de ser encontrado morto em março de 1932. Foi também a primeira 

peça de Rand a ser encenada (RALSTON, 2004, p. VII). 

A peça se passa num tribunal e é sobre um julgamento de assassinato. O tribunal 

atenta-se para o caso de Karen Andre, uma ex-secretária e amante do empresário Bjorn 

Faulkner, de cujo assassinato ela é acusada. Dentro dos três atos da peça, o promotor Flint e o 

advogado de defesa de Andre, sr. Stevens, chamam testemunhas cujos depoimentos 

constroem histórias conflitantes: 

• 1° ato: juiz pede ao escrivão do tribunal que chame os jurados da audiência. Uma vez que 

os jurados estejam sentados, começa o argumento da acusação; 

• 2° ato: continuação do caso da acusação;  

• 3° ato: continuação do testemunho de Andre. A defesa e a acusação expõem, então, seus 

argumentos finais. O júri se retira para votar enquanto os personagens repetem os 

destaques de seus depoimentos sob os holofotes, e depois retorna para anunciar o 

veredicto.  

 
55 Embora esse texto consultado tenha sido publicado em 1968, optou-se por manter em suas referências a data 

de publicação do livro consultado. 



74 

 

A peça foi produzida pela primeira vez em 1934 por E. E. Clive em Los Angeles, sob 

o título de Woman on Trial. Ela conheceu uma série de rejeições até começar a receber 

críticas positivas e alcançar sucesso comercial moderado, ficando pouco mais de um mês em 

cartaz (RAND, 2005c, p. 8). Com dificuldades financeiras e muito a contragosto, aceitou a 

oferta do produtor Al Woods, que motivado pelo caráter original da peça, levou-a à Broadway 

durante a temporada 1935-1936 e a renomeou como Night of January 16th, conhecendo bom 

sucesso de recepção (LONDON THEATERS: THE NIGHT OF JANUARY 16TH, 1936, p. 

19; FENGER, 1936, p. 2; POLLOCK, 1935, p. 9) que a manteve em cartaz por sete meses56 

(BARNES, 1973, p. 20). Rand teve sérios desentendimentos com Woods sobre mudanças de 

roteiro por um longo tempo (RAND, 2005c, p. 9), o que a fez, em 1968, reeditar o roteiro para 

publicá-lo como sua versão "definitiva". A partir de 1936, a peça chegou a ser encenada em 

18 teatros diferentes dos Estados Unidos, diversos locais da Europa e até mesmo durante a 

Segunda Guerra Mundial, numa intervenção cultural para os soldados estadunidenses após 

sua ocupação em Berlim (RAND, 2005c, p. 12-13). 

Fora da Broadway, sob o título de Penthouse Legend, Rand atualizou a linguagem dos 

diálogos e modificou levemente a primeira versão do texto (PEIKOFF, 200557, p. 17). 

Produzido por Phillip e Kay Nolte Smith, um casal de amigos de Rand, em 1973, a peça 

conheceu fracasso comercial e crítico. Este foi o título que a própria Rand queria para a peça 

desde o início (RAND, 2005, p. 7), mas foi desencorajada pelos produtores anteriores já que 

poderia ser confundida com uma história de fantasia, o que não atrairia o público da época. 

Ficando em cartaz por pouco mais de um mês. Essa obra de Rand ainda rendeu adaptações 

para teatro amador amplamente modificadas, televisão e rádio, com a autora desgostando da 

maioria delas (RAND, 2005c, p. 13). 

Night of January 16th foi o último sucesso teatral para Rand. Tanto que sua peça Ideal 

(2005a) nem chegou a ser vendida. Rand alcançou sucesso duradouro (RALSTON, 2004, p. 

VII) e estabilidade financeira com seus romances The Fountainhead (1996), em 1943, e Atlas 

Shrugged (1996a), em 1957, obras que ajudaram a divulgar sua filosofia do objetivismo 

(NOVICK, 1973, p. 57). 

Rand descreveu sua Night of January 16th como "um jogo de sentido de vida" (RAND, 

2005b, n.p.), pois não desejava que eventos fossem interpretados literalmente, e sim 

entendidos como uma representação de diferentes formas de lidar com acontecimentos da 

 
56 Rand, no entanto, afirma que a temporada correu por seis meses (2005c, p. 11). 
57 Embora esse texto consultado tenha sido publicado em 1985, optou-se por manter em suas referências a data 

de publicação do livro consultado. 
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vida. É possível afirmar, com isso, que a decisão do júri em cada apresentação revelava a 

atitude dos jurados em relação a sentidos conflitantes da vida. 

Encenada a peça, não há praticamente nada de diferente de Night of January 16th para 

as demais: atores representam seus personagens num cenário que é o próprio tribunal 

(FENGER, 1936, p. 2). Porém, o que torna a peça criativa é que membros da plateia são 

“escolhidos” para compor e interpretar o júri desse julgamento. Após transcorrida toda a peça, 

a qual não retrata diretamente os acontecimentos que levaram à morte de Faulkner, o júri é 

quem decide se deve confiar no testemunho para decidir se Andre é culpada ou inocente, o 

que influencia diretamente no veredicto do final da peça, podendo variar a cada encenação 

sem aviso prévio. Se não for considerada culpada, Andre agradece ao júri. Se for considerada 

culpada, ela diz que o júri a poupou de cometer suicídio.  

 

CORTINA 

FINAL DA PEÇA SE O VEREDICTO FOR "INOCENTE": 
LÍDER DO JÚRI: Inocente! 

[KAREN recebe o veredicto com calma. Ela levanta a cabeça um pouco 

mais alto e diz devagar, solenemente]. 

KAREN: Senhoras e senhores, agradeço-lhes – em nome de Bjorn Faulkner. 
CORTINA 

FINAL DA PEÇA SE O VEREDICTO FOR "CULPADO": 

LÍDER DO JÚRI: Culpado! 
[KAREN não mostra nenhuma reação; ela fica imóvel, STEVENS se 

levanta rapidamente] 

STEVENS: Vamos recorrer o caso! 
KAREN: [Calmamente, firmemente] Não haverá apelação. Senhoras e 

senhores, eu não estarei aqui para cumprir a sentença. Não tenho nada a 

fazer em seu mundo. 

CORTINA58 (RAND, 2005, p. 87-88, grifos do autor). 

 

Jô Soares (1938–2022) adaptou essa peça no Brasil, que foi encenada em 2018 sob o 

nome “A Noite de 16 de Janeiro”. A diferença é que Soares, por meio de um vídeo exibido 

 
58 Do inglês CURTAIN 

ENDING OF PLAY IF VERDICT IS "NOT GUILTY": 

FOREMAN: Not guilty! 
[KAREN receives the verdict calmly. She raises herhead a little higher and says slowly, solemnly] 

KAREN: Ladies and gentlemen, I thank you – in the name of Bjorn Faulkner. 

CURTAIN 

ENDING OF PLAY IF VERDICT IS "GUILTY": 

FOREMAN: Guilty! 

[KAREN shows no reaction; she stands motionless, STEVENS jumps to his feet] 

STEVENS: We shall appeal the case! 

KAREN: [Calmly, firmly] There will be no appeal. Ladies and gentlemen, I will not be here to serve the 

sentence. I have nothing to seek in your world. 

CURTAIN (tradução nossa). 
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previamente, conseguia explicar o processo criativo. A participação do público pagante na 

composição do júri era gratuita, mas sujeita à disponibilidade de lugares (VICENTE, 2018). 

Se comparada às ficções interativas, Night of January 16th se mostra um texto 

interativo muito mais limitado (talvez mais próximo de uma das produções de Torero e 

Pimenta, mencionadas previamente), visto que sua narrativa ocorre de modo linear e só na 

cena final é que ocorre uma bifurcação dependendo do veredito, oferecendo, dessa forma, 

duas possibilidades de finais ao leitor, que conhece ambas de modo consecutivo na versão em 

livro, pois não lhe é oferecido o poder de escolha sobre qual veredito ele daria. O próprio 

espectador da plateia não tem esse poder de escolha, pois fica à mercê da decisão dos 

“espectadores-jurados” para tal. Essa técnica de Rand, portanto, se mostra muito primária no 

que concerne à interatividade, mas nem por isso faz sua peça ser menos imersiva do que o 

mais atrativo livro-jogo, já que o espectador só saberá o veredito no final da peça, e ele não 

necessariamente irá repetir o resultado de uma apresentação anterior. 

De acordo com as informações do panfleto abaixo, a peça de teatro também soube 

investir introduzindo o poder de escolha para uma seleta plateia. 

 

Figura 14 – Panfleto de Night of January 16th 
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Fonte –

https://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_January_16th#/media/File:Night_of_January_16th_jury_flyer_back.jpg 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_January_16th#/media/File:Night_of_January_16th_jury_flyer_back.jpg
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Nas primeiras apresentações, os interessados escreviam seus nomes em pedaços de 

papel e colocavam dentro de um tambor que passava por todos da plateia, para depois ser feito 

um sorteio. Segundo Doris Nolan, que atuou por certo tempo na peça. Quando alguma 

celebridade fazia parte da plateia, esse sorteio era levemente fraudado para haver 

personalidades midiáticas presentes na plateia (SLIDE, 1999, p. 90). Depois, com os tíquetes 

custando 2 dólares e 50 centavos, dependendo do assento, mas quem tivesse a intenção de ser 

“espectador-jurado” ganharia o cachê de 3 dólares (FENGER, 1936, p. 2), ou seja, assistiria e 

participaria da peça de forma gratuita, além de obter um lucro de 50 centavos no final da 

apresentação. 

O recurso de dialogar diretamente com o leitor também se mostra evidente nesta outra 

publicidade: 

 

Figura 15 – Panfleto de The Night of January 16th extraído do jornal Washington Post, em 28 de fevereiro de 

1937, p. T2 

 

Fonte – https://actorsinaynrandroles.dhwritings.com/Roles-page4.html  
 

https://actorsinaynrandroles.dhwritings.com/Roles-page4.html
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Ao contrário de um julgamento criminal normal, os vereditos não precisavam sair por 

unanimidade. Nas primeiras exibições somente homens poderiam compor o júri, mas depois 

permitiram-se mulheres na composição da banca, nas sessões de matinês (TAMPERING 

WITH THE LAW, 1935, p. 4C). O voto da maioria serviria para os espectadores conhecerem 

qual o fim da sessão escolhida para a peça.  

 

Figura 15 – Uma encenação de The Night of January 16th com os espectadores fazendo o papel de júri em pé no 

fundo do palco 

 

Fonte – Andre Cote (s/d). 

 

Com isso, a intenção de Rand era dramatizar um conflito entre individualismo e 

conformidade, com o veredito do júri revelando qual ponto de vista melhor lhe convinha. 

Ao mesmo tempo que a composição e atuação do júri era o grande diferencial da peça, 

Rand deixou de conseguir muitos contratos de exibição por conta dessa ideia ímpar também, 

pois muitos produtores achavam arriscado tamanho experimentalismo para a época (RAND, 

2005c, p. 8; POLLOCK, 1935, p. 9). 

Anos depois, um texto dramatúrgico que muito se aproximou das obras de ficção de 

narrativa ramificada foi The Theater Tree: A Combinatory Play (1986), de autoria de Paul 

Fournel (1947–) e Jean-Pierre Énard (1947–1987). O primeiro, escritor, poeta, dramaturgo, 

fez parte da segunda geração do grupo Oulipo em 1972 e é secretário provisório e presidente 

desde 2004 (FOURNEL, s/d). O segundo, também escritor, foi editor-chefe do Journal de 

Mickey e colaborador de diversas editoras e revista, como a VSD (vendredi-samedi-

dimanche). 
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O Oulipo, fundado em 1960 (ARNAUD, 1986, p. X), foi pioneiro em introduzir 

máquinas para uso poético, e por isso muitos de seus membros tomaram gosto pela prática e 

se tornaram especialistas em linguagem de programação e manipulação de computadores 

(ARNAUD, 1986, p. XIII). Inicialmente se chamava Séminaire de Littérature Potentielle, 

nome que foi substituído logo na segunda reunião do grupo para Ouvroir de littérature 

potentielle, algo como “Oficina de Literatura Potencial” (MOTTE JR., 1986, p. 1), e sua 

principal função foi combinar a tradição literária com tendências experimentais (MOTTE JR, 

1986, p. 5), refletido na pluralidade de formação profissional de seus membros, que eram 

escritores, matemáticos, professores universitários e “patafísicos”59 (MOTTE JR, 1986, p. 1). 

O Oulipo existe até hoje, seguindo sua missão literária de unir literatura tradicional com as 

mais novas formas (SORBELLE, 2009). Alguns de seus membros são Raymond Queneau, 

François Le Lionnais (1901–1984), Jacques Bens (1931–2001), Jacques Roubaud (1932–), 

Jacques Duchateau (1929–2017), Noël Arnaud (1919–2003), George Perec (1936–1982) 

(MOTTE JR., 1986, p. 1), e posteriormente Marcel Bénabou (1939–), Marcel Duchamp 

(1887–1968), Paul Fournel (MOTTE JR., 1986, p. 39), só para citar alguns. 

Fournel explica que seu texto dramatúrgico, escrito em parceria com Jean-Pierre 

Énard, foi inspirado num texto interativo de Raymond Queneau: 

 

Dominique Bourguet programou "A Story as You Like It" de Raymond 

Queneau de modo a facilitar sua leitura. Neste breve texto, o leitor é 

repetidamente convidado a escolher o que segue no conto através de um 

sistema de perguntas de respostas binárias. Sendo os elementos da narração 
muito curtos, o jogo domina a leitura do texto em si. Isto é lamentável, já 

que todos estes textos possíveis têm um verdadeiro encanto. O computador 

primeiro "fala" com o leitor, propondo-lhe as diferentes escolhas, depois 
imprime o texto escolhido "de forma limpa" e sem as perguntas. O prazer do 

jogo e o prazer da leitura são, assim, combinados. 

No mesmo modo e de acordo com os mesmos princípios, um conto medieval 
foi programado por Jean-Pierre Énard e Paul Fournel, e os 720 contos de 

fadas de um grupo de trabalho dirigido por J. P. Balpe [(1942–)] serão 

programados60 (FOURNEL, 1986, p. 141, grifos nossos, tradução nossa). 

 

 
59 Criada pelo dramaturgo francês Alfred Jarry (1873–1907), a “patafísica” é a ciência das soluções imaginárias. 

É também a ciência das leis que regulam as exceções. 
60 Do inglês Dominique Bourguet has programmed Raymond Queneau´s "A Story as You Like It" so as to 

facilitate its reading. In this brief text, the reader is repeatedly invited to choose what follows in the tale through 

a system of double questions. The elements of narration being very short, the game dominates the reading of the 

text itself. This is unfortunate, since all of these possible texts have real charm. The computer first of all "speaks" 

with the reader, proposing the different choices to him, then prints the chosen text "cleanly" and without the 

questions. The pleasure of play and the pleasure of reading are thus combined. 

In the same spirit and according to the same principles, a medieval tale was programmed by Jean-Pierre Énard 

and Paul Fournel, and the 720 fairy tales of a work group directed by J. P. Balpe will be programmed. 
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Percebe-se que a ideia do livro-jogo de combinar leitura e jogo num só objeto já era 

pensado por esses autores experimentais. O próprio fluxograma, a fim de ambientar o leitor 

para esse texto de dramaturgia interativa aos moldes de Mary Alden Hopkins e Doris Webster 

na pioneira ficção interativa Consider the Consequences!, também foi inserido  

 

Figura 16 – Fluxograma de The Theater Tree: A Combinatory Play 

 
Fonte – Fournel; Énard (1986). 

 

Fournel e Énard optaram por uma peça de narrativa simples com a presença de intrigas 

para não ser mais um elemento de dificuldade no esforço mnemônico em se decorar dezenas 

de cenas e sua ordem traçada de forma instantânea e aleatória pela plateia, embora não é 

sabido se essa peça chegou a ser, de fato, encenada. Pelo menos, com tais informações, sabe-

se que a intenção dos autores era de que a peça fosse encenada, e não lida (TUBBS, 2014, p. 

87). 

Ao invés de usar o termo “referências”, usa-se “cenas”, por ser mais apropriado à 

dramaturgia: 

 

Cena 1: O rei está infeliz; o infortúnio reina no palácio. A rainha, voltando 

de uma viagem, não pode confortá-lo. Ele é infeliz por uma das seguintes 
razões, entre as quais o público escolherá: 

- Sua filha, a princesa, perdeu seu sorriso. (ver cena 2) 
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- A princesa foi sequestrada. (ver cena 3)61 (FOURNEL; ÉNARD, 1986, p. 

140, grifos dos autores, tradução nossa). 

 

O que pode ser percebido é uma estrutura muito semelhante à ficção interativa, que no 

final da referência de texto oferece possibilidades de prosseguimento narrativo ao leitor, que o 

levarão a caminhos e situações diferentes de enredo. 

Possivelmente, este foi o texto interativo mais “sincero” da história, pois os próprios 

autores relatam sobre as dificuldades dessa peça interativa ser encenada, a qual requereria um 

enorme esforço de memorização por parte dos atores, antes mesmo da familiarização com o 

texto começar, além de outros inúmeros (FOURNEL; ÉNARD, 1986, p. 159). 

Os autores de The Theater Tree: A Combinatory Play, no entanto, sugerem para a 

encenação um sistema simples, rápido e eficaz de votação, em que o voto da maioria venceria. 

Algumas sugestões deles são levantar as mãos – se a peça interativa for assistida ao vivo – ou 

votação via telefone – se a peça for ouvida pela rádio (FOURNEL; ÉNARD, 1986, p. 160). 

Tais ideias podem ter influenciado diretamente os filmes interativos, embora tecnologias mais 

modernas fossem empregadas, ou chamadas telefônicas interativas, essas sim utilizando os 

botões do aparelho padrão de forma efetiva. 

 

1.5.2 HQ interativa 

 

Se há pessoas que admiram como escritores de ficção interativa e similares conseguem 

seus feitos, provavelmente também se impressionariam com histórias em quadrinhos criadas 

nesses moldes. Silva (2018), por meio de um curto panorama, divide a HQ-jogo assim como 

fizera com o livro-jogo em duas fases: formação e consolidação. Se o período de formação do 

livro-jogo corresponde às publicações de ficções interativas e aventuras solo, as publicações 

conhecidas na fase de formação da HQ-jogo correspondem ao que se pode chamar de HQs 

interativas.  

Assim como não se sabe quando, de fato, se inicia a ficção interativa, a origem da HQ 

interativa também é incerta. Até o presente momento, considera-se Norman vs. America, de 

autoria de Charles Platt (1945–) e parte integrante da coletânea Quark/4 (1971) – 4ª e última 

antologia de contos e poemas editada por Samuel R. Delany (1942–) e Marilyn Hacker 

(1942–) – como a primeira manifestação desse gênero híbrido, isso porque Platt chegou a 

 
61 Do inglês Scene 1: The king is unhappy; misfortune reigns in the palace. The queen, returning from a journey, 

cannot comfort him. He is unhappy for one of the following reasons, between which the audience will choose: 

- His daughter the princess has lost her smile. (see scene 2) 

- The princess has been kidnapped. (see scene 3). 
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produzir uma HQ interativa chamada Leslie’s Life um ano antes, mas nunca a publicou 

oficialmente, visto que Delany e Hacker preferiram publicar Norman vs. America em 

Quark/462. Delany acredita que a venda de Quark/4 pode ter variado de 15.000 a 50.000 

cópias63. Platt não conhece qual foi a tiragem onde sua obra experimental foi publicada, mas 

sabe que as vendas não foram boas, pois a série foi cancelada após seu 4° e último volume ser 

publicado64. 

A HQ de Charles Platt – autor, jornalista e programador de computadores britânico 

naturalizado norte-americano – surgiu a partir de uma ideia de John Sladek (1937–2000), 

outro autor que também publicou textos interativos. Norman vs. America, dessa forma, foi 

nomeada por Platt como “tirinhas programadas”, sem expectativa de estar fazendo algo 

inovador. Ela traz ao leitor as peripécias de Norman, sujeito que chega a Nova York em busca 

de prosperidade fácil. Nela, é o leitor quem decide quais as melhores escolhas para que 

Norman consiga alcançar o American dream (SILVA, 2018, p. 28). Assim como na ficção 

interativa, após a leitura do texto verbal e não verbal, o leitor deverá escolher para qual parte 

da bifurcação oferecida pela narrativa ele deverá seguir. 

 

Figura 17 – Primeira referência de Norman vs. America  

 
62 Informação obtida por mensagens privadas trocadas com Charles Platt via e-mail. 
63 Informação obtida por mensagens privadas trocadas com Samuel R. Delany através da rede social Facebook. 
64 Informação obtida por mensagens privadas trocadas com Charles Platt através da rede social Facebook. 
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Fonte – Platt (1971). 
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O que pode ser percebido é que o leitor, representado pelo protagonista Norman dessa 

HQ interativa, só precisa seguir da 1ª referência para a 2ª caso ele deseje que seu personagem 

se torne um estudante revolucionário, mas poderá ir direto à 3ª, caso acredite que a melhor 

opção para ter sucesso na vida – o grande objetivo dessa narrativa – seja se juntar à multidão 

silenciosa. 

Por ser um dentre outros textos publicados numa antologia, a narrativa é de curta 

extensão, com os acontecimentos podendo mudar bruscamente na vida de Norman. Se o leitor 

escolhe como sequência as referências 1-2-5-9-14, por exemplo, Norman chega em Nova 

York (referência 1), se torna um estudante revolucionário em uma universidade local e 

conhece seu amigo Joe (referência 2), vai a um festival de rock com seu amigo e conhece 

Valerie, a irmã de Joe, que se interessa por ele e o pede em casamento (referência 5), Valerie 

e Norman se casam e vão viver juntos (referência 9), porém Norman larga tudo para trás e se 

torna um fabricante de consolos65 de sucesso (referência 14). Percebe-se que o ritmo narrativo 

é frenético com mudanças de ação, espaço e tempo bruscas, que beiram o nonsense. 

Assim como o livro pioneiro de ficção interativa Consider the Consequences!, Platt 

resolveu inserir no final um diagrama para que o leitor pudesse explorar de outras formas sua 

HQ. Pensando no público da época, foi um elemento facilitador para ensinar como apreciar 

essa novidade, assim como a obra de Webster e Hopkins fizera na década de 30. 

 

Figura 18 – Fluxograma de Norman vs. America 

 
65 Artefato de borracha à semelhança do órgão genital masculino. 
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Fonte – Platt (1971). 
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Esse diagrama pronto, aos leitores atuais, poderia tirar boa parte da interatividade e da 

curiosidade em se explorar a HQ em suas diversas formas, pois mostra os caminhos corretos a 

se percorrer para o happy end. O que os leitores mais se encantam com esse tipo de literatura 

é justamente explorarem por si sós, caso contrário basta conhecer e traçar um caminho ideal 

até a referência final e reduzir a leitura interativa a seguir números não sequenciais sem a 

imersão narrativa e o dilema das escolhas oferecidas, por exemplo. 

No Brasil, após traduções das HQs interativas criadas pela Disney, a primeira HQ 

interativa surge muito tardiamente em 2012. Na época atendente de negócios do próprio pai, 

Éder Gil de Souza (1985–), inspirado pela aventura solo Assalto ao Mestre Arsenal, decide 

criar a sua própria, mas em formato de HQ. Desenvolveu, assim, Seu Turno (2012), primeira 

HQ interativa publicada por um brasileiro e também a primeira a ser premiada por edital 

cultural (SILVA, 2018, p. 28).  

Em Seu Turno, 

 

[...] o leitor é Tercy Cross, um guerreiro-aventureiro que precisa descobrir o 

paradeiro de uma jovem raptada durante um baile em seu bairro. Logo de 

início o leitor já precisa decidir quais estratégias usar e quais pistas 

considerar para que sua missão tenha sucesso. Esta HQ interativa, embora se 
passe num ambiente medieval e tenha uma busca séria e imersiva a ser 

realizada, possui grande dose de humor, o que agrada leitores que buscam 

por aventuras e os que buscam por boas risadas também. O fim de seu 
enredo sugere uma continuação, a qual – infelizmente – nunca aconteceu 

(SILVA; FABRI, 2020, n.p., tradução nossa). 

 

Seu Turno, diferente de Norman vs. America, possui a extensão de quase 100 páginas 

de leitura, mas a estrutura de direcionar o leitor primeiro à numeração correspondente ao 

quadrinho selecionado e por último à ramificação de escolhas é muito semelhante à da HQ 

estadunidense: 

 

Figuras 19 e 20 – Dois exemplos de quadrinhos de Seu Turno 
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Fontes – Souza (2012). 

 

A preocupação com o leitor para esse tipo de HQ parece ser constante para autores de 

livros e também quadrinhos. Souza, sabendo que há tempos o leitor brasileiro não tinha 

contato com uma HQ desse tipo, decidiu dedicar uma página inteira de Seu Turno para guiar o 

leitor da forma mais simples e dinâmica possível para o tipo de leitura que estava por vir: 

 

Figura 21 – Instruções sobre como apreciar Seu Turno 
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Fonte – Souza (2012). 
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Silva considera Seu Turno uma HQ inovadora como interativa ao considerar, também, 

o formato impresso desses quadrinhos. No formato digital, há o seu prólogo, chamado Seu 

Turno: o bairro abandonado (2012a), mas que cronologicamente foi lançado depois de Seu 

Turno. Nele, o leitor é o ancião cuja filha foi sequestrada. Por ser um prólogo, há poucas 

bifurcações nessa HQ devido ao curto enredo, mas serviu para divulgar Seu Turno, que estava 

ainda no prelo naquela época. Porém, mesmo com seu conteúdo reduzido se comparado ao da 

HQ publicada em sua sequência, existem possibilidades de o leitor fracassar e de triunfar de 

formas diferentes (SILVA; FABRI, 2020a, n.p.). 

 

Figura 22 – Captura de tela de um quadrinho de Seu Turno: o bairro abandonado 

 

Fonte – http://paginasst.blogspot.com/2012/04/1b.html. 

 

Outra característica dessa HQ interativa online é a ausência de numeração dos 

quadrinhos, já que o leitor deveria clicar na escolha de como o ancião deveria agir. Na 

imagem acima, por exemplo, se o leitor quiser que o ancião entre na taverna ele deve 

selecionar o “clique aqui” localizado no lado direito à respectiva pergunta. Caso queira 

verificar outros lugares, deve selecionar o “clique aqui” ao lado dessa pergunta. Essa 

http://paginasst.blogspot.com/2012/04/1b.html
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aventura, portanto, funciona como um site a ser explorado, com o leitor selecionando 

hiperlinks para conhecer seu final. 

Seu Turno também trazia ao leitor esboços e um curto relato sobre como essa HQ foi 

produzida. Graças às exigências do edital do ProAC66 daquele ano, 200 exemplares de Seu 

Turno foram doados a bibliotecas públicas, o que pode ter ajudado a alcançar público leitor 

mais que qualquer livro-jogo, dificilmente encontrados em bibliotecas, e Souza ministrou uma 

oficina de desenho num orfanato. 

 

Figuras 23 e 24 – Alguns esboços reproduzidos na HQ Seu Turno 

  

Fontes – Souza (2012). 

 

A experiência de Seu Turno ajudou a alcançar novos desafios para sua carreira, e hoje 

atua como quadrinista, diretor de animação e professor de desenho animado, sendo o prólogo 

e a aventura completa de Seu Turno suas contribuições para o gênero no Brasil (SILVA; 

FABRI, 2020, n.p.). 

 
66 Sigla de “Programa de Ação Cultural”, legislação paulista de incentivo à cultura, criada em 2006 por meio da 

Lei nº 12.268/2006. Inicialmente conhecida por “PAC”, ela financia atividades artísticas através de editais 

anuais. 
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Outra HQ interativa nacional que merece destaque é Last RPG Fantasy (2012). Três 

amigos curitibanos, Thiago Yoshiharu Itice (1987–) (conhecido como Yoshi Itice), Marcel 

Keiichi Mori (1988–) e Felipe Kendy Saito (1986–) lançaram um blog de tirinhas com o 

objetivo de captar público e depois vender sua arte. Dentre algumas criações inseridas no 

blog, Last RPG Fantasy era a preferida dos “webleitores”. O que chamava atenção nessa HQ 

era a participação ativa do público leitor: conforme o enredo acontecia, o público dava 

palpites sobre como a aventura continuaria. Assim, a história se desenvolvia até certo ponto e 

terminava com uma pergunta que exigia a participação do leitor, e assim sucessivamente. Essa 

HQ tinha o roteiro de Yoshi Itice com ilustrações de Mori (e do próprio Itice) e arte final de 

Saito, juntamente com os outros dois integrantes (SILVA; FABRI, 2020b, n.p.). 

Ao contrário de Seu Turno, Last RPG Fantasy surgiu da inspiração de jogos de 

videogame do tipo JRPGs (Japanese Role-playing Games) e MMORPGs (Massively 

Multiplayer Online Role-playing Games, jogos do estilo RPG voltados a grandes quantidades 

de jogadores).  Essa HQ interativa do trio de artistas pode ser produzida graças ao 

financiamento coletivo proporcionado por uma campanha online, e foi a primeira do seu 

gênero a ser produzida e lançada dessa forma. 

 

Figuras 25 e 26 – Agradecimentos aos apoiadores do financiamento coletivo 

  
Fonte – Itice (2012). 

 

Publicada pelo próprio estúdio dos envolvidos, o estúdio Lobo Limão, foi lançada 

oficiamente na Gibicon com positiva repercussão, com críticas nos jornais e revistas locais 
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(SILVA; FABRI, 2020b, n.p.). Outras conquistas foram conhecidas por Last RPG Fantasy: 

fez parte de uma exposição voltada exclusivamente ao estúdio Lobo Limão no SESC Água 

Verde, onde o Last RPG Fantasy foi a atração principal do público, esgotou sua primeira 

tiragem de 1000 exemplares e faturou o Troféu Ângelo Agostini de melhor publicação 

independente de seu ano (SILVA; FABRI, 2020b, n.p.). 

 

Figuras 27 e 28 – Fotos da parte da exposição das produções do Estúdio Lobo Limão dedicada ao Last RPG 

Fantasy 

  
Fontes – Cortesia de Thiago Yoshiharu Itice. Imagens usadas sob permissão do autor. 

 

Last RPG Fantasy acontece no reino de Midgreen. Três guerreiros libertaram esse 

reino do poder de terríveis criaturas e criaram três cristais de proteção para proteger 

Midgreen. Depois de muito tempo, as criaturas malignas retornam e os cristais se perdem, 

cabendo a três cavaleiros – Verônica (a guerreira), Vinícius (o mago) e Vitor (o arqueiro) – 

recuperá-los. Essa HQ dá a opção do leitor, que toma as decisões pelos três personagens, 

escolher por qual dungeon começar. Cada uma delas oferece ao leitor uma narrativa 

ramificada até o seu fim. Concluída a primeira dungeon, o leitor ainda tem as outras duas para 

serem exploradas. Há também a possibilidade de o leitor coletar três objetos secretos durante 

suas escolhas, os quais revelam um código. Esse leva o leitor a uma aventura exclusiva 

oferecida no site do estúdio, que atualmente se encontra desativado. 

 

Figuras 29 e 30 – Uma cena com ramificação narrativa oferecida no final e a parte secreta do final, 

respectivamente 
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Fontes – Itice (2012).  

 

Não se sabe de outras HQ interativas impressas desde Last RPG Fantasy, mas 

esporadicamente quadrinhos desse tipo são publicados de forma amadora na internet, por 

meio de blogues ou sites próprios67. A HQ interativa seguiria o mesmo caminho que a ficção 

interativa fez para criar o livro-jogo: daria vida ao gênero híbrido HQ-jogo.  

 

1.5.3 HQ-jogo 

 

Assim como muitos autores disputam pela “invenção” do livro-jogo, os quadrinistas 

fazem o mesmo quanto ao menos popular HQ-jogo. Segundo Silva, o HQ-jogo possui as 

mesmas características de um livro-jogo, porém possui a importância da imagem e texto na 

mesma proporção (SILVA, 2018, p. 28-29). Dessa forma, ele classifica Diceman (1986) como 

a primeira HQ-jogo do mundo. 

Subsérie da 2000 AD, Diceman foi uma minissérie composta por cinco edições. Cada 

uma delas trazia duas ou três aventuras em si, a maioria escrita por Pat Mills (1949–) – 

considerado o “padrinho dos quadrinhos britânicos” (DAN SHAHIN, 2021) –, também 

responsável pelas regras de jogo de grande parte delas. As HQs de Diceman foram coletadas 

 
67 É sabido, por exemplo, do lançamento do número 72 de Chico Bento moço (2020), que não pôde ser analisada 

a tempo. 
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posteriormente no You are the hero: you are Slaine (1986), apresentando o logotipo 

Diceman’s Fantasy Gaming Series em sua capa (GELLER, 1986). 

Simon Geller (1956–) não se recorda de onde veio a ideia de unir regras simples de 

RPG numa HQ, mas provavelmente tenha partido dele mesmo ou de Pat Mills. No entando, 

Geller afirma que a inspiração para criar Diceman surgiu graças ao romance epônimo Dice 

Man (1971)68, de Luke Rhinehart (1932–2020), pseudônimo de George Powers Cockcroft, 

obra que teve forte impacto em Geller quanto ainda era um estudante. Esse livro de Rhinehart 

conta a história de um psiquiatra que toma decisões baseadas em rolamento de dados. 

Assim como na maioria dos livros-jogos, os quadrinhos de Diceman não possuíam 

suas páginas numeradas. O leitor-jogador, após entender as instruções e o sistema de regras 

que determinada narrativa exige para sua fruição, começaria na referência número 1 e, após 

lê-la, o texto lhe ofereceria as ramificações narrativas a serem seguidas. 

 

Figura 31 – Página inicial da história You Are Judge Dredd in House of Death (GROVER, 1986)  

 
68 Informações obtida por mensagens eletrônicas trocadas com o próprio autor via e-mail. 
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Fonte – Grover (1986). 

 

Percebe-se que o texto inicia com a referência numérica para melhor situar o leitor-

jogador que, depois do folhear de páginas, precisa encontrar o número da escolha por ele feita 
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na referência anterior. Aqui, o “leitor-Judge Dredd”, após terminar a leitura lúdica da primeira 

referência do texto, possui três opções: destruir a porta da frente com a moto (referência 10), 

vasculhar a caixa de correio (referência 22) ou ir para o porão (referência 17). A intuição do 

leitor-jogador é quem determina qual a melhor escolha para essa aventura que está para 

começar. Nos cantos superiores esquerdo e direito de cada página dessa HQ o leitor-jogador 

encontra quais referências estão contidas nas páginas, recurso muito parecido com uma 

consulta a um dicionário impresso. Tudo isso deixa a leitura-jogo mais dinâmica e veloz para 

não se quebrar a imersão do leitor-jogador. 

Se, porventura, a leitura-jogo de quadrinhos acabar e não houver ramificação de 

sequência narrativa, o leitor-jogador deve manter a leitura-jogo de forma sequencial até que se 

depare com uma. Já o uso do sistema de regras explicado previamente à história é cobrado de 

forma explícita no próprio quadrinho que o exige. A imagem abaixo é um claro exemplo 

dessas duas práticas recorrentes nesse tipo de leitura. 

 

Figura 32 – Sequência linear de quadrinhos e uso do sistema de regras 



98 

 

 

Fonte – Grover (1986). 

 

No exemplo acima, o leitor-jogador está na 10ª referência da história e deve ler até a 

12ª, quando aparece o inimigo que o confronta. O protagonista começa essa aventura com um 
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valor numérico que representa sua “energia”, que é igual a 40 somado ao resultado do lance 

de um dado (GROVER, 1986, p. 4). Caso esse valor, que varia de 41 a 46 pontos iniciais, 

atinja o valor de zero ou qualquer pontuação negativa durante a narrativa significa que o 

leitor-jogador deverá cessar sua leitura interativa naquele momento, pois seu protagonista terá 

morrido, devendo começar novamente essa leitura lúdica da 1ª referência, tendo, então, a 

vantagem de rever determinadas escolhas ruins que fizera em sua última tentativa. 

O sistema de jogo para essa aventura, criado por Pat Mills, alerta o leitor-jogador de 

que quando aparecer um desenho de caveira em algum balão de narrador haverá um conflito 

(GROVER, 1986, p. 4). A leitura-jogo, então, deverá ser imediatamente interrompida para 

que o combate seja resolvido. O inimigo em questão é uma gangue que ataca Judge Dredd, o 

herói, em conjunto, como se fosse um só elemento, cuja característica é possuir “acerto +8”. 

Isso significa que, num lance de dois dados, qualquer valor igual ou abaixo de 7 faz Judge 

Dredd golpear seu inimigo com sucesso, podendo continuar com a leitura, nesse caso 

seguindo linearmente para as referências 13, 14 e 15, para depois ir diretamente à 16ª como 

manda o final do 15° quadrinho. Caso o valor obtido no rolamento de dados seja igual ou 

maior do que 8, Judge Dredd é golpeado e sua punição será sofrer o dano de ataque do 

inimigo. Nesse caso, o leitor-jogador deverá deduzir o valor de um rolamento de dados, 

conforme consta na informação “damage: one die”, do valor atual de sua energia. Por 

exemplo, se o leitor-jogador possuir 41 pontos de energia e obtiver no lance de dado o valor 

de 4, deverá alterar o valor de sua energia para 37 e começar um novo combate até superar 

seu inimigo ou morrer. Não havia, ainda, um modelo de ficha de personagem, já que para 

cada aventura o sistema mudaria, mas eles eram tão simplórios que apenas papel e lápis, além 

do par de dados, seriam o suficiente para se ler-jogar quaisquer aventuras de Diceman. 

O elemento lúdico promovido pela aleatoriedade no rolamento de dados é a marca 

dessa HQ, que em seu volume decidiu até mesmo enfatizar o objeto em primeiro plano na 

capa da revista de estreia, além de aparecer também no selo69: 

 

Figura 33 – Capa do 1° número da série Diceman 

 
69 Localizado no canto superior esquerdo da capa, constitui-se de um pequeno retângulo na vertical utilizado para 

inserir logotipo e/ou nome da editora ou série a que pertence a HQ. 
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Fonte – Geller (1986). 

 

Nas aventuras da franquia estão presentes personagens como Judge Dredd, Nemesis, 

Slaine, ABC Warrior, Rick Fortune (o próprio Diceman), Rogue Trooper, Torquemada e até o 
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ex-presidente Ronald Reagan (SILVA, 2018, p. 28-29). Foram utilizados playtesters na 

criação das aventuras, pois os dados de seis lados eram elementos fundamentais para se ler-

jogar essas narrativas lúdicas e os sistemas de regras variavam para cada aventura (GELLER, 

1986, p. 2). Tanto trabalho não conheceu boa repercussão e ainda hoje se mostra uma série 

que poucos leitores-jogadores conhecem. No entanto, Geller acredita que as vendas de 

Diceman foram boas, mas nada surpreendente, pois o preço não era o mais acessível aos 

leitores-jogadores da época, e poderia ser mais barato caso as vendas fossem maiores. Geller 

acredita que outra dificuldade em promover Diceman foi, também, sua proposta inovadora 

demais para sua época70. 

No Brasil, o processo ocorreu de forma contrária. Enquanto nos quadrinhos britânicos 

a HQ interativa, como Norman vs. America, podem ter dado origem à HQ-jogo, como 

Diceman, no Brasil é a HQ-jogo que precede a HQ interativa, sendo a subsérie de apenas duas 

edições Especial RPG de As Aventuras dos Trapalhões, a responsável por esse feito (SILVA; 

FABRI, 2020c). 

Além da óbvia inspiração no seriado cômico Os Trapalhões (1986–1995), que já havia 

ganhado uma adaptação para quadrinhos, a série As Aventuras dos Trapalhões também trazia 

filmes campeões de bilheteria de seu tempo e franquias de HQ de sucesso. A HQ-jogo de 

estreia dessa curta minissérie foi A Ilha dos Dinossauros (1993), primeira HQ-jogo produzida 

nacionalmente. Ela foi uma paródia ao primeiro filme da franquia Jurassic Park (1993), mas 

com personagens de outras franquias, como o protagonista Didiana Jones, um personagem 

híbrido inspirado em Indiana Jones e no próprio Didi Mocó (SILVA; FABRI, 2020c).  

O enredo de A Ilha dos Dinossauros conta a história da missão de Didiana Jones, um 

arqueólogo cearense em busca de aventuras. Ele vai em sua missão acompanhado dos 

personagens Henry Mussum Jones, inspirado no personagem Mussum, e Dedé Santanassauro, 

inspirado no personagem Dedé Santana. Dedé apresenta a Didiana um suposto mapa que 

mostra onde há uma ilha habitada por dinossauros, e o leitor-jogador, representado por 

Didiana, precisa decidir previamente quais itens serão levados para essa aventura, além do 

chicote, arma icônica dos personagens Indiana Jones e sua versão paródica brasileira. 

 

Figura 35 – Referência inicial de A Ilha dos Dinossauros 

 
70 Informações obtida por mensagens eletrônicas trocadas com o próprio autor via e-mail. 
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Fonte – Cassaro (1993). 

 



103 

 

Mesmo que a narrativa não conheça uma ramificação tão cedo, pois da referência 1 o 

leitor-jogador deverá obrigatoriamente ir para a 13ª, a escolha inicial desse arsenal excêntrico 

tem papel decisivo no que está por vir, já que dos seis itens oferecidos ele só poderá levar 

quatro deles (CASSARO, 1993). Alguns serão essenciais para o sucesso, outros, meros 

facilitadores e, por fim, alguns itens serão inúteis e dificultarão o sucesso de Didiana. 

Além do elemento “ficha de personagem”, componente essencial desde os RPGs mais 

simplórios aos mais sofisticados, há um sistema de regras de RPG próprio. Esse é muito 

semelhante ao de Fighting Fantasy, franquia de livros-jogos mais vendida no Brasil na época, 

porém ainda mais simplificado: “ataque” da HQ-jogo corresponde ao atributo “habilidade”, 

enquanto “energia” corresponde ao atributo homônimo dos livros-jogos. Os “encontros com 

monstros” são chamados de “caflitos”, situações de vida ou morte que muito lembra o 

vocábulo “conflitos”, muito comum nos livros-jogos (SILVA, FABRI, 2020c). Assim como 

os livros-jogos da série pioneira, a minissérie dessas HQ-jogo também trazia o modelo pronto 

para facilitar o contato do leitor-jogador com esse híbrido textual: 

 

Figura 36 – Ficha de personagem padrão da série Especial RPG 

 

Fonte – Cassaro (1993). 
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Apesar de ter sido uma HQ-jogo muito simples, até classificada por uma resenha da 

revista Dragão Brasil (1994–200771; 2016–) como “aventura-solo em HQ” 

(RETROSPECTIVA, p. 15), sua dificuldade é mínima, mas seu pioneirismo em um tipo de 

HQ como esse é seu grande diferencial. Além do mais, assim como o livro-jogo, funcionou 

também como iniciação ao RPG por parte do público da década final do século passado, 

oferecendo aos leitores-jogadores um enredo criativo e divertido. 

A HQ-jogo sucessora foi Em Busca do Ioiô Sagrado (1993a). Seguindo o mesmo 

padrão da HQ-jogo anterior, o leitor-jogador novamente é representado por Didiana Jones. O 

espaço, no entanto, ocorre no Egito Antigo, e Didiana é acompanhado por Henry Mussum e 

Zaca Salim, este inspirado em Zacarias, personagem do ator e comediante da trupe d´Os 

Trapalhões. O sistema de regras também permanece o mesmo. 

Didiana tem a opção, logo na 1ª referência, de seguir direto para a aventura (17ª 

referência) ou visitar a tenda do mascate para se equipar (12ª referência). Escolhendo a parte 

da bifurcação que leva o protagonista para a tenda, o leitor-jogador possui créditos para gastar 

com objetos a serem levados na aventura, assim como a escolha do que levar de bagagem para 

a Ilha dos Dinossauros da HQ-jogo anterior. 

Há, na HQ-jogo Em Busca do Ioiô Sagrado, maior complexidade do que sua 

publicação precedente, com maior chance de fracasso, além de várias partes dessa HQ lúdica 

promover intertextualidades com elementos da cultura pop da época, como os seriados 

Profissão: Perigo (1985–1992), a franquia de Batman, a popularidade do ioiô graças a 

promoções da indústria de refrigerantes da época – principalmente a Coca-cola – e, claro, 

com a própria série da trupe d’Os Trapalhões (SILVA; FABRI, 2020d).  

 

Figuras 36 e 37 – Aparição do ioiô e cena que sugere a pedra rolante de Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 

 
71 A data de fechamento da primeira fase de circulação da revista é discutível. Depois da edição n° 111, em 2004, 

o grupo fundador da revista, conhecido como “Trio Tormenta”, decidiu seguir outros planos e a revista passou a 

seguir um novo padrão pelos funcionários que ficaram. A equipe remanescente seguiu na Dragão Brasil até 

2007, quando o baixo número de vendas cessou suas atividades, sendo a última revista lançada a de número 123. 

Em 2016, quando o trio fundador decidiu voltar com a revista, até hoje publicada em formato digital, publicou o 

primeiro número dessa nova fase como n° 112, deixando claro que não reconheceu o trabalho feito pela outra 

equipe entre 2004 – 2007. Então, para alguns leitores, a primeira tiragem vai de 1994-2004, enquanto para 

outros, de 1994-2007. 
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Fonte – Cassaro (1993). 

 

A série se encerrou com esse segundo volume e nenhuma outra HQ-jogo foi publicada 

depois. No entanto, a subsérie Especial RPG tanto ajudou a introduzir novos consumidores na 

cultura do RPG como também nos próprios livros-jogos. Até o presente momento, ao menos 

no Brasil nenhuma publicação de “mangá-jogo” foi conhecida, o que pode render inovadoras 

criações para esse gênero literário em desenvolvimento. 

 

1.5.4 Aventura via texto72 

 

 
72 Do inglês Text Adventure Game. Optou-se por usar essa tradução porque as demais encontradas na literatura 

especializada são insuficientes ou confusas para um jogador leigo. Por vezes, ela é traduzida como “jogo de 

aventura”, excluindo sua essência que é oferecer ao jogador uma imersão não através de imagens em 

movimento, mas sim através de uma leitura interativa cujo suporte é a tela de computador. Por vezes, 

classificam-se jogos desse tipo simplesmente como “adventure”, forma mais genérica e abstrata do que a 

anterior.  Vale ressaltar que essa tradução somente foi conhecida recentemente pelo público pelo lançamento do 

documentário High Score (2020), exibido no Brasil como GDLK (2020) pela plataforma de streaming Netflix. 

No 3° episódio, intitulado “Role-Players” – no Brasil “RPG” –, a tradução de Text Adventure Game para 

Aventura via texto aparece quando ele é exibido com legendas em português ao comentar sobre o jogo Colossal 

Cave Adventure (1976), e pareceu a mais apropriada para o presente trabalho. 
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Jogos precursores dos adventure games, livros-jogos e muitos outros, as aventuras via 

texto nada mais eram do que ficções interativas cujo suporte não era a brochura de um livro, e 

sim a tela dos primeiros computadores domésticos da década de 1970. O jogo que marcou o 

início desse tipo de jogo foi Colossal Cave Adventure (1976, 1977), também conhecido por 

ADVENT, Colossal Cave, ou apenas Adventure. 

Colossal Cave Adventure foi desenvolvido de 1975 a 1976 por Will Crowther (1936–) 

para o computador PDP-10. Depois, com a ajuda de Don Woods (1954–), ele foi expandido e 

republicado em 1977 (JERZ, 2007), ganhando diversas versões de Woods até pelo menos a 

década de 1990, sendo a versão de 1977 a mais famosa entre os fãs. Depois disso, outros 

programadores criaram variações sobre o jogo e adaptações para outras plataformas. Seu 

pioneirismo foi tanto que inspirou diversos tipos de mídia, desde as ficções interativas best 

seller (SILVA, 2019, p. 131) aos romances hipertextuais e à pornografia interativa em CD-

ROM (AARSETH, 1997, p. 100). Vale lembrar que os escritores-programadores da Oulipo já 

faziam algo muito parecido com as aventuras via-texto numa época muito próxima da de 

Crowther e Woods. 

O enredo desse jogo é bem simples. O jogador precisa explorar uma enorme caverna 

que parece estar cheia de tesouros. Como não há gráficos, pressupõe-se que o herói é um 

aventureiro cuja missão é se adentrar na caverna, obter o máximo de riqueza possível e 

escapar desse lugar com vida. Ao coletar os tesouros, o jogador acumula pontos, que medem 

seu desempenho durante sua aventura. A pontuação máxima para esse jogo é 350. Segundo 

Jerz (2007), Crowther havia se divordiaco na época de sua esposa e queria se aproximar de 

suas filhas. Então, decidiu criar seu magnus opus depois de uma visita ao Mammoth Cave 

National Park, localizado no estado do Kentucky, a partir de uma caverna gigante que 

explorou com elas, e usou essa experiência para criar seu jogo, com bons toques de RPG e 

puzzles ([ADAMS], s/d). Depois disso, Woods, nos primórdios da ARPANET – uma rede 

virtual precursora da internet – teve contato com o jogo de Crowther e lhe pediu o código para 

alterá-lo, criando uma versão mais complexa do game. 

Para jogar, o jogador digita palavras, normalmente uma ou duas, com a intenção de se 

movimentar pela caverna, analisar objetos encontrados, adicionar itens em seu inventário e 

outras ações. O próprio programa atua como o narrador e descreve ao jogador o que há em 

cada local da caverna, bem como as consequências de suas escolhas. Caso o jogador não 

entenda alguma pergunta ou responda algo muito além do aceitável pelo programa, é pedido a 

ele que digite um novo comando. 
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Figura 38 – Uma parte do jogo Colossal Cave Adventure, numa versão de 1993. 

 

Fonte – Zxpectrumgames4 (s/d). 

 

Na captura de tela acima, o jogador está na parte de fora de uma grade, que está 

trancada. O jogador escreveu como comando “derrubar a grade” (“smash grate”) e como 

resposta o narrador lhe informou que tal ação está além da capacidade do jogador (“It is 

beyong your power to do that”), devendo escolher outra opção. O jogador, então, escreveu 

que deseja “erguer a grade” (“lift grate”), mas o programa não reconhece essa opção (“I don´t 

know that word”), assim como “empurrar a grade”, já que foi programado para reconhecer 

apenas 193 palavras. Depois dessas três tentativas, o narrador pergunta se o jogador está 

tentando entrar na caverna (“Are you trying to get into the cave”), e sua resposta é afirmativa 

com o “y” (abreviação de “yes”). Então, o narrador decide oferecer ajuda em troca de 2 

pontos da pontuação atual do jogador (“I am prepared to give you a hint, but it will cost you 2 

points”). Percebe-se que essas perguntas são muito parecidas com as que um Mestre de Jogo 

faz a seus jogadores durante uma partida de RPG. 

O jogo pode apresentar boas doses de humor, o que foi repetido nos híbridos textuais 

pós-aventuras via texto. Em determinada parte do jogo, o aventureiro poderá fazer a opção de 

ir para o oeste e encontrar uma morte instantânea, que o tira uma vida – o jogador possui três 

vidas para completar sua aventura, caso contrário deverá recomeçar o jogo a partir dos 

diálogos iniciais – e se deparar com uma frase cômica do narrador: 

 

Você caiu em um buraco e quebrou todos os ossos do seu corpo! 
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Agora você realmente conseguiu! Estou sem sinal de fumaça! Você não 

espera que eu te reencarne de forma decente sem nenhum sinal de fumaça, 
acha?  

> sim. 

Ok, se você é tão esperto, faça isso você mesmo! Vou embora!73 

(CROWTHER; WOODS, 1977, tradução nossa). 

 

Para agregar ainda mais valor ao produto, Crowther e Woods promoveram como 

iniciativa enviar aos jogadores que encontrassem todos os tesouros o “código secreto” do 

programa, além de um certificado assinado e selado por ambos ([ADAMS], s/d): 

 

Figura 39 – Certificado fac-símile de excelência obtido pelos jogadores recordistas de Colossal Cave Adventure 

 

Fonte – http://rickadams.org/adventure/images/wizard.gif 

 

Colossal Cave Adventure entrou para o World Video Game Hall of Fame em 2019, 

além de aparecer de maneira explícita ou implícita em diversos jogos, livros e documentários, 

o que confirma a importância desse game. Esse jogo também inspirou uma série de outros 

 
73 Do inglês You feel into a pit and broke every bone in your body! 

Now you´ve really done it! I´m out of orange smoke! You don´t expect me to do a decent reincarnation without 

any orange smoke, do you? 

> yes 

Okay, if you´re so smart, do it yourself! I´m leaving!. 

http://rickadams.org/adventure/images/wizard.gif
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jogos do mesmo estilo antes de gerarem outros híbridos, como a franquia Zork, responsável 

por 1 milhão de cópias vendidas (AARSETH, 1997, p. 101). 

Mystery House (1980) é outro exemplo que vale a pena ser mencionado quando se 

aborda as aventuras via texto. Criado por Roberta Williams (1953–) com a ajuda de seu 

marido Ken Williams (1954–), esse jogo pode ter sido o primeiro do gênero de aventura com 

gráficos de todos os tempos (BARTON, 2008, p. 53), inspirado no livro E não sobrou 

nenhum (2014), de Agatha Christie (1890–1976). 

O espaço desse jogo se situa próximo a uma mansão vitoriana abandonada. O jogador 

entra e logo se tranca na casa. Sem ter como sair, passa a explorar seus muitos aposentos e 

descobre que outras sete pessoas vivem por lá também. Conforme o jogo passa, essas pessoas 

vão sendo assassinadas, e é missão do jogador descobrir o que está acontecendo para não ser a 

próxima vítima.  

 

Figura 40 – Uma bifurcação em Mystery House 

 

Fonte – Old Classic Retro Gaming (s/d). 

 

Mystery House é a transição dos games onde o texto impera na totalidade do jogo e 

passa a dar espaço para o recurso visual, embora ainda muito rudimentar se comparados ao 

que a indústria do entretenimento oferece hoje aos jogadores. A imagem da captura de tela 

acima é um claro exemplo disso. Nela, o jogador encontra-se no salão principal (“You are in 

na entry hall”) junto aos outros personagens, e escolheu abrir e passar pela porta oeste 

(“west”) ao invés da porta ao sul (“south”), ao leste (“east”) ou subir as escadas (“A starway 
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goes up”). Além de esse jogo ser desprovido de sons e efeitos especiais, a imagem acima, 

estática como as demais do game, não acrescenta muito à narrativa, apenas ilustra o que é 

reproduzido pelo narrador, embora esse recurso tenha sido um grande avanço tecnológico 

para os jogos via texto e o possível de ser feito com a tecnologia da época (VAN ES, 2005).  

Após o sucesso com Mystery House, o casal Williams acreditou que poderia criar 

outros jogos, graças ao lucro acumulado com seu game de estreia (VAN ES, 2005), e de fato 

foi possível produzir outros. Todos eles seriam parte de uma série chamada Hi-Res 

Adventures, e com isso Mystery House passaria a ser o Hi-Res Adventures número 1. 

 

Figura 41 – Publicidade de jogos da On-Line Systems 

 

Fonte – http://thedoteaters.com/gallery/displayimage.php?pid=1223&fullsize=1  

 

Franquias criadas a partir de Mystery House como King´s Quest e Ultima, só para citar 

algumas, poderiam ser classificadas como jogos de “aventuras via texto e imagem”, por 

exemplo, já que suas imagens passam a ser dinâmicas, embora o texto ainda tenha grande 

peso na importância desses jogos. Todas conheceram grande sucesso em seu tempo 

(BARTON, 2008, p. 228). 

Segundo Nooney (2017), Colossal Cave Adventure foi o jogo responsável por gerar 

dois tipos de jogos: a franquia Zork da Infocom e Mystery House e outras franquias da On-

Line Systems, que depois viraria Sierra On-Line. Normalmente Mystery House é classificado 

http://thedoteaters.com/gallery/displayimage.php?pid=1223&fullsize=1
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como o sucessor direto do jogo de Crowther e Woods, mas é possível afirmar que a franquia 

Zork é também sua herdeira direta, já que os games da On-Line Systems / Sierra On-Line 

visavam otimizar cada vez mais o recurso gráfico de seus jogos, enquanto a Infocom lapidava 

a qualidade narrativa deles.   

 

Figura 42 – Bifurcação de jogos pós-Colossal Cave Adventure 

 

Fonte – Nooney (2017). 

 

Essa divisão pode fazer sentido também se considerarmos que tanto o pioneiro 

Colossal Cave Adventure quanto a franquia Zork foram jogos inspirados nos RPGs, diferente 

de Mystery House, inspirado na literatura e tangentemente no RPG, já que surgiu de um jogo 

nele baseado (NOONEY, 2017, p. 96). Segundo Barton, 

 

Em resumo, Colossal Cave Adventure de Crowther e Woods demonstrou 
uma série de proezas que se revelariam essenciais para os CRPGs 

[“Computer Role-playing Games”, ou seja, jogos de RPG para computador] 

modernos. O mais importante deles é a criação de um mundo virtual e os 

meios para explorá-lo. O jogo também continha magia e monstros a serem 
derrotados, embora o combate não fosse baseado em um sistema estatístico74 

(2008, p. 28, grifo, tradução nossos). 

 

 
74 Do inglês In short, Crowther and Woods´ Colossal Cave Adventure demonstrated a number of feats thatwould 

prove essential to modern CRPGs. The most important of these is the creation of a virtual world and the means 

to explore it. The game also contained magic and monsters to overcome, though the combat was not based on a 

statistical system. 
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Mystery House foi considerado um dos jogos de computador mais inovadores de todos 

os tempos pela revista Computer Gaming World (FIFTEENTH ANIVERSARY SPECIAL, 

1996, p. 102) e o 51º jogo mais importante de todos os tempos de acordo com a revista 

GamePro (FATT; GAMEPROS, 2007).  

O certo é que, independente do que a História dos jogos classificar quem carregou o 

legado de Colossal Cave Adventure, o fim das aventuras via texto foi conhecido quando um 

novo tipo de jogo se popularizou na indústria dos games: os jogos do estilo first-person 

shooter, como Doom (1993), também conhecidos por sua sigla FPS ou como “jogos de tiro 

em 1ª pessoa”. Hoje em dia, jovens jogadores dificilmente terão experiências positivas com 

aventuras via texto devido ao padrão de qualidade de gráficos e jogabilidade dos games 

contemporâneos, mas esses jogos pioneiros são relevantes aos que desejam conhecer as raízes 

do que um jogador encontra na indústria do entretenimento atual. Vale ressaltar que um tipo 

de jogo não chega na mídia para substituir outro(s), e sim uma evolução natural 

proporcionada pelo avanço da tecnologia e maior grau de profissionalismo empregado na 

criação de jogos em busca de suprir uma demanda de consumidores existente no mercado do 

entretenimento. Dessa forma, o legado é mantido, embora as produções de jogos variem 

muito entre si. 

 

1.5.5 Chamada telefônica interativa 

 

Steve Jackson (UK), além de ser cofundador da série Fighting Fantasy, coautor do 

primeiro livro-jogo de fantasia, autor dos primeiros livros-jogos de ficção científica e horror, 

só para citar algumas produções desse criativo autor e designer de games, inovou ao agregar à 

narrativa interativa os recursos tecnológicos que havia à sua disposição, como o telefone. 

Dessa forma, ele pode ser considerado o criador da “chamada telefônica interativa”. 

Tony Pirquet, Bret Pirquet e Monte Harkins, todos da Computerdial, empresa 

californiana de serviços telefônicos que fez fama ao oferecer consultas telefônicas sobre 

horóscopo e astrologia, haviam pensado no formato do livro-jogo convertido para game 

interativo via telefone (JACKSON, 1988). Ofereceram essa ideia a Steve Jackson (UK), que 

criou o F.I.S.T. (1988), sigla para Fantasy Interactive Scenarios by Telephone75, que seria o 

primeiro RPG que não usaria tabuleiro ou livro de regras, e sim a chamada telefônica como a 

 
75 Do inglês Cenários de fantasia interativa para telefone. 
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narrativa e as teclas do aparelho telefônico como o meio de selecionar os rumos da aventura 

(SILVA, 2019, p. 179).  

O sistema funcionava com o interessado fazendo uma chamada diretamente à British 

Telecom, que por sua vez a redirecionaria para o computador em que a programação de 

F.I.S.T. estava pronto para iniciar a aventura ao jogador. Paralelo a isso, um ambiente de 

multichamada foi criado para vários jogadores conversarem entre si e trocarem experiências 

de suas aventuras, como se estivessem em uma mesa de taverna, justamente por isso chamada 

Black Claw Tavern76 (JACKSON, 1988, p. 4). 

F.I.S.T. tinha evidente inspiração na dramaturgia radiofônica aliada à programação 

computacional e aos enredos de exploração de labirintos que os leitores-jogadores da série 

Fighting Fantasy conheciam tão bem (JACKSON, 1988, p. 4). A série, a essa altura, já estava 

traduzida para dezenas de países e a procura no mercado editorial só crescia para os livros-

jogos. Essa aventura telefônica interativa funcionava da seguinte forma: o jogador criava seu 

cadastro no jogo e seu personagem, assim seus dados seriam salvos para serem utilizados nas 

próximas “chamadas-jogos” que o usuário fosse fazer. Durante a aventura, cheia de efeitos 

sonoros, escolhas eram oferecidas ao usuário telefônico no momento da ramificação narrativa. 

Ele deveria pressionar a tecla correspondente ao que desejava que o personagem fizesse. Era 

possível, também, salvar o jogo na última mensagem transmitida para continuar a ser jogado 

posteriormente (SILVA, 2019, p. 179). 

Depois de um mês de intenso trabalho, Steve Jackson (UK) lançou a primeira aventura 

criada para F.I.S.T.: Castle Mammon – Lair of the Demon Prince.  Ela era ambientada dentro 

do Castelo Mammon, o covil de Kaddis Ra, um dos sete príncipes demoníacos enviados pelos 

deuses do caos à Terra durante a luta pela supremacia celestial travada entre os deuses da lei e 

do caos (JACKSON, 1988, p. 4).  

A interatividade recompensava os jogadores mais do que a imersão via telefone. 

Moedas físicas de ouro e camisetas eram enviadas às residências dos jogadores de pontuação 

mais alta (SILVA, 2019, p. 179). Até os dias atuais muitos jogos atuais utilizam o formato de 

“top players” como premiação, desde programas do estilo pergunta-e-resposta de emissoras 

de rádio até campeonatos oficiais dos card games e jogos online mais populares e disputados, 

num tipo de modalidade popularmente conhecida como “ranqueado”. 

Além da intuição em fazer as escolhas certas durante a narrativa ramificada, quando o 

jogador encontrava um monstro deveria digitar qualquer número de 0 a 9, com os efeitos 

 
76 Do inglês Taverna da Garra Negra. 
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sonoros sugerindo se os ataques escolhidos numericamente eram bem-sucedidos (JACKSON, 

1988, p. 4). 

Essa criação de Steve Jackson (UK) conheceu tamanha popularidade que outras duas 

“campanhas” foram criadas para atender a procura dos fãs desse jogo telefônico. Não se sabe 

se há registros de gravações deles (SILVA, 2019, p. 179), mas é possível ter uma boa noção 

do que eram pela paródia Adventure Game apresentado pelo personagem Falconhoof, quadro 

do programa Limmy´s Show da BBC Two. O que é sabido é que as gravações feitas por 

dubladores e voice-overs para darem “vida” ao roteiro de Steve Jackson (UK) foram 

armazenadas discos rígidos de 154 MB, e por isso talvez possam ser “descobertos”. O sucesso 

de F.I.S.T. se deveu, também, por proporcionar o que os livros-jogos e ficções interativas de 

boa qualidade ofereciam ao público consumidor. Segundo Linda Hutcheon (2013, p. 72), essa 

fórmula de sucesso consiste em engajar os consumidores de forma psicológica e emocional 

através de ritmo e tempo adequados, refletida nas milhares de chamadas diárias, comerciais na 

TV e revistas de RPG da época (DREDGE, 2014). O sucesso foi tanto que foram feitas 

também duas sequências: F.I.S.T.2 – The Rings of Allion, como uma sequência direta da 

aventura PBP – sigla em inglês para “Play By Phone”, que significa “Jogo via telefone” – 

anterior e encerrando as aventuras de F.I.S.T., e Gladiators of the Roman Empire, um jogo 

mais voltado ao combate corpo-a-corpo via telefone do que uma narrativa ramificada. Ambos 

foram lançados em 1989 (F.I.S.T. , s/d). 

Não se sabe se houve outro “jogo via telefone” anterior, mas depois de F.I.S.T. os 

outros games telefônicos criados seguiam o seu padrão, como Joe Dever´s Phone Quest e War 

of Wizards. Com o público tendo terminado ou desistido das missões telefônicas (SILVA, 

2019, p. 180), além da popularização dos computadores e a evolução dos jogos de videogame, 

esse tipo de jogo tornou-se algo insustentável no mercado dos games. 

 

1.5.6 Programa de TV interativo 

 

Paralelo aos enredos interativos via telefone, foi natural se pensar nesse formato para a 

televisão. Não se sabe ao certo qual foi o primeiro programa interativo da TV, mas 

Knightmare (1987-199477; 1995-199878; 199979; 200180; 2002-200781; 201382; 201583) foi um 

 
77 Temporada original, exibida pela ITV. 
78 Continuação da 1ª temporada. Adquirida e transmitida pelo Sci-Fi Channel.  
79 Exibição no 40 Years of Anglia. 
80 Exibição no programa 100 Greatest Kids' TV Shows do Channel 4. 
81 Reprise da 3ª temporada original em Diante, no programa Christmas Cult Selection do canal Challenge. 
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bom exemplo de como a mídia televisiva poderia oferecer mais do que desenhos animados e 

filmes adolescentes a seu público. 

Voltado para o público cuja idade variava entre 11-16 anos, Tim Child (1946–) criou 

esse game interativo para a televisão a partir de dois jogos do ZX Spectrum, um 

microcomputador da época: Atic Atac (1983) e Dragontorc (1985). Como os jogos de 

computador eram limitados na época, Child acreditou que no formato televisivo poderia 

deixá-los mais complexos e atrativos (CHILD, 1999). 

O programa interativo precisava sempre de quatro convidados (KNIGHTMARE 

UPLOADER, s/d). Formada uma equipe, os quatro participantes decidiam quem deles seria o 

personagem do jogo, conhecido como dungeoneer84. Este usaria o Elmo da Justiça85, uma 

proteção craniana adornada com chifres que servia como uma estilosa venda para tapar quase 

que totalmente a visão do usuário, fazendo-o enxergar apenas seus pés no chão. Os demais 

atuariam como seus guias. Com isso, o dungeoneer se mostrava o próprio herói, protagonista 

da trama controlado pelo leitor-jogador de um livro-jogo, enquanto a equipe de conselheiros, 

deliberava sobre as possibilidades de como o herói agiria na narrativa com cautela 

(COMMERCIAL BREAKS, 1998).  

 

Figura 43 – Dois membros da equipe externa deliberando (à esquerda e à direita) sobre a resolução de um puzzle 

e o jogador-protagonista esperando seus conselhos para agir (no centro) 

 
82 Reprise dos dois episódios finais da 7ª temporada no programa Old Skool Weekend do canal CITV e das duas 

primeiras temporadas no canal Challenge. 
83 Reprise da 3ª e 4ª temporadas no canal Challenge. 
84 Optou-se por deixar o termo em inglês, já que inexiste um equivalente em português. Talvez a melhor 

tradução seja “explorador de masmorras” ou algum neologismo como “masmorreiro”, “masmorrista” ou 

“masmorrador”. 
85 Do inglês Helm of Justice (tradução nossa). 
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Fonte – Knightmare [2017 ou 2018]. 

 

Na tela do jogo somente ficava o convidado-jogador, enquanto os outros três membros 

da equipe assistiam de fora e dariam conselhos sobre o que fazer, em contato direto com o 

protagonista, além de anotar informações numa folha. O ambiente virtual do jogo era um 

cenário de fantasia medieval com os recursos da época, principalmente o uso do bluescreen, e 

a equipe precisava superar obstáculos como pisos falsos, monstros, charadas, puzzles, 

encontros com personagens que poderiam ajudá-los ou atrapalhá-los e escolhas de caminhos 

ramificados ao longo do jogo (KNIGHTMARE UPLOADER, s/d). 

Hugo Myatt (1945–) era o apresentador do programa. Sua personagem era Treguard of 

Dunshelm, uma espécie de cavaleiro saxão e dono do calabouço, cuja função de narrador 

consistia em dar dicas à equipe e explicar o motivo de seu fracasso, caso ocorresse. Em 

temporadas posteriores, Myatt ganhou assistentes de palco (DREDGE, 2013).  

 

Figura 44 – O apresentador (narrador), à direita, com um participante (jogador), à esquerda 
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Fonte – Knightmare Uploader (s/d). 

 

O game terminava após a equipe concluir três níveis da masmorra, cenários que 

variavam de equipe para equipe, a fim de não tornar as aventuras repetitivas, ou quando ela 

fracassava devido a escolhas malfeitas ou tempo excedido. O tempo, que representava a 

vitalidade do herói, só era visto pelos telespectadores, mas o narrador dava dicas para a equipe 

“conselheira” sobre seu esgotamento. Após conseguirem conduzir o dungeoneer a 

determinado checkpoint86, representado por uma refeição, seu cronômetro voltaria ao ponto de 

partida para que a equipe conseguisse completar o próximo nível. Do mesmo modo, 

ferimentos causados por monstros ou armadilhas causavam penalidades em perda de tempo 

para a conclusão da missão (DITTY; PLIP, 2002). 

O medidor de tempo era uma imagem de um aventureiro usando o elmo com chifres. 

À medida que o tempo, seu vigor físico, se esgotava, pedaços do capacete desapareciam do 

medidor, depois a pele do herói, depois seu crânio, até que finalmente os olhos saltavam para 

fora do rosto. O fundo da imagem também mudava: verde (muito tempo disponível) quando o 

herói estava cheio de vitalidade, âmbar (tempo razoável disponível) quando detinha valor 

moderado, e vermelho (pouco tempo disponível) quando o valor estava baixo. O tempo, no 

entanto, não influenciava tanto no espaço de 25 minutos dos episódios do programa, pois o 

game poderia ser interrompido e continuado no programa seguinte. 

 
86 Muito comum em jogos de videogame de longa duração, um checkpoint funciona como um porto de passagem 

de uma parte do jogo para outra, no qual o personagem restaura sua pontuação inicial que foi alterada até ali. O 

checkpoint também pode servir para salvar o progresso no jogo, fazendo com que, caso o jogador fracasse dali 

para frente, não precise começar o jogo desde o início, e sim partindo do último checkpoint alcançado. 
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Figuras 45 e 46 – Representações da vitalidade do herói em boa e má condições, respectivamente 

  

Fonte – Knightmare Uploader (s/d). 

 

Esse rosto que variava do paramentado ao decadente semblante foi modificado em 

temporadas posteriores da série, mas manteve a demonstração interativa no lugar de 

simplesmente um cronômetro com valor temporal. 

Com o passar das temporadas, a partir da 4ª houve a introdução de muitas cenas 

filmadas em volta de lugares como castelos medievais em todo o Reino Unido, com a 

intenção de variar as aventuras que sempre aconteciam em calabouços. Inevitavelmente, as 

cenas de labirinto utilizavam os cenários de calabouços criados a partir de bluescreen, padrão 

mantido por todas as séries de Knightmare (CHILD, 1999a). 

O programa é mais notável por seu uso da chave cromada de tela azul, uma ideia que 

Tom Child utilizou ao vê-la sendo usada em previsões meteorológicas na época em que o 

programa começou, bem como seu uso da jogabilidade interativa da “realidade virtual” na 

televisão e o alto nível de dificuldade enfrentado por cada equipe. Transmitido a grandes 

índices de audiência ao longo de sua série original, ele ganhou um status de cult entre os fãs 

desde seu último episódio de televisão em 1994. Ganhou também nova projeção para um 

especial do YouTube em agosto de 2013 (KNIGHTMARE UPLOADER, s/d). 

Sabe-se que Knightmare ganhou ao menos duas versões, sendo uma em francês 

(MCDONALD, 2018) e a outra em espanhol (TERÁN, 2020), chamadas Le Chevalier du 

Labyrinthe (1990–1991) e El Rescate Del Talismán (1991–1994), respectivamente, e também 

teve as temporadas 5 e 6 transmitidas nos Estados Unidos. Essa série interativa da TV 

também deu origem a uma série de livros-jogos homônima (1988–199387), um jogo de 

computador homônimo para Amstrad CPC (1987), Commodore (1987), ZX Spectrum (1987), 

Amiga (1991) e Atari ST (1991), um jogo de tabuleiro homônimo (1991a), além de inspirar a 

 
87 Essa série foi composta por seis livros-jogos. Há, no entanto, um 7° volume publicado em 1994, porém é um 

puzzlebook, e por isso não foi considerado como parte da série, embora ainda seja um produto adaptado do game 

interativo. 
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canção Enter the Knightmare (2014) da banda Evil Scarecrow (2002–), com a participação da 

voz do próprio personagem de Hugo Myatt, uma apresentação teatral na Edinburgh Festival 

Fringe, em 2013, e uma convenção temática sobre a série interativa da TV, em 2014. 

O sucesso dessa série de programa interativo foi tanta que Knightmare chegou a ter de 

4 a 5 milhões de espectadores por episódio. Em 1993, ano de sua 7ª temporada, era o 

programa mais popular no CITV, um canal de televisão infantil britânico, perdendo apenas de 

alguns desenhos animados. Com o público ficando mais velho e preferindo jogos de 

videogame e computador, acabou por ceder seu espaço depois da 8ª temporada, em 1994, para 

outro game show interativo chamado Virtually Impossible (1994–1995), mais voltado a jogos 

de videogame e computador do que labirintos de RPG. Além disso, Tom Child cobrava o uso 

de alta tecnologia de realidade virtual, algo impossível de ser empregado naquele tempo, que 

só foi introduzido no Knightmare VR (2002), com a possibilidade de se explorar ambientes 

muito maiores do que os anteriormente (BROOKMAN, 2005). 

What´s Your Story (1988; 1990) também é um dos programas de TV interativos mais 

lembrados pelos telespectadores da época e, possivelmente, o que mais se assemelha a uma 

ficção interativa transposta para um televisor. Esse programa combinava elementos de 

aventura e suspense resultando em um conto assustador e aterrorizante para os jovens da 

época. A narrativa se desenvolvia até certo momento, e o narrador mostrava opções de como a 

história poderia continuar. Os telespectadores poderiam fazer ligações telefônicas e a 

possibilidade de continuação mais escolhida seria exibida ([RICKETTS], 201488).  

 

Figura 47 – Votação de um episódio de What´s Your Story, com três escolhas e suas respectivas linhas 

telefônicas 

 
88 Apesar de o texto desse site não indicar Ben Ricketts como seu autor, soube-se de sua autoria em contato com 

o próprio. Informação obtida por mensagens eletrônicas trocadas com o próprio autor via e-mail. 
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Fonte – Malthus Dire (2017). 

 

Como exemplo, temos uma das histórias de What´s Your Story, cujo enredo era 

voltado a um furto ocorrido em uma biblioteca (MALTHUS DIRE, 2017). Na imagem acima, 

os telespectadores interessados poderiam fazer uma chamada telefônica para decidirem o que 

foi roubado de lá: o quadro (0898 991181), o manuscrito (0898 991182) ou uma parte perdida 

de um mosaico (0898 991181). Além de participar dessa escolha, alguns telespectadores 

poderiam conversar por alguns segundos com o apresentador do programa para dar palpites 

sobre o que estava por vir na história, além de terem seus nomes exibidos no momento da 

ligação. No exemplo abaixo,  

 

Figura 48 – O apresentador fala ao vivo com um telespectador chamado Adam Lunn, de 12 anos 



121 

 

 

Fonte – Malthus Dire (2017). 
 

 

Os telespectadores também escreviam cartas com suas ideias. As selecionadas para 

possíveis continuações de enredo dariam como “premiação” exibir o nome, cidade e idade de 

seus criadores nos créditos em determinada parte do programa. 

 

Figura 50 – O apresentador agradecendo de forma geral os colaboradores enquanto a listagem deles é transmitida 
do lado direito 

 

Fonte – Malthus Dire (2017b). 
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Em 1988, What´s Your Story foi exibido por suas semanas consecutivas, com 

episódios diários nos dias úteis. Em 1990, a segunda temporada foi reduzida para apenas uma 

semana de episódios. Todos foram gravados no Studio A, em Pebble Mill, Birmingham, 

apresentados por Sylvester McCoy (1943–), dirigidos por Richard Simkins a partir da ideia e 

roteiro de Peter Corey (1946–2019) ([RICKETTS], 2014). 

O sucesso de What´s Your Story na primeira semana foi tão grande que o programa 

chegou a receber 500.000 ligações, congestionando o serviço da British Telecom. Na segunda 

semana a série precisou adequar seu formato, oferecendo quatro oportunidades de escolha aos 

telespectadores. Além da história interativa que motivava os telespectadores, a figura de 

Sylvester McCoy, famoso na época por interpretar o protagonista de Doctor Who, agradava 

principalmente a parcela jovem dos consumidores do programa, o público-alvo dessa atração. 

Isso ajudou a ofuscar a baixa qualidade do cenário e a atuação regular dos outros atores 

envolvidos no programa ([RICKETTS], 2014). Porém, o ritmo frenético de gravações 

possivelmente foi o maior fator para tornar o programa inviável de ser estendido para uma 

temporada maior, já que o cenário era construído à noite e os atores precisavam gravar o 

programa o mais cedo possível para que o programa fosse apresentado às 16:15 (MALTHUS 

DIRE, 2017a). 

Outros game shows se tornaram populares, principalmente no início da década de 90, 

mas estavam mais voltados para jogos em primeira pessoa do que em narrativas ramificadas, 

quando não eram gincanas televisivas. Talvez Time Busters (1993–1995), outra criação de 

Tim Child, tenha sido um outro game show interativo da televisão em moldes parecidos com 

Knightmare ou What´s Your Story. 

No Brasil não houve game shows interativos que se parecessem com Knightmare, mas 

um formato muito parecido com What´s Your Story que merece destaque foi o programa Você 

Decide (1992–2000; 200189, 201390). Esse foi um programa de televisão brasileiro interativo, 

provavelmente o primeiro do gênero no país, exibido pela Rede Globo (CASTRO, 2019). Em 

cada episódio o telespectador assistiria a narrativas que seriam interrompidas em um dilema. 

Uma bifurcação de possibilidades era oferecida aos telespectadores, que fariam ligações 

telefônicas à emissora para decidirem qual caminho a história deveria tomar. A parte da 

bifurcação narrativa a ser transmitida seria a que recebeu a maioria dos votos obtidos via 

telefone. 

 
89 Alguns episódios desse programa foram reprisados em outro, o Vale a Pena Ver de Novo (1980-), mas logo 

foram retirados do ar pela baixa audiência (MATTOS, 2001). 
90 Sabe-se de pelo menos um episódio desse programa reprisado em Na Moral (2012-2014), outro programa da 

TV Globo (CASTRO, 2019). 
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O episódio de estreia, por exemplo, trazia aos telespectadores a história de um 

delegado de polícia e um policial que assistem a uma fita cassete gravada por um cidadão 

comum. Nela foram registradas cenas de um roubo num estabelecimento comercial. Após 

certo momento do vídeo amador, o delegado percebe a semelhança de um dos assaltantes com 

seu próprio filho. Ele dispensa o policial de sua sala e pede para ficar com o VHS por mais 

um tempo antes de o policial levar a fita incriminadora a um departamento específico. Nesse 

momento em que o dilema do delegado encontra seu clímax, a história é pausada e quem 

assume o primeiro plano da tela de TV é o apresentador, que reforça a difícil escolha que o 

delegado deverá fazer de acordo com a votação dos telespectadores: denunciar ou não seu 

próprio filho às autoridades competentes? 

 

Figura 50 – Votação para dar prosseguimento à narrativa 

 

Fonte – Acervo Global (s/d). 

 

O programa, como pode ser notado acima, oferecia duas linhas gratuitas de serviço 

0800 para o público participar ativamente na escolha de como essa narrativa seguiria, recurso 

já conhecido em What´s Your Story. No 1° episódio da série, todas as bifurcações eram 

exatamente iguais, com as escolhas sendo “sim” ou “não”, possivelmente a forma mais 

simples para o público brasileiro se interar com essa narrativa ramificada em forma de 

programa interativo da TV. 

Depois do intervalo, o resultado parcial era exibido pelo apresentador, como no frame 

abaixo: 



124 

 

 

Figura 51 – Resultado da votação parcial sobre qual parte da bifurcação narrativa a história deveria seguir 

 

Fonte – Acervo Global (s/d). 

 

Pela imagem acima, a coluna da esquerda representa a decisão positiva (“sim”) e 

representa como resultado 1875 votos captados até o momento. Já a coluna à direita 

representa a decisão negativa (“não”) e, até aquele momento, conseguia captar apenas 1567. 

Os valores numéricos eram alterados a cada segundo. Em determinado momento, a votação se 

encerraria com a tomada bifurcativa escolhida de acordo com o que a maioria escolheu. Além 

disso, algumas entrevistas eram feitas no meio do programa com cidadãos anônimos, como 

meio de incentivar e formar opinião dos telespectadores. Em episódios de temporadas 

posteriores, as entrevistas e o resultado parcial durante a exibição da teledramaturgia foram 

retirados, mas as escolhas passaram de bifurcações para trifurcações, com respostas mais 

complexas do que “sim” ou “não”. 

Após intervalo, resultado parcial e entrevistas com populares, a narrativa continuava 

com o personagem ainda decidindo como agir, uma estratégia narrativa possivelmente 

executada para que mais votos fossem captados enquanto situações secundárias aconteciam na 

narrativa. No exemplo anterior, o delegado perguntaria a conhecidos e familiares sobre o que 

fariam, sem mencionar o que está passando e deixando parecer que é apenas uma situação 

hipotética. A atuação dos personagens secundários no enredo tinha a mesma função dos 

entrevistados: fomentar a discussão e engajar os telespectadores na participação ativa no 

programa. Por vezes, o resultado parcial era exibido simultaneamente às cenas: 
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Figura 52 – Resultado parcial exibido, mas não comentado 

-  

Fonte – Acervo Global (s/d). 

 

Mesmo para um programa televisivo experimental como esse, a emissora não poupou 

atrizes e atores famosos para serem apresentadores. Uma conquista desse seriado foi ter sido o 

segundo de maior duração da TV Globo, com 9 temporadas e 323 episódios. 

Um episódio curioso foi conhecido logo na primeira temporada. O episódio Achados e 

Perdidos contava a história de um publicitário desempregado que embarcou num voo. Ele 

senta-se ao lado de um senhor com problemas cardíacos, que tem um infarto em pleno voo. 

Antes de falecer, o moribundo ordena que o publicitário leve sua maleta consigo. Este 

descobre que nela havia 100 mil dólares, quantia essa que seria destinada a uma instituição de 

caridade. O dilema da vez, perguntado para os telespectadores, criou-se sobre a questão de 

fazer a doação ou pegar o montante para si. Praticamente 2/3 dos participantes votaram para o 

publicitário embolsar as centenas de milhares de dólares. Quando reexibido no programa Na 

Moral, em 2013, 63% do público votante decretou o resultado diferente: o publicitário deveria 

ser ético e endereçar a maleta de dinheiro à instituição. Em 1992 até o ministro da Fazenda da 

época, Marcílio Marques Moreira (1931–), pronunciou seu repúdio a tal resultado (CASTRO, 

2019). Resultados díspares como esses mostram, hoje, como seria interessante reprisar os 

episódios do programa para ser possível promover uma comparação do que foi escolhido pela 

maioria votante na época e o que poderia ser obtido recentemente, e isso poderia abrir campo 

de estudo para as mais diversas áreas do conhecimento. 
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Pode-se afirmar que enquanto os game shows interativos britânicos eram claramente 

voltados ao público infantil da época, Você Decide pode ser considerado um game show 

interativo “adulto”, por abordar menos da fantasia e mais de situações cotidianas, como 

crônicas interativas. 

 

1.5.7 Filme interativo 

 

A 7ª arte também utilizou dessa interatividade em algumas produções ao longo de 

algumas décadas. Até onde se tem registro, o primeiro filme interativo91 produzido nos 

moldes de livros, HQ e games abordados no presente trabalho foi Kinoautomat (1967, 

201292), um filme de humor negro. Produzido na extinta Tchecoslováquia entre 1966 e 1967 

por Radúz Činčera93 (1923–1999), Kinoautomat estreou no Pavilhão da Tchecoslováquia na 

Expo ’67 de Montreal, com sessões de apresentação que duravam uma hora e ficou em cartaz 

por seis meses (NAIMARK, 1998).  

O filme centra-se no sr. Novák, interpretado por Miroslav Horníček (1918–2003), ator, 

escritor, diretor, artista e estudioso de teatro muito conhecido no extinto país, O protagonista 

se vê envolvido em várias situações de dilemas morais. O primeiro exemplo de escolhas, 

também a cena mais replicada em canais de vídeos da internet, ocorre quando uma vizinha 

toca a campainha do apartamento do sr. Novák. Ele percebe que sua vizinha, uma linda 

jovem, está de toalha e foi trancada para fora da própria casa. Ela lhe pede para ficar em seu 

apartamento por um momento. O público, então, pode decidir se o sr. Novak leva a bela 

vizinha para dentro de sua casa ou não. Porém, sua esposa está para chegar a qualquer minuto, 

e para piorar a situação naquele dia ela comemora seu aniversário (ČINČEROVÁ, 2010).  

 
91 O presente trabalho considerou como “filmes interativos” as produções fílmicas que apresentem bifurcações 

narrativas que são decididas pelo público espectador, afinal, o termo inglês interactive movies pode se referir a 

jogos de computador ou videogame cuja qualidade gráfica muito se assemelha ao filme ou desenho animado, 

principalmente o animê. Estes, por sua vez, foram aqui classificados como “jogos interativos”, já que neles há o 

elemento lúdico em destaque, enquanto a narrativa fica em segundo plano. Os filmes tratados nesse tópico 

possuem a classificação em inglês de interactive cinema, porém insistiu-se por traduzi-los como “filmes 
interativos” já que nem sempre são transmitidos em salas de cinemas. Por fim, essa classificação em inglês está 

longe de ser a mais adequada, já que o tipo de interatividade oferecida por filmes classificados como tais é 

variável. Segundo Orrú (2001, p. 17, grifo do autor), “ao analisarmos o hibridismo e sua potencialidade na 

produção de novos objetos, nos deparamos com a convergência entre a sétima arte e as novas plataformas 

tecnológicas, multimídias, multifacetadas, multíplices que dão origem a um novo gênero fílmico que denomino 

“Machinema””. 
92 Esse filme ganhou uma versão em cores em 2012, assim como um novo sistema de interatividade, que é o 

diferencial desse filme. 
93 Embora também constem os nomes dos diretores Ján Rohác e Vladimír Svitácek (1921–2002) nos créditos, 

Činčera é o nome mais lembrado quando se procura Kinoautomat. 
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O primeiro filme interativo de que se tem registro era uma união de filme projetado 

com intervenções de dois “moderadores de palco”. No momento que a narrativa fílmica se 

bifurcaria, um moderador gritava para o filme parar. Ele explicaria as duas possibilidades de 

escolha para o público e, logo após, começaria uma votação. 

 

Figura 53 – Os moderadores de palco tomam à frente do filme pausado (ao fundo, em duplicidade) para 
interagirem com o público e promoverem a votação. 

 

Fonte – Šedesátá Iéta (s/d). 

 

Os telespectadores, ao entrarem na sala de cinema, ganhavam um aparelho com dois 

botões. Pressionado o botão de cor verde, o telespectador escolheria para o protagonista 

realizar a ação. Pressionado o botão de cor vermelha, o votante escolheria que o protagonista 

declinasse à ação. Dessa forma, a escolha mais votada seria exibida pela equipe de projeção 

(NAIMARK, 1997). 

 

Figura 54 – Votação com resultado negativo (votos vermelhos em maior quantidade que os verdes) 
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Fonte – Mihai Bacalu (s/d). 

 

O projecionista, por sua vez, tinha projetores gêmeos mostrando duas versões do filme 

simultaneamente e fechavam uma tampa da lente sobre uma delas para que apenas uma 

versão fosse exibida na tela. Quando o público votava para mudar os caminhos da história do 

que estava planejado pela equipe de projeção, o projecionista trocaria a tampa de uma 

máquina para a outra (JONES, 2020). 

Ele voltou a ser exibido algumas vezes, como na HemisFair ‘68 (San Antonio), no 

Kino Svetozor em 1971 (Praga), no Expo ‘74 (Spokane), no National Film Theatre em 

Londres (fevereiro de 2006), novamente no Kino Svetozor (graças ao projeto multimídia 

homônimo), na Mostra Internacional de Filmes Interativos94 em Brasília no ano de 2011, 

além de outras exibições em 15 países diferentes. Para as exibições do século XXI o filme foi 

restaurado por Alena Cincerova (1954–), filha de Činčera. Nas exibições mais recentes, o 

filme foi dublado e legendado em inglês, francês, italiano e alemão, e a votação foi feita via 

wireless, com o auxílio de computadores (SILVA; FABRI, 2020e). Uma tentativa de exibição 

televisiva também foi feita, com as bifurcações narrativas podendo levar o telespectador a 

outro canal dependendo da escolha, que valeu mais pelo experimentalismo do que pelo 

sucesso de recepção, que não ocorreu nessa mídia (NAIMARK, 1998). Já na versão em DVD, 

as escolhas são feitas por meio do próprio controle remoto. 

 
94 No Brasil o filme ganhou o título de Um homem e sua casa, tendo sido a 1ª exibição do filme tcheco na 

América Latina (CENAS DE CINEMA, 2011). 
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O 1° filme interativo possuía poucas bifurcações de enredo, e não importava quais 

escolhas o espectador fizesse, o final seria sempre o mesmo. Radúz Činčera também chegou a 

produzir um segundo filme interativo, indo além do que foi Kinoautomat, chamado 

Cinelabyrinth (199095). Ele estreou na Expo ‘90 em Osaka, Japão, no Gas Pavillion. Este era 

um filme sobre uma grande árvore que estava velha e era alvo de empreendedores 

gananciosos. Várias crianças tentam impedir sua morte, e no final cumprem sua missão com 

sucesso (NAIMARK, 1998). 

Cinelabyrinth foi um filme interativo ainda mais criativo e trabalhoso do que seu 

anterior. Os espectadores começavam sua experiência sentados no chão de um grande teatro, e 

assistiam à primeira cena do filme. Terminada sua exibição, havia duas portas, uma em cada 

extremidade da tela de cinema, cada uma representando uma escolha na bifurcação aberta 

pelo final da cena exibida. Os espectadores, por sua vez, poderiam passar pela porta da 

esquerda ou da direita conforme suas escolhas (NAIMARK, 1998). Um mapa do que foi 

Cinelabyrinth pode ser conhecido abaixo: 

 

Figura 55 – O complexo de Cinelabyrinth 

 
95 Não foi possível encontrar informações mais completas para citá-lo no campo “Referências”, apenas a fonte 

secundária mencionada. Seu autor, Michael Nainark, relata que escreveu esse artigo há muito tempo e não possui 

maiores informações da fonte primária. Estas informações foram obtidas por mensagens privadas trocadas com o 

próprio autor via e-mail. Alena Činčerová, filha de Radúz Činčera, não respondeu nossos contatos sobre a 

criação de seu falecido pai. 
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Fonte – Naimark (1998). 

 

Chegando no novo ambiente, novamente a mesma estrutura estaria à espera de seu 

público: uma tela exibindo a continuação do filme escolhida pelos presentes com duas portas 

representando as consequências de suas escolhas. Após muito escolher e tentar adivinhar 

quais as melhores tomadas de decisão possíveis, conhece-se o fim no salão a ser visitado, 

onde o público assiste à cena das crianças comemorando sua vitória e a manutenção da grande 

árvore. Os espectadores que escolheram seguir caminhos totalmente diversos entre si também 

assistem ao mesmo happy end em salas diferentes e muito próximas entre si, ou seja, apesar 

de as escolhas serem feitas pelo público, o final feliz já está traçado desde o início. Porém, 

para surpresa geral, as telas são suspensas após a conclusão do filme e, não importam quais 

escolhas fizeram, todos os participantes contemplavam uma réplica em tamanho real da 

árvore usada no filme (NAIMARK, 1998). 

Naimark considera ambas as produções como pseudointerativas, pois as escolhas do 

espectador não afetam o desfecho narrativo. Essas falsas escolhas oferecidas ao público, 
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segundo o próprio diretor do filme, Radúz Činčera, era uma crítica à democracia, que permite 

ao povo votar ativamente, mas que nada interfere nos resultados finais. Porém, em 

Cinelabyrinth especialmente, ao menos o final da experiência torna tudo isso transparente ao 

público, além de oferecer uma espécie de triunfo coletivo aos participantes (NAIMARK, 

1998). 

Outros filmes tentaram usar a ideia de interatividade em suas escolhas de forma tímida 

ou desinteressante. Dois exemplos foram Clue (1985), um filme linear baseado no jogo de 

tabuleiro Cluedo96 (1943) que somente no final oferecia três desfechos diferentes e pré-

indicados nas sessões de cinema em que foi exibido (SILVA; FABRI, 2020f), e Timecode 

(2000), um filme cuja tela de exibição é dividida em quatro partes cada uma transmitindo 

diferentes pontos de vista da mesma narrativa (EBERT, 2000), experiência muito parecida 

com o trabalho de controladores de acesso ou vigilantes assistindo a diversas câmeras de 

segurança num dia comum de trabalho. Ambos acarretam controvérsias na recepção do 

público. 

No entanto, outras produções muito se aproximaram do legado de Činčera, e 

consequentemente das ficções interativas. Os anos de 1990 foram uma prolífica década que 

rendeu boa quantidade de filmes nesse estilo. Alguns desses exemplos foram as produções da 

ChoicePoint Films – como I´m Your Man (1992), Ride for Your Life (1995), Bombmeister 

(1995) e Mr. Payback: an Interactive Movie (1995) –, e Tender Loving Care (199897). Esses 

filmes usavam a técnica introduzida por Radúz Činčera em seus experimentos tchecoslovacos 

quando estreados no cinema: um controle com botões coloridos para os telespectadores 

votarem nas decisões a serem tomadas já estaria instalado em seus assentos, um bem pensado 

atrativo já que a popularização de variados consoles de videogames faziam parte do público 

infanto-juvenil da época, acostumado ao uso de joysticks (ZONANA, 1992). 

 

Figura 56 – O controle com os botões verde, amarelo e rosa98 emprestado aos telespectadores para as votações 

 
96 O jogo é popularmente conhecido como Clue, título do filme dele adaptado. No Brasil, esse jogo foi lançado 

como Detetive (s/d). 
97 Esse filme não pode ser confundido com um filme homônimo de 1974. Também não deve ser confundido com 
sua versão original (1998), cuja narrativa é linear. Endereços eletrônicos como a Wikipedia, por exemplo, 

classificam a versão de Tender Loving Care em DVD (1998) como um jogo de videogame, já que é um misto de 

filme interativo com elementos de jogo do estilo point and click (“apontar-e-carregar”), em que o jogador utiliza 

um pointer (“cursor”, geralmente o mouse do computador) a fim de selecionar partes de uma cena ou objetos 

nela localizados para clicar sobre eles e ver o que acontece. Em Tender Loving Care, o próprio controle remoto 

do DVD faz o papel de cursor. 
98 Apesar de o botão ser da cor rosa, a terceira opção da ramificação narrativa aparecia em vermelho. Outra 

hipótese dessa cor pode ser explicada por esse comercial televisivo ter sido convertido para o formato mp4 para 

ser inserido no site de vídeos YouTube, perdendo qualidade visual a ponto de fazer o vermelho do 3° botão do 

controle ter mudado de cor nessa nova “versão” da publicidade fílmica. 
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Fonte – Ft Depot (s/d). 

 

Algumas mudanças foram conhecidas de Kinoautomat até as produções da 

Choicepoint: as histórias não são centradas em um personagem, mas em três. Isso significa 

que, desde o início desses filmes interativos, o telespectador espera que, no mínimo, o filme 

possa ser assistido de três perspectivas diferentes, embora o destino das personagens esteja 

interligado de alguma forma. 

 

Figura 57 – A primeira trifurcação de I´m Your Man, na qual o telespectador escolhe qual personagem será o 

protagonista da narrativa que ajudará a construir 
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Fonte – Jake “Ziggity” Steven (s/d). 

 

No exemplo acima, caso a maioria votante pressionasse o botão verde durante a sessão 

do filme, ele seria exibido com Jack como o protagonista, e os telespectadores decidiriam 

durante toda a exibição do filme suas ações. Caso a maior quantidade de votos fosse captada 

pelos votos obtidos pelo botão amarelo, Leslie é quem seria a protagonista, e seu destino 

estaria, literalmente, nas mãos dos telespectadores. Por fim, se a maior parte dos votos fosse 

obtida pelo botão vermelho, o antagonista Richard é quem faria o papel principal, também 

com os telespectadores interferindo diretamente em suas ações e aceitando suas 

consequências. Em 1998, I´m Your Man recebeu uma versão para DVD, em que as escolhas 

eram feitas pelo próprio controle do aparelho, numa tentativa de ressurgir para um público 

maior (NAPOLI, 1998), já que I´m Your Man foi bem aceito pelo público jovem, mas nem 

tanto para o adulto de sua época (ZONANA, 1992). 

Até mesmo o filme De Caso com o Acaso (1998) trazia a ideia de se pensar em outras 

possibilidades de narrativa caso escolhas fossem diferentes ou ações acontecessem fora de seu 

tempo, trabalhando com duas narrativas simultaneamente. Apesar de não ser interativo, o 

filme trazia duas histórias em paralelo sobre Helen Quilley. Enquanto uma narrativa corria até 

certo ponto e parava, uma segunda acontecia reproduzindo os mesmos acontecimentos sob 

leve alteração temporal, o que muda todo o enredo já conhecido pelo telespectador referente à 

primeira narrativa. 

 

Figuras 58 e 59 – 1ª (pega o metrô com sucesso) e 2ª (não chega a tempo para o embarque) narrativas, 

respectivamente 

  

Fontes – Shout! Factory (s/d). 

 

A narrativa desse filme se desenvolve do mesmo modo apenas na primeira parte do 

filme para ambas as narrativas. No exemplo acima, a primeira “bifurcação” acontece graças 

aos segundos que a protagonista perde, fazendo sua vida mudar completamente da 1ª para a 2ª 

narrativas (SILVA; FABRI, 2020g). 
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A protagonista é despedida da empresa em que trabalha, e por isso retorna mais cedo à 

casa. Na primeira narrativa, Helen consegue embarcar a tempo no metrô forçando a abertura 

das portas, e a consequência desse tempo poupado é chegar em casa e presenciar o ato de 

infidelidade de seu marido, na cama com sua ex-mulher. Já na segunda, a espera pelo próximo 

metrô a faz chegar em casa e apenas pegar o marido surpreso com sua chegada antecipada, 

escondendo evidências que sua ex-mulher, e agora amante, havia deixado em sua cama, como 

um brinco, taças, bebiba alcoólica, entre outras complicações (SILVA; FABRI, 2020g). A 

partir daí, é como se o telespectador conhecesse uma narrativa “oficial” e sua versão 

“alternativa”, jogando com a ideia da possiblidade, marca dos livros-jogos e similares.  

Nos anos 2000 algumas produções interativas variadas foram feitas a partir da 

adaptação de importantes franquias. Point of View (2001) é lançado para DVD e computador, 

mostrando que a fronteira entre filme interativo e jogo com qualidade fílmica era tênue já em 

sua época. A Dinamarca lança seu primeiro filme interativo, Switching (2003), possivelmente 

o primeiro filme interativo a ser premiado no cinema99. A franquia Doctor Who (1963–1989) 

produz um episódio interativo da série de ficção científica chamado Attack of the Graske 

(2005). A franquia de ficção interativa Choose Your Own Adventure ganhou uma versão em 

desenho animado chamada Choose Your Own Adventure: The Abominable Snowman (2006), 

baseada no livro homônimo de R. A. Montgomery (1982). Um filme interativo serviu de 

sequência para o filme de horror House on Haunted Hill (1999), que foi Return to House on 

Haunted Hill (2007). Com as facilidades da tecnologia do DVD, as ramificações narrativas 

não necessitavam mais de grande mobilização organizacional e logística nos cinemas. Dessa 

forma, os controles acoplados aos assentos foram facilmente substituídos pelos remotos, que 

pulariam de cena em cena com um simples clique do telespectador, algo impossível no 

formato anterior (VHS) em que ainda era preciso reboninar a fita cassete, por exemplo. 

 

Figura 60 – Momento bifurcativo em que o telespectador deve escolher qual dispositivo acionar através do 

controle remoto do DVD 

 
99 Informações obtidos do endereço eletrônico http://www.switching.dk/en/#. 

http://www.switching.dk/en/
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Fonte – Smprodctionjnfan (s/d). 

 

Fechando a primeira década do presente século, uma produção brasileira autointitulada 

como “filme-jogo” foi conhecida: A Gruta (2008). Ela, até então, foi  

 

O primeiro filme interativo brasileiro exibido em salas de exibição. 
Inicialmente no Festival de Cinema de Brasília, em 2008, a produção já 

passou por salas no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Desta 

forma, não apenas representando a produção nacional de filmes interativos, 
A Gruta assume aqui a função de também representar o filme interativo em 

telas grandes, feito para experiências coletivas de fruição. Outra 

característica importante é que o filme tornou-se acessível a partir do 
momento em que foi totalmente disponibilizado na internet, com seus 

quarenta momentos de escolha e alguns finais diferentes para a história, o 

que nos possibilitou a análise. De certo que nossa experiência, individual, 

não foi a mesma vivida nas salas de projeção, no entanto, reservamo-nos 
aqui a compreender e estudar a estrutura narrativa do seu roteiro, função esta 

que julgamos não sofrer interferência neste caso (CIRINO, 2012, p. 109, 

grifo do autor). 

 

A Gruta também foi a produção que mais se aproximou de um filme-jogo, como sua 

produção opta por nomeá-la. Para o público presente em suas exibições após ter estreado na 

Cine Fantasy, em São Paulo, foram distribuídos controles remotos para os telespectadores 

escolherem qual bifurcação narrativa o protagonista deve tomar (ORRÚ, 2011, p. 18), além de 

pertimir a escolha de quem seria, de fato, esse protagonista: Luiza ou Tomás. 

 

Figura 61 – Primeira bifurcação de A Gruta, que resultará na escolha do protagonista 
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Fonte – A Gruta (2008). 

 

Quando assistido no computador, o telespectador decide as ações clicando com o 

mouse sobre a escolha bifurcativa – chamada no filme de “Menu decisão” – que desejar. No 

exemplo acima, o telespectador decidiu assistir o filme com Tomás como o protagonista. 

Percebe-se, tanto nessa captura de tela, como as demais, e também nos créditos, o logotipo da 

criação do filme interativo de Filipe Gontijo. 

 

Figura 62 – A primeira aparição do termo “filme-jogo” na produção de Gontijo 

 
Fonte – A Gruta (2008). 
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Segundo Orrú, 

 

O foco central do filme apresenta a história de Luiza (Poliana Pieratti) e 

Tomás (Carlos Henrique), um jovem casal que decide passar uns dias na 
fazenda da família da moça, onde mora o caseiro Tião (André Deca). A 

harmonia acaba quando eles encontram um filhote de porco na gruta da 

fazenda. Eles não sabem que o passado da família de Luiza tem ligação com 
coisas estranhas que acontecem durante a estadia na fazenda. O filme poderá 

apresentar inúmeras histórias a partir das escolhas do espectador, no entanto, 

apenas dois momentos estão presentes independentes do percurso da 
narrativa: a primeira sequencia [sic] de cenas, por ser introdutória e ter a 

função de posicionar o espectador na trama e a cena em que Tomás e Luiza 

encontram o porco na gruta, por ser o ápice do conflito, além de ponto chave 

para compreensão de todas as histórias contidas no objeto (ORRÚ, 2011, p. 
21). 

 

Além dos recursos das produções conhecidas até aqui, A Gruta oferecia alguns 

diferenciais de seus anteriores. Uma delas é o já conhecido teste de sorte, muito popular entre 

os livros-jogos da Fighting Fantasy. Em A Gruta, esse teste é feito por meio de uma escolha 

de carta, recurso semelhante ao elemento de “sorte/revés” do jogo de tabuleiro Monopoly 

(1936). 

 

Figura 63 – Teste de sorte em A Gruta 

 
Fonte – A Gruta (2008). 
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A parada exigida nesse “Menu Decisão” não envolve exatamente a aleatoriedade, 

embora se assemelhe a um rolamento de dados ou à escolha de uma carta aleatória num maço. 

Isso porque esses resultados só variam entre diferentes cenas, mas se a mesma sequência 

narrativa seguida por um telespectador for repetida por outro, é possível decorar quais cartas 

são de sorte e quais são de azar. Mesmo assim, é um recurso adicional que, até então, só foi 

conhecido nessa produção fílmica. 

A Gruta foi inspirado na combinação de autores que Gontijo admira, como Edgar 

Allan Poe (1809–1849) e Júlio Cortázar (1914–1984) – provavelmente no seu O Jogo da 

Amarelinha (2019) – com os jogos de RPG (BARBOSA, 2009). Foi um filme premiado em 

diversos festivais que participou. Segundo Orrú (2011, p. 20, grifos nossos), “[...] a partir do 

sucesso na sala de exibição, em 2010 o filme foi postado na internet, onde recebeu mais de 

100.000 views no site Youtube, posteriormente lançado em DVD e em aplicativo para iPhone 

[...]”, uma marca animadora para uma produção tão rara no Brasil. Outros filmes brasileiros 

são considerados interativos por alguns estudiosos, mas não foram aqui relacionados por não 

delegarem a função participativa aos telespectadores. 

Uma produção interativa se destacou na primeira parte de sua década foi Last Call 

(2013). Seu enredo é simplório: narra a fuga de uma mulher de um antigo sanatório 

degradado, cheio de perigos em meio à escuridão. Esse filme do canal de terror 13th Terror 

prometia que os telespectadores “conversariam” com a protagonista, mas na verdade eles 

escolheriam por onde a narrativa seguiria de forma muito similar às produções anteriores. Os 

telespectadores, ao comprarem seus bilhetes para assistirem a esse filme interativo, 

cadastravam seus números de telefones celulares num banco de dados. Durante os momentos 

de bifurcação, a protagonista fazia uma ligação para um dos números cadastrados e 

perguntava ao telespectador que atendesse o que fazer, como por exemplo subir ou descer as 

escadas, resgatar outras vítimas ou fugir deixando tudo para trás, entre outros dilemas. Um 

software de reconhecimento de idiomas transformava, assim, as respostas do participante via 

telefone celular em instruções específicas à protagonista. Ele processava estes comandos e 

lançava uma cena de acompanhamento apropriada. Obviamente, o diálogo entre a fugitiva e o 

membro da plateia contemplado com a ligação levava o filme a uma sequência diferente da 

que não foi feita, e o final variava entre o feliz e outros nem tanto. 

 

Figura 64 – Explicação de como funciona o sistema de escolha bifurcativa de Last Call 
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Fonte – Followbande (s/d). 

 

Após Last Call, as produções em destaque ficaram por conta de séries e episódios 

interativos, principalmente desenvolvidos pela plataforma de streaming Netflix: 

 

Tabela 3 – Produções interativas da Netflix da década de 2010 

TÍTULO 

TRADUZIDO 

TÍTULO ORIGINAL ANO DE 

LANÇAMENTO  

FRANQUIA A QUE 

PERTENCE 

Minecraft: Story 

Mode 

Minecraft: Story Mode 2015–2017 Minecraft (2011) 

Gato de botas: preso 

num conto épico 

Puss in boots trapped in 

an epic tale 

2017 Shrek (2001; 2004; 2007; 2010) 

Buddy 

Thunderstruck: a 

pilha do talvez 

Buddy Thunderstruck: the 

maybe pile 

2017 Buddy Thunderstruck (2017) 

Stretch Armstrong: a 

fuga 

Stretch Armstrong: the 

breakout 

2018 Stretch Armstrong and the flex 

fighters (2017–2018) 

Black Mirror: 

Bandersnatch 

Black Mirror: 

Bandersnatch 

2018 Black Mirror (2011–2019) 

Você Radical You vs. Wild 2019 Bear Grylls100 (2005–) 

Fonte – Nossa autoria. 

 

 
100 Não é uma franquia em si, mas do personagem interpretado pelo aventureiro Edward Michael Grylls, que 

estrelou diversos programas do estilo “sobrevivência”. 
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Outras importantes produções foram feitas pela Eko Interactive, formalmente 

conhecida como Interlude. Fundada pelo israelense Yoni Bloch (1981–), os curtas metragens 

da produtora merecem destaque, pois foram disponibilizados gratuitamente para os 

telespectadores interessados. São muitas as séries, algumas com dezenas de episódios 

variando da comédia ao drama. Nelas, o telespectador, além de decidir quais escolhas o 

protagonista deve fazer, pode acompanhar seu progresso no final do episódio ao visualizar 

uma espécie de ficha de anotações do que (não) foi feito durante o episódio assistido, o que 

faz com que suas produções interativas se aproximem do que um dia venha a ser um “filme-

jogo” por oferecer ao telespectador o recurso das conquistas101. 

Para a década de 2020, a Netflix continuou a produção de episódios interativos. O 

destaque, até o presente momento, foi Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend 

(2020), episódio interativo exibido pela Netflix que foi nomeado para duas premiações: 

excepcional ator coadjuvante em uma série limitada ou filme (TELEVISION ACADEMY, 

2020, p. 31) e excepcional filme de televisão (TELEVISION ACADEMY, 2020, p. 37). 

Mesmo que não tenha faturado a premiação, só a indicação para duas categorias conseguidas 

por esse gênero fílmico tão específico pode ser considerado uma grande conquista para as 

produções lúdicas desse tipo. 

 

Tabela 4 – Produções interativas da Netflix nos anos de 2020102 

TÍTULO 

TRADUZIDO 

TÍTULO ORIGINAL ANO DE 

LANÇAMENTO  

FRANQUIA A QUE 

PERTENCE 

Carmen Sandiego: 

roubar ou não, eis a 

questão 

Carmen Sandiego: to 

steal or not to steal 

2020 Carmen Sandiego (1985–) 

O Chefinho: pega 

esse bebê! 

The Boss Baby: get that 

baby! 

2020 The Boss Baby (2017-) 

O episódio interativo 

do Capitão Cueca 

Captain Underpants: epic 

choice-o-rama 

2020 Captain Underpants (1997–

2015103) 

Spirit – Cavalgando 

livre: cavalgue com a 

gente 

Spirit Riding Free: Ride 

Along Adventure 

2020 Spirit Riding Free (2017–) 

 
101 Por vezes chamado pelo original em inglês achievements, este termo também pode ser conhecido como 

“troféus”, “prêmios” ou “desafios”. Eles são objetivos adicionais e externos aos jogos. Seu objetivo é estender a 

longevidade do jogo e proporcionar uma motivação extra ao jogador ir além de apenas completar o jogo, mas 

resolver missões complementares também. Alguns exemplos comuns são a liberação de acesso a fases secretas 

ou vídeos exclusivos. A forma de se completar esses desafios complementares vai desde derrotar determinado 

número de inimigos até completar uma missão antes de um período de tempo previamente estipulado. 
102 Não foram incluídas na tabela as produções dos anos 2022 em diante. 
103 Seus spin-offs ainda são lançados, desde 2002. 
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Unbreakable Kimmy 

Schmidt: Kimmy x 

Reverendo 

Unbreakable Kimmy 

Schmidt: Kimmy vs. the 

Reverend 

2020 Unbreakable Kimmy Schmidt 

(2015–2019) 

4 Contra o 

Apocalipse: Feliz 

Apocalipse pra Você 

The Last Kids on Earth: 

Happy Apocalypse to You 

2021 The Last Kids on Earth (2015–) 

Escape the 

Undertaker 

Escape the Undertaker 2021 Produção fílmica sem franquia 

Headspace: guia 

para relaxar 

Headspace: unwind your 

mind 

2021 Headspace (2010–) 

Johnny Test e a 

grande viagem do 

bolo de carne 

Johnny Test's Ultimate 

Meatloaf Quest 

2021 Johnny Test (2005–2014) 

Você Radical – Safári Animals on the Loose: A 

You vs. Wild Interactive 

Movie 

2021 Bear Grylls (2005–) 

Você Radical – 

Amnésia 

You vs. Wild: Out Cold 2021 Bear Grylls (2005–) 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Há a possibilidade de uma outra classificação ser feita para alguns episódios 

interativos: o média-metragem interativo. Isso porque, segundo a ANCINE104, uma obra 

cinematográfica ou videofonográfica de Média Metragem é “aquela cuja duração é superior a 

15 (quinze) minutos e igual ou inferior a 70 (setenta) minutos” (2005, p. 34). Como os 

episódios interativos produzidos pela Netflix, por exemplo, se enquadram nesse intervalo de 

tempo, eles poderiam ser assim classificados, gerando uma nova classificação para essas 

produções interativas. Porém, a premiação do Oscar não reconhece essa classificação, 

separando os filmes apenas como Curtas ou Longas Metragens. Segundo essa premiação do 

cinema mundial, um Curta Metragem é definido como um filme cinematográfico original cujo 

tempo de duração não ultrapassa 40 minutos, incluindo todos os créditos (ACADEMY 

AWARDS, s/d), o que consideraria os episódios interativos de até 40 minutos de duração 

como Curtas Metragens e os que ultrapassam esse limite seriam classificados como filmes 

(interativos), gerando ainda mais confusão pelo fato de todos serem classificados pela própria 

Netflix como “episódios”, e não filmes curtos ou longos. 

 
104 Sigla de Agência Nacional do Cinema. Agência reguladora com sede na cidade de Brasília, seu objetivo é 

fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. É um órgão oficial do 

Governo Federal do Brasil. 
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A tentativa de classificação se mostra mais complexa ainda quando produções como 

Minecraft: Story Mode e Você Radical não são apenas episódios do tipo spin-off, e sim uma 

série de episódios interativos. Minecraft: Story Mode vai mais além, sendo considerado um 

jogo105, já que foi disponibilizado para diversas plataformas e consoles, como Android, iOS, 

Apple TV, Microsoft Windows, Nintendo Switch, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, 

Xbox 360, Xbox One e Browser. Dessa forma, também poderiam ser classificados como 

“seriados interativos”. Como essas produções são recentes, há ainda muito que se pesquisar 

sobre elas, o que não faz parte do escopo da presente tese. 

De acordo com Orrú,  

 

[...] em sua definição ampliada, refere-se à essência hibrida da produção de 
filmes de ficção com personagens live action, onde um mesmo personagem 

possui diversas trajetórias e, portanto, a produção de inúmeros roteiros 

desdobrados a partir de uma trama central, que se utilizando de técnicas 
cinematográficas associadas à plataformas de múltiplas escolhas, tem como 

característica fundamental a montagem compartilhada com o espectador / 

interator, partilhando com este, muitas vezes a posição de protagonista, 
roteirista, diretor ou narrador do filme. Desta forma, este novo gênero não 

deve ser reduzido simplesmente ao modelo de “escolha sua própria 

aventura”, mas sim, deve ser visto como a vinda para a vida pós-moderna 

permeada de preocupações com a multiplicidade, diversidade, incompletude, 
as concepções espaciais do self e um quebra-cabeças de histórias 

explicitamente expressas através da tecnologia interativa (ORRÚ, 2011, p. 

17-18, grifos do autor). 

 

Segundo Orrú, filmes dos tipos previamente mencionados são produtos do 

machinema, termo utilizado para obras criadas a partir dos vocábulos “máquina” (“machine”, 

em inglês), “animação” (“animation”, em inglês) e “cinema” (homônimo, em inglês). A 

autora crê nessa classificação já que  

 

[...] ao tomar como objeto de análise o Machinema, não há a pretensão de 

esgotar possibilidades, mas sim de indagar sobre os processos de sua 
construção narrativa, estética e estilística, frente à uma sociedade pautada no 

consumo e dirigida pela convergência da era digital (ORRÚ, 2011, p. 32-33, 

grifo nosso).  

 

O filme interativo muito pode agradar aos telespectadores que buscam na 7ª arte algo 

mais participativo. Os criadores e o CEO da FBE, uma empresa de entretenimento digital 

 
105 Nas referências finais desta tese, ele consta como jogo de videogame, embora também seja exibido pela 

Netflix como um seriado interativo. 
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conhecida por ter popularizado os vídeos de estilo react106 (WEISS, 2019), são tão otimistas 

que se uniram à Eko Interactive por acreditarem que os filmes interativos podem ser 

considerados como filmes do futuro (SPANGLER, 2019). Outros, por sua vez, não possuem 

tanta esperança, tendo em vista as tentativas anteriores dos séculos passado e presente. Com 

isso, uma comparação com os filmes de super-heróis pode ser traçada para fomentar certa 

esperança para os filmes interativos. Antigamente os filmes dos heróis dos quadrinhos eram 

evitados ou foram negativamente avaliados pela crítica cinematográfica porque não havia a 

sofisticação para seus efeitos especiais, que só no presente século tem sido aplicada e 

desenvolvida constantemente. Com a hibridização dos filmes com os jogos de computador e 

videogame, cada vez mais “realistas”, há maior possibilidade de se investir em filmes 

interativos, pois há tecnologia para tal, ainda a ser melhorada (SILVA, 2018a). Além disso, 

como um episódio interativo oferece várias formas de ser assistido, ele constantemente é 

reacessado pelos telespectadores, impulsionando a quantidade de visualizações do público em 

relação a filmes tradicionais. Outra vantagem é sua imersão: quando o filme tradicional não 

atrai a atenção do telespectador, ele pode ter sua atenção desviada por distrações a seu 

alcance, como jogos de smartphones ou redes sociais, o que não acontece com filmes 

interativos, pois exigem sua participação e constante concentração. Uma possível prova disso 

é o próprio Youtube, um dos canais de vídeos mais famosos da internet, ter também voltado 

sua atenção para a produção de conteúdos desse tipo (SPANGLER, 2019). Um exemplo do 

potencial de produções interativas pode ser conhecido pelo uso da metalinguagem em O épico 

episódio interativo do Capitão Cueca. Enquanto buscam formas de ficarem milionários, os 

jovens Jorge e Haroldo discutem sobre a possibilidade de criarem um filme interativo para 

atingirem seu objetivo: 

 

Figuras 65 e 66 – Os protagonistas deliberando sobre a possibilidade de investirem seu tempo na produção de 

um filme interativo 

  

 
106 Vídeos desse estilo “[...] são vídeos nos quais o youtuber reage a alguma coisa. É possível reagir a comidas, 

comentários ou atrações musicais, por exemplo. Mas é claro que nesse ponto você pode ir tão longe quanto a sua 

imaginação permitir” (DIAS, 2020, n.p., grifo nosso). 
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Fontes – O épico episódio interativo do Capitão Cueca (2020). 

 

Ainda sobre as possibilidades de o filme interativo cair no gosto popular, iniciativas 

como a Mostra Internacional de Filmes Interativos (CCBB DE BRASÍLIA EXIBE MOSTRA 

DE FILMES INTERATIVOS, 2011) deveriam ser incentivadas para atender a uma geração 

de novos telespectadores que buscam algo a mais do que apenas torcer e comentar com outros 

o que fariam diferente se fossem diretores. Alguns bons exemplos disso foram o investimento 

do varejista Walmart no valor de 250 milhões de dólares na Eko interactive para a criação de 

séries interativas (SPANGLER, 2019) e os 34 milhões de seguidores dos conteúdos da FBE 

contabilizados até 2019 (WEISS, 2019). 

Outras premiações foram obtidas pela Eko – na época Interlude – com o vídeo 

interativo de Like a Rolling Stone (1965) (HEYMANN, [2013]), canção de Bob Dylan (1941–

), que rendeu a Yoni Bloch um Prime Minister’s Prize107. Nele, o telespectador escuta a 

magnus opus do beatnik e assiste a uma interpretação da mesma numa “televisão com 16 

canais”, com a possibilidade de “mudar de canal”, representado por setas indicando para cima 

e para baixo, à esquerda do vídeo. Com isso, o telespectador assiste a “programas televisivos” 

diferentes, como vendas televisivas, agentes imobiliários, esportes, desenhos animados e 

filmes, todos em perfeita sincronia com a canção de Dylan (HERMAN; SEBAMBO, 2015). 

Nas capturas de tela abaixo, há duas formas diferentes de se assistir ao videoclipe. Na 

primeira, a câmera foca num morador de rua que canta a canção do músico beatnik. Já na 

segunda, são os apresentadores de um canal de vendas que recitam os versos de Like a Rolling 

Stone ao telespectador. 

 

Figuras 67 e 68 – O mesmo momento do videoclipe em dois “canais” diferentes, o 1° canal (imagem à esquerda) 
e o canal seguinte acima (imagem à direita) 

  

Fontes – Heymann ([2013]). 

 

 
107 Premiação criada em 2012 com o intuito de “incentivar a iniciativa israelense, o pensamento inovador, a 

imaginação e a criatividade que possam impactar significativamente a sociedade global, o meio ambiente, a 

ciência e a tecnologia” (LEICHMAN, 2012, n.p., tradução nossa). 
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A Interlude/Eko também faturou pelo videoclipe interativo de Dylan o Best Interactive 

Ad Execution em 2014 (BROWN, 2014), referente à melhor agência digital de pequeno porte, 

quatro Leões de Ouro – premiação máxima voltada à publicidade – pelo vídeo interativo em 

questão (CHAMBERS; MOON, 2014) e melhor vídeo musical de 2013 (LOCKER, 2013; 

WILSON, 2013; PITCHFORK MEDIA, 2013). 

 

1.5.8 Adventure game 

 

No que concerne ao adventure game, a tradução literal para esse tipo de jogo seria 

“jogo de aventura”, o que o remeteria a um numeroso corpus de games. Devido a isso, optou-

se por limitar essa abrangente classificação e considerar como adventure game apenas aqueles 

que mais se assemelham às aventuras via texto ou que foram claramente inspirados por elas, 

ou seja, games que possuam presença narrativa de enredo ramificado, normalmente 

envolvendo uma aventura. 

Esses jogos possuem a essência dos jogos de aventura via texto, com o adicional da 

linguagem visual em sincronia com a textual. Essa evolução gráfica só foi possível graças ao 

avanço tecnológico da arte digital. Seu foco está voltado para a história do jogo, e muitas 

vezes usa como fontes a literatura, o cinema e outras artes. Normalmente são criados para 

apenas um jogador, já que esta ênfase na história e no personagem dificulta a possibilidade de 

ter vários jogadores agindo simultaneamente. Um exemplo é o jogo do estilo point-and-click, 

em que o jogador em 1ª pessoa ou o protagonista por ele controlado aponta com o cursor do 

mouse e clica nas opções que determinado cenário lhe oferece. Com a constante evolução das 

mídias hoje, há jogos cujos gráficos são mais imersivos graças às cenas tridimensionais em 

tempo real ou em vídeo em movimento total. 

 

Figura 69 – Myst (1994), um exemplo de jogo point-and-click para Windows 3.1 
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Fonte – The Adventure Gamer (s/d), 

 

O jogo acima, em 1ª pessoa, inicia-se em um lugar chamado Ilha Myst. O jogador não 

recebe praticamente nenhuma informação e, de forma vaga, precisa descobrir o que aconteceu 

(CARROLL, 1994). Então ele, por meio de um cursor em forma de mão, clica em objetos que 

deseja consultar ou em partes da tela que deseja ir. Na imagem acima, o jogador pretende 

descer as escadas em direção ao mar, pois o cursor de seu mouse pode ser visto no final delas. 

Jogos point-and-click foram considerados muito avançados para a época, e 

conheceram fama entre as décadas de 80 e 90, tendo sido desbancados pelos first-person 

shooter, esses com estrutura mais livre do que seus antecessores e, por isso, mais distantes da 

essência das ficções interativas.  

Graças ao financiamento coletivo, os jogos cuja estrutura é claramente inspirada na 

ficção interativa têm conhecido um período de ressurgimento. The Walking Dead (2012), da 

Telltale Games, pode ser considerado um título-chave para a nova ascensão do gênero. Assim 

como o já mencionado Minecraft: Story Mode, é difícil definir para esse produto em que lado 

do limite entre filme e jogo ele se encontra. 

 

Figura 70 – Um exemplo de bifurcação de escolhas em The Walking Dead 
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Fonte – Gameriot (s/d). 

 

Nessa parte do jogo, o motorista fala ao presidiário que calculou que este não fez nada 

de errado, e o jogador – que o representa – decide qual resposta dar através dos botões do 

joystick. Dessa forma, ele pode pressionar a tecla X para ficar mudo – representado pelas 

reticências –, a tecla Y para responder com a pergunta “Isso realmente importa?” (“Does it 

really matter?”), a tecla B para dar como resposta “Você sabe o que eles dizem sobre 

cálculos” (“You know what they say about reckoning.”) ou a tecla A se preferir responder com 

outra pergunta – “Por que você diz isso?” (“Why do you say that?”). A escolha não pode durar 

mais que alguns segundos, simulando um diálogo próximo à realidade. 

Percebe-se que no exemplo de The Walking Dead, assim como outros jogos do gênero, 

esse e outros diálogos funcionam como uma “árvore de conversação”. O jogador deve 

escolher uma linha de diálogo oferecida em um menu, que o leva a uma consequência, sendo 

uma ação na cena ou outro diálogo. Por mais complexo que seja o jogo, há sempre um 

número finito de ramificações a serem selecionadas. 

A volta dos aqui nomeados “jogos interativos” não é mera curiosidade das novas 

gerações ou nostalgia das mais antigas. Uma prova disso é a popularidade que jogos como 

The Walking Dead encontram no mercado asiático, ocupando boa parte dos jogos para 

computador lançados no Japão, por exemplo (AMN AND ANIME ADVANCED 

ANNOUNCE ANIME GAME DEMO DOWNLOADS, 2006). Esses adventure games são 

jogos cujos elementos essenciais incluem narrativa, exploração e resolução de enigmas, nos 

quais o jogador junta peça por peça para concluir sua missão ao longo do game como se 



148 

 

montasse um quebra-cabeças (BRONSTRING, 2012), o que os tornam muito próximos da 

ficção interativa. Com a sua produtora, a Telltale, ter decretado falência em 2018 

(PENILHAS, 2018) e ter sido reaberta em 2021 (ALIAGA, 2021), fica-se a dúvida: se jogos 

assim funcionam tão bem, por que a produtora preciso encerrar temporariamente seus 

negócios? Não se sabe, de fato, uma resposta absoluta para essa questão, mas pode-se pensar 

que se ainda se lançam jogos “arriscados” como esses, é porque ainda são capazes de oferecer 

a seus jogadores alguma novidade ou inovação. 

Um fator que aproxima os adventure games mais do livro-jogo do que da ficção 

interativa é a presença de combates, mesmo que simplórios. Eles são muito limitados e podem 

até ser ausentes, o que os distinguiria dos jogos de ação. Logo, mesmo que haja combate, esse 

não pode ser a atividade principal de um adventure game. Segundo Rollings e Adams   

 

O conflito é um elemento central de muitos jogos porque parece quase 

inerente à noção de vencer e perder. Para ganhar um jogo, você deve vencer 
os outros jogadores. A questão é como vencê-los. Se você os derrotar 

atacando-os diretamente de alguma forma, o jogo é sobre conflito. Isto não 

significa necessariamente combate ou violência. O jogo de damas é um jogo 

completamente sem derramamento de sangue, mas ainda é sobre conflito108 
(ROLLINGS; ADAMS, [2003], n.p., tradução nossa). 

 

Assim como nos livros-jogos, pode haver combates entre o protagonista e eventuais 

antagonistas, porém constituem um plano de menor relevância em relação à narrativa. Seriam, 

assim como os livros-jogos, “RPGs solitários”. 

Tomar nota dos objetos e pistas coletados durante a aventura é outro ponto que 

aproxima os adventure games dos livros-jogos. Dependendo do livro-jogo e do adventure 

game, há limite de carregamento de objetos feito pelo protagonista, o que faz seus 

controladores deliberarem sobre a importância do que carregar e o que anotar para o que ainda 

irão “vivenciar”, dando mais complexidade a essas narrativas lúdicas. 

Assim como nos livros-jogos, não há pressão de tempo para a resolução dos puzzles, já 

que o foco é a capacidade de raciocínio do jogador. São raros os casos de adventure games 

que exigem tempo pré-estipulado para sua resolução, pois pode desestimular jogadores a fazê-

lo.  

 
108 Do inglês Conflict is a central element of a great many games because it seems almost inherent in the notion 

of winning and losing. To win a game, you have to beat the other players. The question is how you beat them. If 

you beat them by attacking them directly in some way, the game is about conflict. This doesn't necessarily mean 

combat or violence; checkers is a completely bloodless game, but it's still about conflict. 
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Alguns erros que esse tipo de jogo pode cometer são: oferecer enigmas sem sentido ao 

jogador, adivinhações quase imperceptíveis ao exigir o clique em uma parte muito específica 

da tela do jogo – conhecido como “caça aos pixels”109 – ou exigindo a escrita de um verbo em 

especial – como exigidos nas aventuras via texto – ao passo que seus sinônimos são 

recusados. Tais excessos de complexidade também são malvistos nos livros-jogos. 

O uso de respostas cômicas é muito comum quando as opções feitas pelo jogador se 

mostram incompatíveis com a cena em questão, como ações ou combinações que beiram o 

ridículo ou sejam impossíveis de serem feitas, o que também pode acontecer nos livros-jogos. 

Dois exemplos podem ser conhecidos aqui: o livro-jogo O ladrão da meia-noite (1994) e o 

adventure game chamado Day of the Tentacle (1993). 

O livro-jogo O ladrão da meia-noite é um exemplo de narrativa interativa que ao 

mesmo tempo envolve o leitor-jogador num ambiente imersivo em busca de cumprir sua 

missão com êxito, ao passo que também debocha dele e o adverte quanto a suas escolhas. 

Nessa obra, “VOCÊ é um aprendiz na Guilda dos Ladrões de Porto Blacksand. Esta é a noite 

do teste, o climax [sic] o seu treinamento. A missão é achar e roubar uma pedra preciosa 

inestimável, o Olho do Basilisco. Suas perícias serão testadas ao limite!” (DAVIS, 1994a). 

O que chama a atenção do consumidor de sua série – a pioneira Fighitng Fantasy – é 

que essa obra rompe com o padrão do leitor-jogador controlar as ações de um herói. Em O 

ladrão da meia-noite o leitor-jogador representa o que o título desse livro-jogo sugere: um 

anti-herói disposto a roubar uma valiosa gema para ser aceito na equipe que almeja trabalhar. 

As qualidades benevolentes, então, pouco servirão para seu propósito, e dão lugar ao roubo e 

à dissimulação, dentre outras práticas do submundo do crime. 

Em certos pontos dessa narrativa interativa, por exemplo, a imersão na trapaça pode 

ser tão grande a ponto de o leitor-jogador escolher sequências que fogem das que o livro-jogo 

lhe oferece, e este, preparado para isso, adverte o leitor-jogador que “sabia” o que estaria por 

vir. Dessa forma, o narrador mostra como consegue prever o folhear do livro-jogo em busca 

de referências de sucesso que possam antecipar ao leitor-jogador qual a sequência correta para 

se fazer, o que acaba com a ideia do livro-jogo que é oferecer ao leitor-jogador uma narrativa 

que pode funcionar ou não graças às suas escolhas, isso porque em O ladrão da meia-noite há 

algumas referências que não se encaixam em nenhuma parte da aventura, como as referênicas 

260 e 275. Se um leitor-jogador desonesto opta por folhear o livro-jogo a fim de conhecer as 

referências sem o contexto da leitura lúdica a fim de conhecer referências-chave para seu 

 
109 Do inglês pixel hunt (tradução nossa). 
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sucesso, pode se deparar com a 260ª referência a qual lhe informa que “você chegou ao final 

da sua aventura. Estende a mão para pegar o Olho do Basilisco. Vá para 275” (DAVIS, 1994, 

n.p., grifo do autor). Logo, o leitor-jogador trapaceiro se dirige imediatamente para a 275ª 

referência pensando que conhecerá um happy end, mas é surpreendido pela seguinte 

advertência: “você roubou! Não há caminho por aqui a não ser pela 260, e a 260 não encaixa 

no resto da aventura. Volte ao 1 e comece de novo – seja honesto” (DAVIS, 1994, n.p., grifos 

do autor). Com isso, o leitor-jogador é repreendido em ser um trapaceiro não apenas no seu 

personagem, mas na vida real. 

Já o jogo Day of the Tentacle, também conhecido como Maniac Mansion: Day of the 

Tentacle por ser uma sequência do jogo Maniac Mansion (1987), é um exemplo de adventure 

game que também utiliza da sátira em algumas opções. Sua história se passa cinco anos após 

os eventos da Mansão Maníaca, e se inicia com o tentáculo roxo – um monstro mutante e 

assistente de laboratório criado pelo cientista louco Dr. Fred Edison – indo em direção a uma 

rede de esgotos a céu aberto em companhia do tentáculo verde – outra criação do dr. Edison, 

porém amigável, inofensivo e medroso – com o objetivo de beber lodo tóxico proveniente do 

laboratório do insano cientista. Apesar do alerta do tentáculo verde de que isso não seria uma 

boa ideia, o tentáculo roxo não o escuta e ingere o líquido. Com isso, desenvolve braços-

barbatanas e sua inteligência e maldade se aguçam a ponto de desenvolverem um apetite pela 

dominação global. Sabendo disso, Dr. Edison decide caçar o tentáculo roxo, enquanto o 

tentáculo verde envia uma carta à casa dos protagonistas Bernard Bernoulli (um estereotipado 

nerd) e seus amigos Hoagie (um roadie110 rockeiro)  e Laverne (uma estudante de medicina) 

para que detenham o malvado tentáculo roxo de dominar o mundo sob um plano melhor que o 

do dr. Edison. Após a leitura da carta, Bernard viaja imediatamente para o motel da família 

Edison com seus dois colegas de moradia. O jogador assume o controle desse protagonista 

coletivo e precisa resolver enigmas e explorar diferentes períodos da história por meio de 

viagens no tempo. Abaixo um exemplo de quando Bernard encontra com o tentáculo verde, 

seu aliado na busca. 

 

Figura 71 – Uma trifurcação em Day of the tentacle, com a última opção sendo cômica 

 
110 Optou-se pela forma em inglês desse vocábulo por ser mais popularmente usada no Brasil ao se referir a 

membros da equipe técnica que acompanham uma banda em turnê, sendo responsáveis pelo transporte dos 

instrumentos musicais, instalação de aparelhos, passagem de som, resolução de problemas técnicos e tudo o que 

pode acontecer antes, durante e depois dos shows da banda. Roadies podem, inclusive, substituir membros da 

formação original em caso de emergência. 
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Fonte – Jonbaekdk (s/d). 

 

Na cena acima, Bernard encontra o tentáculo verde na busca pelo malévolo tentáculo 

roxo. Esse tentáculo amistoso revela seu medo ao expor o que seu semelhante seria capaz que 

fazer agora que está foragido. Quando Bernard pergunta ao tentáculo verde o que ele acha que 

o roxo seria capaz de fazer, sua resposta é que suspeita que a criação do dr. Edison tenha 

planos malignos de dominar o mundo. Então, o jogador decide entre três perguntas mais 

específicas que Bernard deve fazer ao tentáculo verde, como: 

• testar experimentos criogênicos em pequenos animais111?; 

• criar uma arma de raio de encolhimento112?; 

• empurrar velhinhas escadas abaixo113?. 

Caso o jogador decida com sensatez, ele poderá ficar em dúvida sobre a 1ª ou 2ª 

perguntas, pois parecem mais relacionadas a um plano de dominação por parte da criação 

maléfica do cientista louco. Porém, um jogador só faria a 3ª pergunta por mera curiosidade em 

conhecer qual a resposta do desesperado tentáculo que deseja ajudar, mas não é ajudado. 

Opções como essa terceira, no entanto, não são estranhas de se deparar em jogos ou livros-

jogos assim, pois significa que muitas vezes seu (leitor-)jogador vai procurar extrapolar 

qualquer limite da lógica e agir de modo imprevisível, o que poderá satisfazê-lo, embora não 

o ajude na real proposta do adventure game ou do livro-jogo (ADAMS, 1999). 

 
111 Do inglês Conducting cryogenic experiments on small animals (tradução nossa). 
112 Do inglês Designing a miniaturization ray (tradução nossa). 
113 Do inglês Pushing old ladies down the stairs (tradução nossa). 
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Adventure games, assim como os livros-jogos, são movidos por narração de história e 

desenvolvimento do personagem ao longo dela. Raros são os casos de o protagonista adquirir 

poderes ou habilidades que facilitam bruscamente a jogabilidade do produto em questão. 

Assim, o jogador permanece na busca de seu objetivo: o de desvendar um mistério ou 

situação sobre a qual pouco se sabe.  

Outro ponto em comum entre livros-jogos e adventure games são o que Adams 

classifica como “problema de amnésia”. Segundo o autor, essa característica está presente em 

jogos que se iniciam sem dar muito conhecimento ao jogador (ADAMS, 1999). Num livro-

jogo, por exemplo, o leitor-jogador sabe o que seu protagonista precisa fazer como objetivo 

final, mas desconhece os objetivos específicos ou side quests114 que haverá no caminho, o que 

o motiva a explorar a narrativa interativa, algo perfeitamente plausível de se encontrar em 

adventure games. Neles, os eventos da história normalmente se desdobram à medida que o 

jogador completa desafios ou resolve puzzles, ao passo que novos elementos são acionados 

conforme as escolhas feitas pelo (leitor-)jogador. Segundo Adams, “não há nada de 

particularmente errado com isso, mas isso significa que o gênero é limitado pelo problema da 

amnésia. Podemos ser capazes de criar histórias interativas, mas não podemos criar qualquer 

tipo de história que queiramos115” (1999, n.p., tradução nossa). 

O trabalho com a coerência interna da obra também é importante, e ambos livro-jogo e 

adventure game buscam tornar seus produtos o mais coerente possível. Segundo Adams, 

“qualquer história deve ser fiel a suas próprias leis internas” 116 (1999, n.p., tradução nossa). O 

jogo Day of the Tentacle supracitado é um bom exemplo disso, pois sua história – com boa 

dose de nonsense – mantém certa coerência na busca do protagonista coletivo por seu objetivo 

final, apesar dos planos mirabolantes para obterem informações sobre o procurado tentáculo 

roxo, assim como a narrativa lúdica em O ladrão da meia-noite a qual exige que o leitor-

jogador se comporte como um anti-herói da narrativa para alcançar seu objetivo. Quando a 

narrativa envolve mistério parece haver maior facilidade se seu criador não souber lidar com 

sua complexidade: 

 

Os mistérios são um exemplo interessante disto, porque em um mistério 

você tem muitas explicações diferentes possíveis para o crime, e até que o 

 
114 Optou-se por manter o termo em inglês por ser de uso mais conhecido em português. As side quests são 

missões secundárias num jogo, mas que podem facilitar a história caso sejam concluídas com sucesso, como por 

exemplo quando presenteiam o jogador com itens melhores do que possui ou dão pistas valiosas para sua missão. 
115 Do inglês There's nothing particularly wrong with that, but it does mean that the genre is limited by the 

amnesia problem. We may be able to create interactive stories, but we can't create any kind of story we want. 
116 Do inglês Any story must be true to its own inner laws. It has to be coherent. 
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detetive consegue todos na sala no final e revela qual é a correta, cada 

explicação tem que parecer plausível. Mas as regras do gênero exigem que 
apenas uma delas possa realmente funcionar; o resto deve ser logicamente 

impossível, e além disso o autor deve ter mostrado todas as pistas para o 

leitor. É uma tarefa muito difícil criar quatro ou cinco possíveis explicações 

aparentemente consistentes, e apresentá-las ao leitor de tal forma que as 
pistas estejam todas lá, mas o leitor ainda fica surpreso ao saber qual é 

realmente a correta. 

Esta exigência de consistência interna não é uma questão de pura lógica, é 
claro. Não quero sugerir que em cada ponto de uma história as circunstâncias 

devam ser rigidamente derivadas, como uma prova matemática, do que veio 

antes. Mas se você olhar para trás em uma história, ela deve ser consistente. 

As histórias não devem ser previsíveis, mas devem fazer sentido de uma 
maneira satisfatória117 (ADAMS, 1999, n.p.). 

 

Tanto em adventure games como em livros-jogos, conversar com os personagens pode 

revelar pistas sobre como resolver certos enigmas, assim como obter dicas sobre o que 

determinado personagem tem em mente antes de cooperar com o (leitor-)jogador. Porém, 

outras conversas apenas trarão algum benefício ao jogador a longo prazo. Os personagens 

também podem ser convencidos a revelar seus próprios segredos, como suas intenções ou 

missões secretas, através de conversas ou troca de informações por quem os beneficie. Dois 

exemplos de como a diplomacia e os benefícios do diálogo podem trazer podem ser 

conhecidos no livro-jogo A cidadela do caos (1990) e no jogo Detroit: become human (2018), 

lançado para o console PlayStation 4 e computador. 

No livro-jogo, o leitor-jogador é um jovem aventureiro e aprendiz de feiticeiro que 

busca acabar com os planos de dominação de Balthus Dire, um vilão que tem planos de 

dominar o amistoso Vale dos Salgueiros. Dentre as muitas escolhas que o leitor-jogador tem 

ao invadir a cidadela que dá nome ao livro-jogo a fim de derrotar seu antagonista, em certo 

momento pode ser que o herói escolha a referência 90: 

 

90 

A passagem se alarga, e você está agora andando ao longo de um rio que 
corre. Bem à frente, há uma mulher que parece estar lavando roupa. Ela tem 

 
117 Do inglês Mysteries are an interesting example of this, because in a mystery, you have a lot of different 

possible explanations for the crime, and right up until the detective gets everybody in the room at the end and 
reveals which is the correct one, each explanation has got to seem plausible. But the rules of the genre require 

that only one of them may actually work; the rest must be logically impossible, and furthermore the author must 

have shown all the clues to the reader. It's a very difficult task to create four or five apparently consistent 

possible explanations, and introduce them to the reader in such a way that the clues are all there, but the reader 

is still surprised to learn which is really the correct one. 

This requirement for internal consistency isn't a matter of pure logic, of course. I don't mean to suggest that at 

every point in a story the circumstances should be rigidly derivable, like a mathematical proof, from what came 

before. But if you look back at a story, it should be consistent. Stories shouldn't be predictable, but they should 

make sense in a satisfying manner (tradução nossa). 

 



154 

 

uma cesta com roupas a seu lado, e há vários conjuntos de ceroula e camiseta 

de baixo pendurado em um varal atrás dela. Você: 
Desembainhará a sua espada e avançará, pronto para a luta? Vá para 176 

Cumprimentará ela e tentará estabelecer uma conversação? Vá para 21 

Usará um Encanto de Percepção Extra-Sensorial para descobrir quem ela é? 

Vá para 329 (JACKSON, 1990, n.p., grifos do autor). 

 

Nesse momento, caso opte pelo ataque – referência 176 –, as consequências são 

negativas para o leitor-jogador. Porém, caso escolha o cumprimento e o diálogo – referência 

21 – o leitor-jogador recebe um importante bônus, bem como informações valiosas para sua 

busca por justiça: 

 

21 
“O que traz você a estas paragens?” ela pergunta. Você conta a ela sua 

história, evitando cuidadosamente revelar a sua verdadeira missão. Ela 

aconselha você a afastar-se desse lugar, caso conheça alguma magia. As 

criaturas que você encontrou até agora não se comparam com as que habitam 
o interior da Torre da Cidadela propriamente dita. Ela diz que você jamais 

encontrará o senhor sem conseguir o Velo e deseja sorte para você em sua 

missão. Some 2 pontos de SORTE pelas informações que obteve e siga 
adiante. Volte para o 6 (JACKSON, 1990, n.p., grifo do autor). 

 

Portanto, sem o contato com a senhora lavadora de roupas, o leitor-jogador não 

ganharia o bônus do atributo “sorte”, nem mesmo saberia que o item “velo” é de suma 

importância para sua missão, embora ele também possa atingir o happy end da história e 

encontrar o velo sem o contato com a lavadora de roupas se fizer as escolhas certas em sua 

aventura. 

Em certo momento de Detroit: become human, o jogador toma as decisões de Kara, 

uma androide do tipo “divergente”, o que significa que ela ao mesmo tempo que é um robô 

humanoide também possui sentimentos humanos. Ela acompanha Alice, uma criança humana, 

em busca de abrigo devido a uma perseguição. Elas são acolhidas por Zlatko, um homem 

solitário que possui uma casa grande e antiga. Porém, o anfitrião tem segundas intenções com 

as duas, e consegue prendê-las. Enquanto reseta a memória de Kara, tornando-a mais uma de 

suas androides escravas, deixa a pequena Alice em cárcere para decidir o que fazer com ela. 

Se o jogador tomar as decisões corretas, Kara consegue recuperar sua memória e se 

lembra que é preciso libertar Alice e fugir do local. Em pelo menos dois momentos 

explorando o velho casarão o jogador pode decidir dialogar ou apenas cooperar com 

personagens secundários.  
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No primeiro exemplo, Kara descobre um bunker em que estão encarcerados vários 

androides, e há a opção de libertá-los ou ignorá-los.  

 

Figura 72 – Dilema de Kara entre abrir ou não a prisão androide 

 

Fonte – Cinematic Gaming (s/d). 

 

Se Kara liberta os prisioneiros, todos de aparência amedrontadora, eles lhe explicam 

que o verdadeiro “monstro” é Zlatko, que usa androides como eles para experimentos por 

pura diversão e maldade. Até esse momento, o jogador pode pensar que apenas realizou uma 

boa ação que pouco influenciará no jogo, mas no final da fuga de Kara e Alice, que são 

surpreendidas por Zlatko, em posse de uma arma de fogo, os androides libertos aparecem para 

ajudá-las a fugir, linchando o malévolo anfitrião depois de desarmado. 

Já o segundo momento não envolve diálogo, e sim empatia, quando o jogador pode 

decidir libertar um urso androide enjaulado: 

 

Figura 73 – Dilema de Kara entre abrir ou não a jaula do urso 
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Fonte – Cinematic Gaming (s/d). 

 

Nesse caso, o animal permanece na jaula, o que também dá a sensação de o jogador ter 

feito uma boa ação que em nada ajudará na sua fuga do casarão, mas durante a perseguição de 

Zlatko para matar Kara e Alice, o urso aparece no momento que as duas estão encurraladas e 

com a espingarda apontada para ambas. Ele ataca Zlatko que volta sua atenção para o animal 

androide, e nessa briga acaba matando sua criação, dando tempo suficiente para que Kara e 

Alice retomem o plano de fuga do local. 

Outro ponto em comum entre adventure games e livros-jogos é referente à pontuação 

total que o (leitor-)jogador pode obter no final de sua aventura. Nesses produtos culturais, o 

objetivo principal é concluir a missão designada. Logo, o incentivo do high score é 

praticamente inexistente neles. Nos livros-jogos, determinar o grau de sucesso que um leitor-

jogador teve em sua missão pode ser conhecido pelo final encontrado por ele. 

Em HQs-jogos, por exemplo, há dois casos conhecidos que utilizam sistemas de 

pontuação para o leitor-jogador. Em Captive (2017) e Zumbis! (2017), aventuras ambientadas 

no horror, há diferentes critérios de pontuação. 

Em Captive, o leitor-jogador toma as decisões do pai de uma criança chamada Lili, 

que é sequestrada no caminho de volta do clube que frequenta para sua casa. Ele recebe uma 

carta que diz para comparecer no castelo Bois Renard com 10.000 euros e sem companhia, e 

qualquer descumprimento às instruções poderá ocasionar na morte da menina. O protagonista, 

no entanto, vai com dois colegas, que entram na mansão em busca da garota. Mesmo que o 

leitor-jogador consiga terminar com sucesso sua busca, a pontuação do HQ-jogo recomenda 
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que ele complete 38 pontos, valor que este híbrido textual considera uma aventura de grande 

sucesso. 

 

Figura 74 – Tabela de Pontuação de Captive118 

 
Fonte – MC; MANURO (2017).  

 

O próprio HQ-jogo reconhece que tal pontuação é elemento acessório para sua 

narrativa interativa, já que no final da tabela reconhece-se que “[...] qualquer que seja o seu 

resultado, o importante é ter resgatado Lili das garras de seus sequestradores...” (MC; 

MANURO, 2017, p. 290). 

Já em Zumbis! a pontuação exerce influência direta no resultado da leitura-jogo. A 

aventura dessa HQ-jogo começa com Ben e Judy num vagão de metrô. Uma briga envolvendo 

algumas pessoas começa sem motivo aparente e, quando os dois percebem, os briguentos 

eram zumbis, que passam a morder as pessoas zumbificando-as também. Depois de tentar 

fugir da horda de mortos-vivos que se alastra rapidamente graças ao confinamento do 

transporte em que se encontram, o leitor-jogador pode escolher jogar com Ben, um jovem que 

 
118 Por um erro de impressão, a segunda parte da tabela não possui os devidos valores. A errata foi 

disponibilizada em formato online pela própria Mandala Jogos por certo tempo, mas até o momento da 

publicação desta tese esteve fora do ar. 
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foi pego e se tornou um zumbi logo no início da aventura, ou Judy, a garota que conseguiu 

escapar do ataque das amaldiçoadas criaturas. O enredo é diferente para ambos, assim como 

suas missões: Ben precisa fazer de tudo para que o exército não chegue na cidade para 

dizimar a horda dos mortos-vivos, ao passo que Judy precisa escapar da cidade com vida. Se o 

leitor-jogador sobreviver até o final da aventura, deve somar seus pontos, obtido quando 

consegue comer (função de Ben) ou resgatar (função de Judy) os personagens secundários da 

narrativa. 

 

Tabela 5 – Tabela de Pontuação de Zumbis!, encontradas nas referências 385 para Judy e 386 para Ben 

PERSONAGEM PONTUAÇÃO RESULTADO REFERÊNCIA FINAL DO 

DESEMPENHO 

Judy 1 – 7 “Solitário” 122 

Judy 8 – 15 “Protetor” 259 

Judy Acima de 15 “Herói” 319 

Ben 0 – 10 “Vegetariano” 105 

Ben 11 – 20 “Canibal” 169 

Ben Acima de 20 “Distúrbio alimentar” 304 

Fonte – adaptado de WALTCH; LANCRY (2017). 

 

Nos adventure games encontrar um jogo de pontuação também é caso raro. Uma 

exceção pode ser conhecida na visual novel119 – uma espécie de adventure game oriental – 

chamada Dream Daddy: A Dad Dating Simulator (2017). Este é um jogo sobre um pai 

solteiro que acaba de se mudar para a cidade de Maple Bay com sua filha, Amanda. Na rua 

sem saída onde passou a viver, a maioria dos pais são também solteiros, e o jogador tem a 

opção de flertar com eles. O jogador responde e faz perguntas e, dependendo de suas 

escolhas, conhece diferentes consequências. No final de seu contato, obtém diferentes 

pontuações dele. 

 

Figura 75 – Pontuação obtida depois de conhecer um pai solteiro chamado Craig 

 
119 Optou-se por classificar o jogo em questão como visual novel e não como “romance visual” para não o 

confundir com histórias em quadrinhos. 
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Fonte – Wolftooth (s/d). 

 

Terminada essa aventura amorosa, o jogador passa a escolher um novo flerte através 

de interações ramificadas. 

Outro adventure game que possui um sistema de pontuação, agora mais semelhante 

aos jogos de RPG de videogame, como critério para medir o desempenho do jogador é Disco 

Elysium (2019). Esse game é ambientado na fictícia cidade de Revachol, mais 

especificamente no bairro litorâneo de Martinaise, um lugar onde reina o crime, a pobreza e a 

corrupção. Tal cenário desolador é mantido graças ao corrupto Sindicato dos Estivadores. 

Nessa cidade ainda há resquícios da revolução comunista de quase 50 anos atrás, marco 

histórico local que culminou na derrubada da antiga monarquia do local, a qual havia feito 

Revachol uma superpotência na época. A cidade, por conta disso, foi divida em zonas de 

ocupação e passou a ser considerada uma “Região Administrativa Especial”, com a Milícia 

dos Cidadãos de Revachol120, ou “RCM”, atuando como uma força policial autônoma de 

Revachol.  

Para investigar o assassinato de um homem encontrado pendurado em uma árvore, o 

jogador – um detetive de Disco Elysium – é enviado pela RCM para averiguar o ocorrido. 

Após problemas emocionais, o detetive passou a abusar do álcool e acorda três dias depois em 

seu quarto do hotel onde está hospedado, com nenhuma lembrança de quem é e o que fazia. 

 
120 Do inglês Revachol Citizens Militia, que gerou a sigla RCM (tradução nossa). 
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Cabe ao jogador resolver o caso de assassinato ao passo que se orienta a redescobrir sua 

própria identidade mnemônica (CARDY, 2020). 

O que diferencia o premiado jogo Disco Elysium dos demais adventure games não é só 

a possibilidade de se repetir certas escolhas para conhecer consequências diferentes em 

determinados momentos do jogo, mas também seu sistema de regras. Assim como num jogo 

de RPG um jogador ganha “pontos de experiência” ao matar monstros e completar missões 

com sucesso, em Disco Elysium há esse sistema de captação de pontos que ocorre por meio da 

interação do jogador com personagens secundários. Depois de atingido certo valor, o jogador 

pode evoluir em diversos atributos que influenciarão diretamente na narrativa desse game. 

 

Figura 76 – Atributos do jogador numa partida de Disco Elysium 

 

Fonte – Indie James (s/d). 

 

Na imagem acima, percebe-se que o jogador em questão preferiu investir nos atributos 

intelecto (“intellect”) e psiquismo (“psyche”), ambos com média de nível 4, e menos em 

habilidade motora (“motorics”), permanecendo numa média de nível 1. Caso haja algum 

contato comunicativo ou situação que exija testes de intelecto e psiquismo, o jogador possui 

grandes chances de sair bem-sucedido e tirar bom proveito dessa experiência, especialmente 

se as subcategorias drama (“drama”) ou conceitualização (“conceputalization”) forem 

exigidas, pois ambas se encontram em nível 5. Porém, a chance de o jogador conhecer algo 

proveitoso é muito menor em qualquer momento que o jogo exigir habilidade motora, ainda 
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mais se um teste envolvendo savoir fare121 for exigido, único atributo nível 0 do jogador 

acima. Abaixo um exemplo de contato com personagem que exige teste específico: 

 

Figura 77 – Teste envolvendo atributos do jogador numa partida de Disco Elysium 

 

Fonte – Indie James (s/d). 

 

Na cena acima, o detetive aborda um jovem chamado Cuno, e depois de escolher quais 

perguntas lhe fazer – através de escolhas ramificadas –, graças ao nível 4 de empatia a chance 

de ganhar a simpatia do rapaz é baixa. Com isso, pode-se receber de Cuno uma resposta vaga 

ou tangente ao que lhe foi perguntado. Há ainda um rolamento de dados – o elemento de 

aleatoriedade do game – que ajuda a determinar a utilidade das respostas ao jogador. 

Diferente dos livros-jogos, que normalmente trazem em si um mapa genérico do 

espaço onde a narrativa – ou uma parte dela – ocorrerá ou exigem a criação de um para seus 

leitores-jogadores melhor aproveitarem a leitura interativa, além de facilitar novas aventuras 

com parte da cartografia já desenhada, o excesso de labirintos nos adventure games pode ser 

um ponto negativo, já que seus jogadores querem apenas se concentrar na tela de seus 

computadores, diferente de leitores-jogadores que precisam lidar com ficha de anotação, mapa 

e livro. 

Outro ponto que distingue os livros-jogos dos adventure games é a qualidade das 

histórias. Segundo Adams, no fim do século passado os adventure games eram populares 

entre jogadores, mas por vezes eram jogos que possuíam interatividade e história de boa e má 

 
121 Não foi possível obter tradução justa dessa expressão. 
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qualidade, respectivamente. Isso porque dificilmente empresas contratavam escritores 

profissionais para trabalharem diretamente na narrativa (ADAMS, 1999), diferente do que a 

indústria cultural costuma fazer, que é empregar os maiores talentos em determinado assunto 

e popularizar a “alta cultura” para um nível médio. Afinal, segundo Morin (1977, p. 17), os 

intelectuais não fazem essa cultura, mas sim a indústria cultural, para a qual trabalham, de 

fato. 

O fluxo da narrativa que pode ser um problema para os adventure games é justamente 

o que os consumidores de livros-jogos mais atuais buscam. Assim como num livro-jogo, a 

narrativa de um adventure game evolui com o passar da interação jogador-jogo e espera-se 

que o protagonista também. A diferença é que, num adventure game, caso o jogador não 

consiga acompanhar o andamento da narrativa, o jogo não progride em determinado ponto até 

que ele descubra o que de fato precisa ser feito para que a narrativa continue, como a coleta de 

um objeto específico ou a interação com determinado personagem secundário, por exemplo o 

que também é encontrado nos livros-jogos pioneiros. Isso acontece porque, segundo Adams, 

 

A dificuldade com essa solução é que ela é mecanicista. Ela transforma o 
jogo em uma série de quebra-cabeças a serem resolvidos, e uma vez que 

você tenha jogado duas ou três vezes esse jogo, você pode realmente 

conhecê-lo. Se nada parece acontecer, você deve estar fazendo algo errado. 

Quando você faz algo certo, então coisas interessantes acontecem. O fluxo é 
estúpido, para-e-começa. Você, como jogador, pode fazer o que quiser, mas 

não tem a sensação de ser levado pela história; na verdade é bastante claro 

que você não está na história. Ela é um objeto mecânico externo que só 
progride quando você faz as coisas certas. É como tentar operar um 

videocassete com botões não identificados122 (1999, n.p., tradução nossa). 

 

Em livros-jogos que, por exemplo, ofereça side quests suficientes para sua progressão 

ou outras alternativas, esse problema não existe. Caso o leitor-jogador não tenha coletado 

algum pré-requisito para avançar na narrativa ele simplesmente fracassa, e deve começar 

novamente a leitura-jogo, agora sabendo o que deverá buscar, pelo menos até a parte que 

chegou a conhecer antes de sua derrota. Como exemplo, serão usadas duas referências do 

livro-jogo A cidade dos ladrões. Se cair na 108ª referência, o leitor-jogador estará na seguinte 

situação: 

 
122 Do inglês The difficulty with this solution is that it's mechanistic. It turns the game into a series of puzzles to 

be solved, and once you've played two or three of these games, you can really see it. If nothing seems to be 

happening, you must be doing something wrong. When you do something right, then interesting things happen. 

The flow is jerky, stop-start. You as the player can do what you like, but you don't have the sense of being 

carried along by the story; in fact it's quite clear that you're not in the story, the story is an external mechanical 

object that only progresses when you do the right things. It's rather like trying to operate a VCR with unlabeled 

buttons. 
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108 

Você desce lentamente para o solo. Acima de você, por trás das ameias, os 

guardas estão sacudindo os punhos em sua direção. Você agora está fora de 
Port Blacksand. Você tem todos os itens necessários para eliminar o Príncipe 

da Noite? Se tiver todos e tiver sido tatuado, vá para 201. Se algum dos itens 

estiver faltando ou você não tiver sido tatuado, vá para 299 

(LIVINGSTONE, 1991, n.p., grifos do autor) 

 

Percebe-se que ao atingir essa referência, o protagonista deve ter os requisitos 

necessários – ter sido tatuado e ter coletado os itens para derrotar o Príncipe da Noite – para 

avançar para a referência 201. Se faltar algo, ele deverá ir para a referência 299,  

 

299 

Seria extremamente perigoso para você entrar em Port Blacksand de novo, 

sobretudo porque muitos dos guardas da cidade o reconheceriam. Não há 

mais nada que você possa fazer, a não ser empreender a longa caminhada de 
volta a Silverton para relatar que fracassou na sua missão (LIVINGSTONE, 

1991, n.p.). 

 

Logo, o leitor-jogador não fica “angustiado” dentro do livro-jogo, e ao menos conhece 

um final triste, o que pode motivá-lo a ler-jogar A cidade dos ladrões novamente sabendo o 

que deve coletar para ir, numa próxima vez, para a referência 201 ao invés da 299. 

A quantidade de fracassos repentinos também é uma questão que divide opiniões. A 

“morte” do jogador quando uma escolha crucial é malfeita varia muito de livro-jogo para 

livro-jogo, e nem tanto para os adventure games. Enquanto alguns leitores-jogadores preferem 

livros-jogos de grande dificuldade e alta quantidade de mortes instantâneas – como são 

conhecidas as referências que automaticamente encerram a aventura do herói e tudo o que ele 

construiu até ali por apenas uma escolha errada –, muitos se sentem desestimulados a uma 

leitura interativa como essa, pois se esforçam para atuarem nessa narrativa-jogo e, justamente 

por conta de uma escolha indevida, precisam começar tudo novamente. Com isso, estes 

podem recorrer à trapaça ou ao abandono do produto em questão. 

Os primeiros adventure games possuíam boa dose de morte instantânea, mas 

rapidamente trocaram esse elemento por prenderem seus jogadores em determinada parte do 

jogo, o que também não é a melhor solução para manter os jogadores motivados em sua 

busca, pois de tanto tentarem acabam por desistir caso o que falta a ser feito seja um detalhe 

muito específico que passou despercebido. Em jogos da desenvolvedora LucasArts, por 

exemplo, é impossível o jogador morrer em qualquer jogo de seu catálogo (MACKEY, 2015). 

Michael J. Ward (1972–), autor da série de livros-jogos DestinyQuest, acredita que um livro-
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jogo de sucesso precisa, entre uma série de aspectos, evitar “referências sem saída” e “mortes 

instantâneas” (WARD, 2016, p. 22). 

Além das polêmicas “mortes instantâneas”, outra questão que poderia aparecer em 

livros-jogos ou adventure games é a necessidade de o jogador ter coletado um objeto muito 

específico, disponível em apenas um local da aventura inteira. Um exemplo é da aventura via 

texto The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1984), pois coletar as correspondências 

encontradas no início do jogo é condição sine qua non para se completar a aventura 

(ADAMS, 1998). 

Os adventure games possuem várias subcategorias, mas sua essência pode estar ligada 

à ficção interativa e ao livro-jogo. Por esse motivo, não se considerou relevante para o 

presente trabalho analisá-los de forma isolada e minuciosa. Cada vez mais novas 

subcategorias serão criadas e algumas delas já desafiam os limites do filme interativo para o 

adventure game, o que poderá ser objeto de estudos futuros. 

O elemento em comum que há em todas as produções abordadas é que elas, em 

potência, são capazes de se ramificar, mas quando lidas ou jogadas se tornam narrativas 

lineares e únicas. Afinal, o leitor ou jogador quase nunca tem a possibilidade de refazer suas 

escolhas ou repensar suas ações numa mesma experiência. 

Não seria exagero pensar, por exemplo, que os gêneros dramaturgia interativa, HQ 

interativa, aventura via texto, aventura telefônica interativa, game show interativo, filme 

interativo, episódio interativo, adventure game, todos abordados previamente, são muito 

semelhantes à ficção interativa, apenas com o suporte tendo migrado do objeto livro para o 

palco, a revista, o computador e afins, a chamada telefônica, a televisão, a televisão, o 

aparelho de DVD, o smartphone e similares, o console de videogame, entre outros, além da 

evidente influência temporal que permite migrações de suportes antigos para novos e 

inovações conhecidas nesse processo. 

Já que as classificações puderam, de certa forma, serem delimitadas, poder-se-á partir 

para o conhecimento das obras motivadoras da presente pesquisa. 
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2 DUAS ALICES E UM SNARK: AS OBRAS MOTIVADORAS 

Evite de início as formas usuais e demasiado comuns: são essas as mais 

difíceis 

(Rainer Maria Rilke, 1978, p. 23) 

 

A adaptação de Alice no País dos Pesadelos foi feita apenas com base em Alice no 

País das Maravilhas, como seu título sugere, e funciona como uma continuação dessa. 

Jonathan Green utilizou, pelo menos, três textos de Lewis Carroll para seu livro-jogo. Não é o 

escopo desta pesquisa aumentar ou diminuir a qualidade da obra de Green em relação à de 

Carroll como propõe os adeptos da “alta cultura”, e por isso ambas serão trabalhadas – num 

primeiro momento – isoladamente, para depois ser estabelecida uma comparação. As obras 

que constituem as aventuras em que Alice é a protagonista são constantemente alvo de 

adaptações, pois desde seu lançamento têm conquistado leitores por muitas gerações. Segundo 

Rocha,  

 

Essa permanência é que faz com que hoje, em qualquer canto do mundo, 

alguém possa enunciar brevemente a fábula de Alice sem não ter sequer 

colocado as mãos no clássico. Ao longo dos anos, os volumes receberam as 
mais diversas leituras, dos mais diversos estudiosos, que lançaram mão de 

infinitos aportes teóricos para analisá-los (2017, p. 44, grifos do autor). 

 

As duas obras sequenciais de Carroll – Aventuras de Alice no País das Maravilhas e 

Através do Espelho – por vezes são mencionadas como se fossem um só texto, confirmadas 

por adaptações como o desenho animado Alice in Wonderland (1951) e o filme Alice´s 

Adventures in Wonderland (1972), só para citar algumas. 

Neste capítulo serão abordados alguns aspectos desse santuário universo criado por 

Carroll.  

 

2.1 UMA ERA VITORIANA DE PURO VAPOR: O CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Objeto de devoção do gênero steampunk123, a Era Vitoriana em que Carroll escreveu 

as obras motivadoras, que um século e meio depois gerariam uma homenagem em versão de 

livro-jogo, era muito menos fantástica do que a ficção traz aos admiradores desse galho da 

ficção científica, mas que também possui suas excentricidades. 

 
123 Este conceito será explicado posteriormente no item 3.3. 
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Antes de “[...] apresentar o vitorianismo de cabeça para baixo” (ROCHA, 2017, p. 50), 

deve-se conhecer seu contexto histórico. De acordo com Fortuna e Gomes,  

 

O contexto histórico e social da Inglaterra no século XIX, na ocasião do 

lançamento dos livros Alice no País das Maravilhas e Através do espelho e o 
que Alice encontrou lá, é marcado pelo conflito entre forças revolucionárias 

e conservadoras. Tal processo é resultado da Revolução Industrial e da 

Revolução Francesa (segunda metade do século XVIII), que levou ao 
surgimento da burguesia, por um lado, e à restauração e à expansão do 

Império Britânico na Era Vitoriana, por outro. Do confronto dessas duas 

correntes políticas, sociais e econômicas nasce a Modernidade, que para 
alguns estudiosos data de 1789, após a principal batalha da Revolução 

Francesa (Queda da Bastilha), quando vários impérios são desfeitos e muitos 

países da Europa são obrigados a criar parlamentos para garantir a 

representatividade das camadas populares no poder. Ao mesmo tempo que se 
preparava a Revolução Francesa, na Inglaterra germinaria a Revolução 

Industrial com a criação da máquina a vapor, transformando os trabalhadores 

ingleses autônomos da tecelagem (principal atividade econômica da 
Inglaterra) em assalariados. É o nascimento da classe dos proletários, de um 

lado, e da classe dos industriais ou burgueses, de outro (2013, p. 87-88, 

grifos dos autores). 

 

Essa época pode ser considerada, para alguns, como a mais importante da história, já 

que “foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em 

diante se tornou capaz da multiplicação rápida, constante, e até o presente, ilimitada, de 

homens, mercadorias e serviços” (HOBSBAWN apud MEIRA, 2008, p. 2).  

Há na Grã-Bretanha, portanto, uma grande estruturação nacional para se adequar ao 

capital obtido com a revolução. Isso significou, como explicado acima, na industrialização e 

modernização do processo produtivo para se atender à demanda existente. Isso também gerou 

o surgimento da classe proletária, “[...] que se opõe ao interesse privado de propriedades e 

capitais financeiros” (MEIRA, 2008, p. 2), já que os pequenos negócios se viram forçados a 

ceder para os grandes empreendimentos da época.  

De acordo com Santana e Senko, 

 

O período vitoriano, como ficou conhecido esse hiato de tempo que abarcou 
quase completamente o século XIX, recebe essa denominação devido ao 

longo reinado da Rainha Vitória. Apesar dos marcos, estabelecidos pelo 

início e fim de seu governo – 1837 a 1904 –, não se pode definir com clareza 
seus reais limites temporais ou geográficos. Eles se expandem para muito 

além das fronteiras do vasto império britânico, além de se constituir em um 

sinônimo do próprio século XIX. A sociedade vitoriana exerceu influência 

sobre boa parte do mundo ocidental, nesse período, desde o estilo de vida até 
a arte e a indústria (2016, p. 190). 
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Não é possível dissociar da História algumas das invenções humanas de grande 

relevância dessa época foram o telégrafo, o telefone e as máquinas a vapor, além da utilização 

frequente do ferro e do carvão no cotidiano dos trabalhadores (SEVCENKO, 1998; SINGER, 

2001 apud HERSCHMANN; PEGORARO; FERNANDES, 2012, p. 1). Antes de movimentar 

máquinas, a energia a vapor, apesar de ser lembrada como descoberta exclusiva do período 

vitoriano, esteve presente desde o mundo antigo, usada em minas por décadas. Segundo 

Briggs e Burke, 

 

Na época em que as patentes de Watt expiraram, em 1800, o motor a vapor 

tinha se estabelecido como a mais importante das invenções, aquela da qual 
muitas outras dependiam. Na França, com seus grandes mananciais de água, 

canais e rios navegáveis, a utilização da máquina a vapor na indústria foi 

relativamente pequena – assim como nas novas comunidades industriais 

norte-americanas, como Lowell, em Massachusetts ("a cidade do fuso"). […] 
Nos Estados Unidos, um fabricante de Lowell, Erastus Brigham Biggelow 

(1814-79), já havia descrito como, na época, era possível, com a crescente 

aplicação da máquina a vapor, "alcançar o que os antigos sonhavam em suas 
fábulas" (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 111).  

 

Se a velocidade sempre foi o foco da humanidade, com a melhoria significativa 

conhecida graças ao advento do vapor ela havia se tornado imperativa nessa época (BRIGGS; 

BURKE, 2006, p. 112). 

O avassalador acúmulo de capital não foi a única conquista da Inglaterra em meio à 

Revolução Industrial, já que  

 

A expressão também caracteriza um clima intelectual e artístico de 

profundas alterações. Além disso, novas invenções impulsionavam estilos de 

vida mais urbanos e “modernos”, incentivados pelo aprimoramento dos 
meios de transporte e de comunicação (HERSCHMANN; PEGORARO; 

FERNANDES, 2012, p. 2). 

 

Portanto, seria natural, nesse período histórico de grandes mudanças, que a literatura 

também sofresse mudanças. Segundo Martin Gardner (1914–2010), “as crianças vitorianas 

sem dúvida desfrutaram de uma liberação [...]. Sentiam-se felizes por finalmente disporem de 

alguns livros desprovidos de moral piedosa [...]” (2013, p. XV). Isso ajudou os primeiros 

textos de Carroll a circularem mais facilmente entre o público leitor.  

Apesar de ter uma líder no poder, o papel da mulher na sociedade vitoriana era cuidar 

dos afazeres domésticos e ser submissa ao homem. Isso porque “na sociedade vitoriana, 

enquanto os meninos iam para escolas e universidades, as meninas ficavam em casa e, muitas 

vezes, eram educadas também em casa por governantas. Para a família, aprender matemática 
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não faria de suas meninas boas esposas.” (ROCHA, 2017, p. 31). Doenças, violência e morte 

também pontuavam negativamente a vida da época. 

Do lado positivo, havia grandes progressos técnicos e científicos (SANTANA; 

SENKO, p. 191). A Era Vitoriana foi também uma época de grandes mudanças para a 

sociedade. Segundo Slater, 

 

A chegada da Modernidade tem como principal mudança o deslocamento do 
eixo que alicerça a identidade, da tradição para a cultura do consumo. 

Situado entre a segunda metade do século XVIII e o começo do século XIX, 

o início da Modernidade se deu com as Revoluções Industrial e Francesa e 
com o surgimento do capitalismo como forma de produção dominante, tendo 

a Inglaterra como maior potência colonizadora e mercantil, desde a segunda 

metade do século XVIII até final do século XIX, época conhecida como a 
Era Vitoriana (apud FORTUNA; GOMES, 2013, p. 85). 

 

O papel da burguesia consistia em manter um estilo de vida baseado nos valores da 

família tradicional e na separação entre público e privado. O ambiente de trabalho e qualquer 

outro externo ao núcleo familiar era considerado hostil e cabia ao homem lutar pela 

sobrevivência de sua família em meio à agressividade mundana. A tarefa da mulher, nessa 

época, consistia em manter a ordem do lar, promovendo nesse ambiente um clima sereno e 

confortável, além de servir como “moeda de troca” por meio do dote do casamento, uma 

estratégia para ampliar os bens materiais da família. Por isso a necessidade de manter boa 

reputação perante os(as) demais, reconhecida pelas atitudes castas e obedientes, em primeiro 

lugar ao próprio pai e, depois, ao marido (HOBSBAWN apud VIEIRA, 2013, n.p.)124. 

Quanto à leitura, segundo Rocha, “[...] era um momento de lazer tanto para o homem 

que provê, quanto para a mulher dona de casa, em uma sociedade que separava cada vez mais 

o ambiente de trabalho e o familiar” (2017, p. 30), sendo os livros mais procurados pela nova 

classe média os chamados advice books, que eram livros de decoração, cozinha e organização 

(ROCHA, 2017, p. 30, grifos do autor). Graças à vida dura da época, os leitores tinham 

preferência e esperavam pelas narrativas de final feliz (ROCHA, 2017, p. 30).  Segundo Flint 

(2001 apud ROCHA, 2017, p. 30), a leitura tem papel fundamental no incentivo à 

alfabetização populacional, visto que novos postos de trabalho cobravam a leitura e escrita 

como pré-requisitos para contratação, e por isso o governo fez ampla campanha com a 

intenção de capacitar a população para tal. Era de se prever que “com o crescimento da classe 

média vitoriana e do número de instituições de ensino ao longo do século, o público leitor e as 

publicações também cresceram numericamente” (ROCHA, 2017, p. 31). 

 
124 Apesar de não paginado, essa citação consta na sexta página do texto. 
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A consequência da “invasão livresca” nos lares da população britânica tem como 

consequência o que Rocha afirma abaixo: 

 

A literatura didático-moralizante começa a perder mais espaço, no século 

XIX, para textos que visavam a entreter. De uma crisálida da qual deveria 
surgir um ser plenamente racional e moral, passa-se a acreditar que as 

crianças têm acesso à uma visão que aos adultos é negada (2017, p. 29) 

 

E é justamente nesse cenário que autores como Lewis Carroll, os quais não buscavam 

escrever para ensinar algo ou educar, passam a conhecer grande popularidade e críticas 

variadas quanto a seus textos.  

 

2.2 ZEUS DE UM PANTEÃO PECULIAR: LEWIS CARROLL 

 

Charles Lutwidge Dodgson, mais conhecido por seu nom de plume Lewis Carroll, 

nasceu em 1832 e faleceu em 1898. Embora não se saiba muito sobre sua vida íntima, sua 

vida cotidiana é bem documentada. 

Sabe-se que Carroll era uma figura caricata por si só, tanto fisicamente – um ombro 

maior que o outro, sorriso e olhos tortos, caminhar de modo estranho, surdo de um ouvido, 

gago, solteiro (o que não era comum na época), extremamente tímido, possuidor de uma série 

de manias, ranzinza, mas gentil e feliz (GARDNER, 2013, p. XI). Se há algum adjetivo que 

resuma quem foi Carroll, esse seria “excêntrico”. 

O hobby de Carroll era entreter crianças, e das muitas que deixaram uma marca em sua 

vida, Alice Liddell foi sua preferida (GARDNER, 2013, p. XIII), a ponto de inspirar a criação 

da famosa protagonista de suas obras mais conhecidas. Sua personalidade ímpar é um grave 

contraste com sua vida cotidiana. Carroll se dedicou ao Christ Church por quase 50 anos, 

metade desse tempo dedicado a lecionar matemática. Segundo Rocha, 

 

O autor foi professor de matemática por 21 anos na Christ Church (1860-
81), função que, apesar de nunca ter-lhe dado prazer, não o impediu de se 

empenhar. Bastante rigoroso, ele preparava materiais facilitadores com o 

intuito de ajudar seus alunos a passar nos exames. Trocava cartas com 

Robert Potts, de Cambridge, para quem expunha suas dificuldades em 
ensinar matemática a alunos que chegavam à universidade despreparados. 

Conservador, ele deixou o posto de examinador de matemática depois que a 

assembleia legislativa da universidade decidiu adotar um novo estatuto, que 
rebaixava o nível de exigência dos exames (2017, p. 34-35, grifo nosso). 
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Como suas aulas não eram nada estimulantes e atrativas, pouco contribuiu para essa 

área do conhecimento. Na outra metade foi ordenado diácono, função que pouco exerceu 

devido à sua gagueira (GARDNER, 2013, p. XI). 

Mesmo trabalhando na área das exatas, Carroll, “antes mesmo de entrar em Oxford, 

[...] era um leitor voraz de poetas que buscavam explicar de alguma forma os porquês da 

infância ou da criança” (ROCHA, 2017, p. 36), sendo William Wordsworth (1770–1850), 

Samuel T. Coleridge (1772–1834) e William Blake (1757–1827) alguns dos grandes poetas 

britânicos que o criador de Alice tanto admirava. Sabe-se, por exemplo, que Carroll gostava 

tanto desses autores que presenteava as jovens meninas as quais admirava com antologias de 

Wordsworth (ROCHA, 2017, p. 37). 

Notas de sua vida estão amplamente exploradas em teses e livros e, embora esse 

aspecto seja importante para um conhecimento mais profundo sobre sua obra, não é o escopo 

da presente tese. 

 

2.3 O SENTIDO DO NONSENSE 

 

Embora sendo reconhecido como o grande nome do nonsense, “Carroll não foi, é 

claro, o primeiro a usar essa técnica ambígua em versos humorísticos. Foi precedido por 

Edward Lear [(1812–1888)] [...]” (GARDNER, 2013, p. 315). Porém, a fama alcançada por 

Carroll, refletida nas inúmeras traduções de suas obras em diversos países, pode fazer o autor 

vir à mente do leitor comum quando a palavra “nonsense” é pronunciada. Segundo Gardner 

(2013, p. 318, grifo nosso), “novas traduções dos livros de Alice continuam aparecendo; deve 

haver pelo menos cinquenta diferentes versões de “Jabberwocky” [um dos poemas mais 

famosos do autor] em cinquenta línguas diferentes”. 

Essas magna opera de Carroll, por vezes, têm o nonsense como a principal lembrança 

do público que apenas conhece esses textos por nome ou adaptações. De acordo com Gardner, 

os textos são mais do que mera miscelânea caótica: 

 

No caso de Alice, estamos lidando com uma espécie de nonsense muito 

curioso, complicado, escrito para leitores britânicos de um outro século, e 
precisamos conhecer um grande número de coisas que não fazem parte do 

texto se quisermos apreender todo o seu espírito e sabor. É até mais grave 

que isso, porque algumas das piadas de Carroll só podiam ser compreendidas 
por quem residia em Oxford, e outras, ainda mais privadas, só estavam ao 

alcance das encantadoras filhas do deão Liddell (2013, p. VII, grifo do 

autor).  
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Isso porque livros de nonsense possuem rica simbologia, o que exige explicações 

demais para serem bem entendidos125 (GARDNER, 2013, p. IX). Ao mesmo tempo, as obras 

sobre Alice continuam instigantes por todo esse tempo pela maestria de Carroll na contação 

de histórias (GARDNER, 2013, p. IX). 

Outro texto de Carroll, não tão conhecido como os demais, é A caça ao Snark. Em seu 

prefácio, o ilustrador Chris Riddell já adianta ao leitor que “este livro é nonsense e, como o 

melhor nonsense, faz um tipo especial de sentido” (2017, p. 9, grifos do autor). Essa obra 

difere-se das obras em que Alice é a protagonista principalmente por sua estrutura, uma 

espécie de poema épico que conta a caça do protagonista coletivo, formado por 10 

personagens, ao snark, uma espécie fictícia de pássaro azul com bico e patas amarelas. 

Em A caça ao Snark é possível identificar uma intertextualidade dentre as obras do 

próprio Carroll. É nesse poema narrativo que se encontra, dentre outros, a notável menção ao 

Jabberwocky, presente em Através do espelho. Segundo Gardner, “Jabberwocky”, assim 

como outros poemas nonsense de Carroll, eram famosos entre estudantes anglófonos (2013, p. 

314). 

Gardner vê nas obras nonsense carrollianas a própria pintura abstrata antecipada. 

Segundo o autor, 

 

Há uma semelhança óbvia entre versos nonsense como esse [o poema 

“Jabberwocky”, mas também a muitos outros de Carroll] e uma pintura 

abstrata. O pintor realista é forçado a copiar a natureza, impondo à cópia 

tudo que lhe é possível em matéria de formas e cores agradáveis; mas o 
pintor abstrato é livre para brincar com a tinta como bem lhe apraz. De 

maneira semelhante, o poeta nonsense não precisa procurar maneiras 

engenhosas de combinar padrão e sentido; simplesmente [...] cuidando dos 
sons e deixando que o sentido cuide de si. As palavras que usa podem 

sugerir significados vagos, como um olho aqui e um pé ali numa abstração 

de Picasso, ou podem não ter absolutamente sentido algum – um mero jogo 
de sons agradáveis como o jogo de cores não objetivas numa tela 

(GARDNER, 2013, p. 314-315, grifos nossos). 

 

Como Green tomou a liberdade de “copiar”, ressignificar e retirar o que bem lhe 

conveio de acordo com critérios próprios, sem ficar preso à fidelidade das obras “originais”, 

sua adaptação ao mesmo tempo que mantém qualidade literária dos clássicos por ela 

inspirados proporciona ao leitor-jogador uma paradoxal experiência semelhante, porém 

diferente, da oferecida pelos textos-fonte.  

 
125 Esse foi outro motivo pelo qual a edição de Alice, da editora Jorge Zahar, foi selecionada para a presente tese. 

As notas de Martin Gardner ocupam 111 páginas (p. 255-366) e facilitam o trabalho dos que buscam um 

conhecimento profundo sobre os dois textos de Carroll cuja protagonista é Alice. 
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2.4 1 LIVRO + 1 LIVRO + 1 LIVRO = 1 LIVRO-JOGO 

 

Conforme mencionado previamente, Green se baseou em três obras de Carroll para 

compor seu Alice no país dos pesadelos, sendo os dois textos protagonizados por Alice uma 

sátira menipeia (ROCHA, 2017, p. 49) e A caça ao Snark, um poema. 

O texto Aventuras de Alice no País das Maravilhas, além de apresentar sua distinta 

qualidade diante os demais textos de suas épocas de publicação e posteriores, possui muitas 

características que fazem dessa obra carrolliana agradar o público leitor-jogador. Isso porque, 

de certa forma, o universo de Alice se assemelha em partes com um universo padrão de um 

livro-jogo. 

No início da obra, Alice está entediada e vê um coelho de roupas e relógio. Segue-o 

até a toca e cai num buraco sem fim. O texto já se inicia de uma forma muito atrativa para o 

leitor, repleto de elementos nonsense que o tiram de sua “zona de conforto literário”. Essa 

estratégia narrativa pode causar um estranhamento proposital ao passo que pode aguçar a 

curiosidade de um leitor em continuar sua leitura. O fato de Alice seguir o Coelho Branco ao 

invés de desprezá-lo e ser “transportada” a uma espécie de universo paralelo muito lembra a 

motivação que o protagonista de um livro-jogo cria logo na introdução da aventura. Não é à 

toa que o próprio Green aproveita esse recurso “teletransportador” em suas outras adaptações 

da série ACE Gamebooks. Logo, faz sentido o autor ter escolhido como o segundo livro-jogo 

de sua série ter sido The Wicked Wizard of Oz (2017d), adaptação de O mágico de Oz (2017). 

Isso porque  

 

A queda mundo subterrâneo adentro como artifício para ingressar numa terra 
de maravilhas foi usada por muitos autores de históricas fantásticas para 

crianças, em especial por L. Frank Baum em Dorothy e o Mágico de Oz 

[(2021)126] e Ruth Plumly Thompson em The Royal Book of Oz [(1921)]. 
Baum usou também o tubo através da Terra como um truque de muito efeito 

na trama de Tik-Tok of Oz (GARDNER, 2013, p. 260). 

 

De forma muito mais simples, um exemplo do chamado à aventura pode ser conhecido 

no livro-jogo brasileiro Sobreviver (2017). Nele, a referência introdutória é a própria 13ª. 

Assim como nos outros livros-jogos, essa espécie de “chamado à missão” tem como objetivo 

situar minimamente o leitor-jogador no que precisa ser feito para cumprir sua tarefa. Sair 

bem-sucedido nessa busca dependerá diretamente de suas tomadas de decisão. 

 
126 Na ausência da edição original, foi utilizada a edição de 2021 para as referências bibliográficas. 
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13 

Você está em um hotel em São Paulo. 

Se hospedou [sic] para poder participar da maior convenção de cultura pop 
do país. Um amigo de longa data também está na cidade para participar do 

último dia do evento, vocês então decidem se encontrar bem cedo já que no 

dia seguinte ao término do evento seu amigo parte logo pela manhã. 

Você acorda empolgado, mas horas atrasado! Nota que seu aparelho celular 
não tem sinal, mas exibe uma última mensagem de seu amigo, que dizia: já 

peguei o taxi [sic], estou a caminho! Então, você sai apressado com a sua 

mochila, Nela, você tem 01 Chaveiro Lanterna, 01 Barra de Cereal e 01 
garrafa d´gua [sic], além do mapa da cidade. 

Adicione Chaveiro Lanterna, Barra de Cereal e garrafa d´gua [sic] na sua 

lista de itens. 
Você encontra o saguão do hotel vazio e sobre o balcão o aviso: Voltamos 

em breve. 

Na televisão, você assiste ao jornal que informa: Uma nova doença foi 

despertada hoje pela manhã, ela causa alucinações e comportamentos fora do 
normal. O exército já está se mobilizando, as pessoas estão desesperadas, 

milhares estão sendo infectados e a ordem é de não sair de casa. 

Rapidamente passa por sua cabeça que seu amigo pode estar correndo sério 
perigo. Com um leve sentimento de culpa e remorso você sente que precisa 

ir atrás dele e precisará fazer isso da maneira mais rápida possível. Cada 

minuto que se passa, fica mais perigoso. 

Ao sair do saguão, você anda até a esquina com uma sensação de vazio, você 
nota que não há pessoas na rua e o comércio não abriu. 

Seu objetivo é o de alcançar o metrô para fazer o caminho que tem feito nos 

últimos dias e chegar até o centro de convenções, no Jabaquara, onde antes 
era o ponto de encontro. 

Ao se aproximar da estação Trianon você nota a atmosfera sombria que paira 

sob as ruas. Ao descer as escadas nota que nenhuma das lojas foi aberta, o 
sistema de luz é apenas o de emergência e as catracas não estão funcionando. 

Agora, você é quem decide! 

Você poderá optar por pular as catracas e descer até a plataforma. Vá para 

139. ou voltar e sair do metrô para tentar um caminho a pé. Vá para 117 
(GARCIA, 2017, n.p.). 

 

No exemplo acima, a motivação que o protagonista tem é verificar se seu amigo está 

bem em meio à situação caótica anunciada. 

Alice, em meio a muitas portas trancadas após entrar de forma suicida na toca do 

coelho, depara-se com inúmeras possibilidades de seguir sua aventura: 

 

Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas; depois 

de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, 

caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. 

De repente topou com uma mesinha de três pernas, feita de vidro maciço; 
sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro, e a 

primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão; 

mas, que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era 
pequena demais, de qualquer maneira não abria nenhuma delas. No entanto, 
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na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não havia notado antes; 

atrás dela havia uma portinha de uns quarenta centímetros de altura: 
experimentou a chavezinha de ouro, que, para sua grande alegria, serviu! 

(CARROLL, 2013, p. 11-12).  

 

Aqui vê-se uma situação corriqueira em livros-jogos: o acesso a determinadas cenas só 

é possível com a coleta de itens pré-requisitos, sendo a chave um objeto recorrente nessas 

aventuras interativas. Abaixo uma situação envolvendo o uso de uma chave de ouro: 

 

326 

Você entra em um pequeno aposento com paredes rochosas e nuas. Na 

parede oposta, há uma chave de ouro pendurada. Parece não haver meio de 
prosseguir através do aposento. Você quer pegar a chave (volte para 35) ou 

deixá-la aonde [sic] está e retornar à encruzilhada (volte para 229) 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p.i., grifos dos autores). 

 

A coleta da chave acima, nesse livro-jogo, é pré-requisito para se atingir o happy end 

dessa narrativa interativa, assim como outras que o leitor-jogador deverá encontrar em sua 

missão. A escolha que muitos livros-jogos fazem para eventuais chaves serem de ouro, no 

lugar de prateadas ou bronzeadas, se relaciona diretamente ao simbolismo desse objeto 

vitoriano, já que “uma chave de ouro que destrancava portas misteriosas era um objeto 

comum na literatura vitoriana” (GARDNER, 2013, p. 260). 

O contato que Alice tem com alimentos também é outra característica presente nos 

livros-jogos. No momento em que ela procura outra chave para sair do lugar onde está, acaba 

por encontrar uma bebiba muito curiosa: 

 

[...] dessa vez achou lá uma garrafinha (“que com certeza não estava aqui 

antes”, pensou Alice), em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel 
com as palavras “BEBA-ME” graciosamente impressas em letras graúdas. 

Era muito fácil dizer “Beba-me”, mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer 

isso assim às pressas. “Não, primeiro vou olhar”, disse, “e ver se está escrito 

´veneno´ ou não” [...] (CARROLL, 2013, p. 13, grifo do autor). 

 

Alice se comporta como uma aventureira experiente, pois ao invés de viver 

perigosamente provando tudo o que aparecer pela frente, preza pela inspeção do que entrará 

em contato. Essa opção de obter um pouco de conhecimento prévio do local ou situação por 

vezes é oferecida pelos livros-jogos também: 

 

184 
Você está sozinho na Casa Flutuante e ainda tem algum tempo para procurar 

antes que os Esqueletos inevitavelmente retornem. Você pode revistar as 
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gavetas (vá para 322) do aposento, ou pode investigar as ferramentas (volte 

para 34) antes deles voltarem. Quando começa a procurar, você ouve um 
barulho vindo do outro lado da porta na parede norte (JACKSON; 

LIVINGSTONE, 1991, p.i., grifos dos autores). 

 

Por vezes, os livros-jogos também oferecem essa possibilidade de tentar a sorte 

experimentando objetos até então desconhecido ao leitor-jogador, mas em outras é pura 

intuição do jogador: 

 

393 

Você revista os bolsos do outro cadáver e encontra oito Peças de Ouro, uma 

garrafa contendo algum líquido e um velho pedaço de pergaminho. Você 
pode levar estas coisas consigo. Para ler o pergaminho, volte para 212. Para 

provar o líquido volte para 369 (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p.i., 

grifos dos autores). 

 

Enquanto nos textos carrollianos os alimentos são parte do enredo, nos livros-jogos 

eles funcionam como elementos acessórios que influenciam diretamente nos valores dos 

atributos do protagonista. Caso o protagonista do exemplo acima opte por provar o conteúdo 

do frasco – indo para a referência 369 – ele acaba por ingerir o líquido – indo à referência 109 

– e conhecendo um resultado positivo na sua escolha: 

 

109 

O líquido é suave e refrescante e, à medida em que você bebe, começa a se 
sentir alegre. Agora você está eufórico e um pouco embriagado ao mesmo 

tempo. Sua confiança cresce e o cansaço desaparece. 

A garrafa contém ÁGUA BENTA, abençoada pelo Padre Superior de 

Kaynlesh-Ma. Ela restabelece a sua ENERGIA quase que para o nível de 
força total. Aumente sua ENERGIA para 2 pontos abaixo da sua ENERGIA 

Inicial (Se a sua ENERGIA já era mais alta do que isso, deixe-a como está – 

você está forte o bastante!). Adicione pontos à sua HABILIDADE atual até 
que o total chegue a 1 ponto abaixo da sua HABILIDADE Inicial. Você 

pode adicionar 4 pontos de SORTE por ter feito uma tal descoberta [...] 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p.i., grifos dos autores). 

 

O consumo de alimentos em livros-jogos tanto pode acontecer para o bem quanto para 

o mal do protagonista. O certo é que a inserção dessa “gastronomia quantitativa” capaz de 

alterar os atributos da personagem também se mostrou presente em jogos de videogame, por 

exemplo, às vezes desafiando a verossimilhança do jogo. Final Fight (1989), um dos clássicos 

jogos em 2D (duas dimensões) do estilo beat´n´up – também conhecidos como “andar e 

bater” –, é um exemplo que serve para isso. 
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Figuras 78 e 79 – Guy, um dos protagonistas do jogo, antes que quebrar a lata de lixo e depois de quebrá-la, 

respectivamente 

  

Fontes – World of Longplays (s/d). 

 

Como a maioria de jogos desse estilo, o jogo avança da esquerda para a direita, com o 

protagonista tendo que derrotar todos os inimigos que aparecerem, sendo auxiliado às vezes 

por recursos como armas – que servem para nocautear os inimigos com maior facilidade e 

causar maior quantidade de dano – e alimentos – forma de recuperar a barra de energia. Nesse 

jogo, a vitalidade do jogador – o qual é representado pelo lutador de rua Guy – é representada 

pela parte preenchida em amarelo, enquanto a parte preenchida em vermelho representa a 

vitalidade perdida no confronto com os oponentes. Na primeira captura de tela acima, Guy se 

posiciona para quebrar latas de lixo. Elas, assim como a cabine telefônica, fazem partes do 

cenário “descartável” do jogo, que quando quebrado proporciona ao jogador armas e 

alimentos. Na segunda captura de tela acima, conhece-se o resultado de ter quebrado a 

primeira lata que, após destruída, simplesmente desaparece da tela: um hambúrguer num 

prato, como se tivesse acabado de ser servido num restaurante. Apesar de fantásticas, cenas 

como essa servem para ilustrar que determinado item simboliza a vitalidade, logo, deve ser 

consumido. Tipos variados de alimentos poderão aparecer, uns adicionando mais e outros 

menos pontos de energia ao jogador. 

A estrutura narrativa das duas partes que compõem Alice, em si, muito se parecem 

com jogos de videogame, principalmente os jogos eletrônicos de rolagem de tela. Nesse estilo 

de jogo, o protagonista do game, normalmente, deve seguir da esquerda para a direita 

superando obstáculos até que se complete o nível em que se encontra, partindo para o 

próximo, geralmente de maior dificuldade comparado ao nível anterior. Isso porque  

 

Ambos os textos de Carroll são compostos por unidades menores episódicas. 

Isso quer dizer que os capítulos que segmentam as histórias são fechados no 
esquema começo-meio-fim, e são bastante independentes: unidos pela 

protagonista e por temas, mas com intrigas individuais. A cada novo 

episódio, Alice passa por um desafio e entra em contato com uma nova 
criatura. Claro que esses desafios culminam num outro de maior grau, como 
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é o jogo de cricket no primeiro texto, e a coroação, no segundo. Além disso, 

muitos dos personagens secundários, também nos capítulos finais, se 
encontram (ROCHA, 2017, p. 45, grifo do autor). 

 

Esse esquema de começo-meio-fim, ao mesmo tempo que torna a dinâmica dos jogos 

muito simples, agrada os players que justamente buscam games mais descontraídos do que os 

que deixam o jogador em tensão constante até seu fim. 

Depois de tanto crescer e diminuir de tamanho por meio da ingestão de bebidas e 

doces, Alice chega a esquecer seu objetivo de sair daquele local de portas trancadas: 

 

[...] quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro e, 

quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcança-la: 
podia vê-la muito bem através do vidro, e fez o que pôde para tentar subir 

por uma das pernas da mesa, mas era escorregadia demais; tendo se cansado 

de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou (CARROLL, 2013, p. 
14). 

 

Essa passagem retoma a ideia da coleta de itens fundamentais para a conclusão da 

aventura interativa do livro-jogo. Frequentemente, um leitor-jogador vê-se impossibilitado de 

prosseguir caso não possua determinada chave, bem como outros itens. No exemplo de Alice, 

foi a ordem de suas decisões que acabou a prejudicando. Um exemplo é o encontro do 

protagonista com o Gnomo em O calabouço da morte (1984). Até esse encontro, é necessário 

que o leitor-jogador colete as três gemas preciosas, confirmadas pelas perguntas do Gnomo, 

como na referência 31: “O Gnomo sorri e diz: “Bom. Agora, você possui uma safira?” Se 

você de fato tiver uma safira, vá para 376. Se não, volte para 3” (LIVINGSTONE, [1991 ou 

1992], p.i., grifos do autor). Caso o leitor-jogador não tenha alguma gema que o Gnomo lhe 

cobre a coleta, deverá ir à referência 3, o que resulta em fracasso na missão. Mas caso o leitor-

jogador as tenha, consegue avançar até a referência do desafio proposto pela criatura: 

 

62 

O Gnomo pula no ar, gritando: “Belo trabalho – ninguém jamais conseguiu 

encontrar todas as três gemas antes! Agora, prepare-se para o teste final, o 
qual eu explicarei uma vez e somente uma vez. Como você pode ver, a 

fechadura desta porta tem três ranhuras, com as etiquetas A, B e C, cada uma 

delas construída para aceitar uma gema específica. Você tem por que pôr 
uma das suas três gemas em cada uma das ranhuras da ordem certa. Se 

conseguir isso na primeira tentativa, ótimo. Porém, se puser as gemas nas 

ranhuras erradas, você será atingido por um raio de energia da fechadura, o 

que lhe causará ferimentos. De qualquer maneira, como eu disse, tenho 
permissão para ajudá-lo um pouco. Se você colocar uma gema em sua 

ranhura correta, mas puser duas erradas, eu gritarei: ´Uma coroa e dois 

crânios.´ Se você colocar todas as três gemas incorretamente, eu gritarei: 
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´Três crânios.´ Você terá permissão para tentar repetidamente até que tenha 

êxito ou morra. Está pronto?” Você faz um aceno de cabeça e caminha 
adiante para colocar as três gemas nas ranhuras. Resolva que gemas colocará 

nas ranhuras com etiquetas: 

A  B  C 

Esmeralda Diamante Safira  Volte para 16 
Diamante Safira  Esmeralda Vá para 392 

Safira  Esmeralda Diamante Vá para 177 

Esmeralda Safira  Diamante Vá para 287 
Diamante Esmeralda Safira  Vá para 132 

Safira  Diamante Esmeralda Vá para 249 

(LIVINGSTONE, [1991 ou 1992], p.i., grifos do autor). 

 

A ordem das escolhas, como pode ser percebido, importa muito, e sucessivos erros 

podem colocar o protagonista em apuros, como Alice por não ter pensado em pegar a chave 

antes de encolher. Mesmo errando, as dicas do Gnomo aguçam a lógica do leitor-jogador que, 

diferente de Alice, refletirá melhor sobre a sua próxima aposta. 

Depois de Alice muito chorar pelas decisões erradas que tomou, ela resgata a seguinte 

memória antiga: “[...] certa vez teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter 

trapaceado num jogo de croqué que estava jogando contra si mesma, pois essa curiosa criança 

gostava muito de fingir ser duas pessoas” (CARROLL, 2013, p. 14). Essa é a própria 

metáfora que representa a intenção do leitor-jogador para com seu objeto de leitura lúdica: 

abrir mão de sua vida real para se transformar no protagonista da aventura interativa que está 

literalmente, em suas mãos, e vivenciar o impossível. 

Mais adiante, quando Alice avista o bolo que contém a mensagem “coma-me”, a 

personagem apenas pensa “Bem, vou comê-lo” (CARROLL, 2013, p. 14). Ela, nesse 

momento, deixa de lado a sensatez e ingere, sem mais delongas, o alimento. Esse é um 

comportamento que representa o perfil de muitos leitores-jogadores em seu primeiro contato 

com a aventura interativa que seguram em mãos, fazendo seu protagonista experimentar tudo 

o que estiver a seu alcance127 para que, caso fracasse, leiam-joguem novamente a aventura já 

sabendo o que de ruim os espera. Isso geralmente funciona, pois o que torna um livro-jogo 

interessante é justamente a capacidade de releitura-rejogabilidade. Um livro-jogo como O 

Senhor das Sombras (2016), do brasileiro Athos Beuren (1986-), se mostra um livro-jogo de 

alta capacidade de releitura-rejogabilidade, não só pela sua extensão de 500 referências como 

nas diversas conexões que há entre as partes de seu texto lúdico a ser explorado, sem contar 

na possibilidade de escolha de diferentes protagonistas divididos em raça (humano, anão, elfo, 

 
127 Não há uma terminologia própria para isso, mas normalmente jogadores de RPG classificam esse perfil de 

jogador como “suicida” ou “inconsequente”. 
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goblin128, halfling129, minotauro e qareen130) e classe (clérigo, guerreiro, ladino, mago), cujas 

vantagens (ataque à distância, ataque especial, crime, energia extra, maria arcana, magia 

divina, manipulação, poder oculto, riqueza e sobrevivência) e magias (bola de fogo, enfeitiçar, 

invisibilidade, invocar monstro, raio mágico, comando, cura, escudo da fé, força divina e 

pânico) podem facilitar ou dificultar determinadas ações durante a leitura-jogo. Já no caso de 

O Sacerdote das Trevas (2021), do português Luís Dinis (1980-), o leitor-jogador, na primeira 

referência do texto interativo, já sabe que a forma como a narrativa interativa é composta mais 

parecem três aventuras-solo em paralelo – informação essa encontrada logo na contracapa do 

livro-jogo –, sendo que em apenas uma delas o happy end pode ser conhecido. Isso pode 

diminuir o interesse de um leitor-jogador por já saber o que lhe espera: três aventuras que não 

possuem conexão entre si. Melhor seria se houvesse possibilidades de uma calhar na outra, ou 

em duas serem side quests da aventura principal. 

Após comer o bolo que a deixa com 2 metros e meio de altura, Alice chora sem parar 

até criar uma lagoa de lágrimas. Com o Coelho Branco tendo deixado cair suas luvas e leque e 

devido ao intenso calor que fazia, Alice começou a se abanar com o leque enquanto diminuía 

de tamanho: “[...] estava agora com uns sessenta centímetros, continuando a encolher 

rapidamente: logo descobriu que a causa era o leque que estava segurando e jogou-o 

bruscamente no chão, escapando por pouco de encolher até sumir de vez (CARROLL, 2013, 

p. 19)”. Este leque do coelho muito se assemelha a itens mágicos que podem ser encontrados 

nos livros-jogos, normalmente objetos essenciais para se concluir a aventura – por vezes 

utilizados no confronto final de vida ou morte – ou que facilitam muito os testes de atributos e 

combates contra inimigos corriqueiros da história. Em certo momento na aventura labiríntica 

de O calabouço da morte, o leitor-jogador poderá escolher vestir um colar, indo à referência 

123, a qual relata que “o colar é um amuleto de força. Some 1 ponto de HABILIDADE e 1 

ponto de ENERGIA e continue na sua missão. Vá para 282” (LIVINGSTONE, [1991 ou 

1992], p.i., grifo do autor). Percebe-se que o colar mágico encontrado não é essencial para o 

sucesso da missão, mas acrescenta dois importantes bônus ao protagonista. 

Depois de Alice diminuir, vê um camundongo e delibera sobre a possibilidade de o 

animal ajudá-la a atravessar a lagoa de lágrimas: ““Será que adiantaria alguma coisa, agora”, 

pensou Alice, “falar com este camundongo? É tudo tão estranho aqui embaixo que é bem 

 
128 Também conhecido como trasgo, gnomo ou duende, é uma criatura geralmente da cor verde do folclore 

nórdico e muito recorrente em narrativas de fantasia. 
129 Termo utilizado para se referir à raça hobbit da mitologia tolkeniana. Tão pequeno quanto um anão, 

geralmente possui os pés grandes e peludos, além das orelhas pontudas. 
130 Também conhecido como meio-gênio, é resultado do cruzamento entre um humano e algum ser mágico, 

como gênio, fada, ninfa, entre outros (BEUREN, 2016, p. 247). 
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capaz de ele saber falar; de qualquer modo, não custa tentar.”” (CARROLL, 2013, p. 21). Tal 

dúvida também é recorrente e possui consequências variadas quando o encontro do 

protagonista do livro-jogo com algum inimigo não é totalmente hostil. A cena abaixo mostra 

o quão diversificado pode ser um encontro com criaturas mortas-vivas: 

 

80 

A chave serve na fechadura e abre a porta. Você se vê em uma grande casa 

flutuante. Diversos barcos, em diferentes etapas de construção, encontram-se 
em torno. Além da porta atrás de você, há uma outra na parede norte. 

Quando você entra, os Esqueletos interrompem seu trabalho e giram seus 

pescoços ossudos para olhar para você. Eles pegam ripas de madeira e 

martelos e avançam na sua direção. Há cinco deles. Você: 
Sorri nervosamente e recua pela porta para a passagem? Vá para 129 

Diz a eles que você veio para comprar um barco? Vá para 123 

Diz a eles que você é o novo patrão e ordena que eles voltem ao trabalho? 
Vá para 195 

Desembainha a sua espada e se prepara para a luta? Vá para 140 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p.i., grifos dos autores). 

 

Por vezes, o combate é melhor do que o diálogo, mas a “lábia” pode, além de evitar 

combates, render informações importantes para um astuto protagonista. Essas diversas 

possibilidades evitam que o livro-jogo seja uma narrativa em que o principal objetivo é o 

combate – o que deixaria o enredo em segundo plano – além de torná-la mais dinâmica, com 

o leitor-jogador imerso e empático quanto às suas escolhas. Vale lembrar que no início os 

livros-jogos tinham o confronto com inimigos – e seus sistemas de regras – como um 

elemento recorrente e de suma importância para suprir as limitações que os games da época, 

muito simplórios, não eram capazes de oferecer devido à limitações tecnológicas (SILVA, 

2019), mas, ao que parece, isso tem mudado ao longo das décadas, e atualmente a história 

passou a ser o foco principal, enquanto as regras de combate têm ficado cada vez mais 

simples ou opcionais. 

Mais à frente, quando Alice e outros animais nadam e saem da lagoa de lágrimas, o 

Dodô sugere que o melhor jeito de todos ficarem secos seria participando de uma corrida em 

comitê: 

 

“O que é uma corrida em comitê?” perguntou Alice; não que quisesse muito 

saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa como se achasse que alguém devia 

falar, e mais ninguém parecia inclinado a dizer coisa alguma. 
“Ora”, disse o Dodô, “a melhor maneira de explicar é fazer.” (E, como você 

pode querer experimentar a coisa por conta própria, num dia de inverno, vou 

lhe contar como o Dodô a organizou.) (CARROLL, 2013, p. 24, grifos do 

autor). 
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A situação constrangedora em que todos se encontram é a de não saber explicar para 

Alice algo que os animais conhecem bem. Esse desbalanceamento cognitivo – de ao mesmo 

tempo terem grande conhecimento prático de algo e pouca teoria sobre o assunto – acontece 

também para os jogadores de RPG e seus diversos híbridos, como o livro-jogo. Desde a 

criação do primeiro RPG da História – o Dungeons & Dragons – pouco se mudou em como 

neófitos são introduzidos nesse jogo. Seu ensinamento é oral e aprendido na prática. 

Normalmente, o interessado junta-se ao grupo como se assistisse a uma partida de futebol, por 

exemplo, até aprender o básico para se começar. Depois, é incluído pelos jogadores e, como 

qualquer jogo, aprende por erros e acertos. Isso também pode ser confirmado nas vendas de 

livros de RPG. Ian Livingstone e Steve Jackson (UK) sempre argumentaram para a Puffin, 

divisão da Penguin Books nas décadas de 80 e 90 voltada exclusivamente para a produção e 

comercialização de seus livros-jogos, que um livro teórico sobre RPG nunca conheceria boas 

vendas, enquanto livros-jogos e livros de RPG conheceriam grandes números (SILVA, 2019). 

O palpite dos patronos dos livros-jogos estava correto: enquanto os livros-jogos da pioneira 

Fighting Fantasy venderam dezenas de milhões de exemplares no mundo todo, o livro teórico 

Dicing with dragons: an introduction to role playing games conheceu poucos milhares de 

exemplares vendidos (GREEN, 2014, p. 21). Isso porque um jogo é mais divertido de ser 

aprendido na prática (sendo jogado), e não na teoria (lido). 

A corrida nonsense em comitê ainda tem mais a ensinar sobre RPG, principalmente 

quando ela acontece e o Dodô divulga seu resultado: 

 

Primeiro traçou uma pista de corrida, uma espécie de círculo (“a forma exata 

não tem importância”, ele disse) e depois todo o grupo foi espalhado pela 

pista, aqui e ali. Não houve “Um, dois, três e já”: começaram a correr 

quando bem entenderam e pararam também quando bem entenderam, de 
modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado. Contudo, 

quando estavam correndo já havia uma meia hora, e completamente secos de 

novo, o Dodô de repente anunciou: “A corrida terminou!” e todos se 
juntaram em torno dele, perguntando esbaforidos: “Mas quem ganhou?” 

O Dodô não pôde responder a essa pergunta sem antes pensar muito, e ficou 

sentado um longo tempo com um dedo espetado na testa (a posição em que 
você geralmente vê Shakespeare, nas imagens dele), enquanto o resto 

esperava em silêncio. Finalmente o Dodô declarou: “Todo mundo ganhou, e 

todos devem ganhar prêmios.” (CARROL, 2013, p. 25, grifos do autor). 

 

A própria forma de como esse anárquico esporte funciona muito se assemelha a uma 

partida de RPG: todos participam, cada um do seu modo e ou todos ganham, ou todos 

perdem. Como o livro-jogo sempre esteve atrelado ao RPG, essa parece ser uma metáfora 
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adequada para o jogo que surgiria quase 110 anos depois da publicação do texto de Carroll. 

Além do mais, a excentricidade dessa corrida lembra o modo “estranho” de como pessoas 

leigas enxergam os jogadores de RPG. Os personagens variados dessa corrida também muito 

se parecem com os diferentes personagens que compõem um grupo de RPG tradicional: 

 

Figura 80 – Um exemplo de grupo de personagens de uma campanha de RPG 

 

Fonte – Produção de Ricardo Mango, sob encomenda. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/B4xPvpBj62a/>. Usado sob permissão do autor. 
 

O resultado da corrida em comitê, por sua vez, se aproxima mais do desempenho de 

um leitor-jogador com seu texto interativo: 

 

“Mas quem vai dar os prêmios?” um verdadeiro coro de vozes perguntou. 

“Ora, ela, é claro”, disse o Dodô, apontando o dedo para Alice; e o grupo 
todo se amontoou em torno dela, numa gritaria confusa: “Prêmios! 

Prêmios!” 

Alice não tinha a menor ideia do que fazer e, no seu desespero, enfiou a mão 

no bolso, tirou uma caixinha de confeitos (felizmente não entrara água 
salgada nela) e distribuiu-os como prêmios. Havia exatamente um para cada 

um. 

“Mas ela também deve ganhar um prêmio!” exclamou o Camundongo. 
“Claro”, respondeu o Dodô, muito gravemente. “Que mais você tem no 

bolso?” continuou, voltando-se para Alice. 

“Só um dedal”, disse Alice, tristonha. 
“Pois dê cá esse dedal!”, disse o Dodô. 

Em seguida todos se juntaram em torno dela de novo, enquanto o Dodô a 

presenteava solenemente com o dedal, dizendo: “Humildemente lhe pedimos 

que aceite este elegante dedal”; e, quando encerrou esse breve discurso, 
todos aplaudiram (CARROLL, 2013, p. 25-26, grifo do autor). 

 

Assim como numa partida de RPG, ou todos “perdem” ou todos “ganham”, uns obtêm 

conquistas maiores e outros, menores. No livro-jogo, a escolha dos caminhos funciona da 

mesma forma, acarretando glória, infortúnio ou expectativas medianas como a sobrevivência, 

https://www.instagram.com/p/B4xPvpBj62a/
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a conquista parcial da missão ou objetivos de menor relevância. O dedal de Alice 

representaria, assim, o melhor final possível de um livro-jogo, enquanto as demais formas de 

desfecho oferecidas pelo livro-jogo seriam os confeitos.  

Mais tarde, o Coelho Branco confunde Alice com sua criada: 

 

Logo, logo o Coelho se deu conta da presença de Alice, enquanto ela 

procurava por todos os lados, e chamou-a com voz irritada: “Ora essa, Mary 

Ann, que está fazendo aqui? Corra já até em casa e me traga um par de luvas 
e um leque! Rápido, vá!” Alice ficou tão amedrontada que correu 

imediatamente na direção que ele apontou, sem nem tentar lhe explicar o 

engano. 

“Ele me confundiu com a sua criada”, disse consigo enquanto corria. “Como 
vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou! Mas é melhor lhe trazer o 

leque e as luvas... isto é, se eu conseguir achá-los.” (CARROLL, 2013, p. 30, 

grifo do autor). 

 

Talvez os livros que mais dão “ordens” a seus leitores sejam os livros-jogos. O próprio 

artifício de “confundi-los” com os próprios heróis da narrativa é o que os diferenciam de 

outros gêneros híbridos. O leitor-jogador aceita esse papel, assim como Alice aceita as ordens 

mesmo não sendo Mary Ann, numa espécie de contrato temporário inconscientemente 

estabelecido entre ambos. 

Enquanto busca cumprir a missão dada à pessoa errada, Alice se depara com o 

seguinte ambiente: 

 

A essa altura havia entrado num quartinho bem-arrumado, com uma mesa à 
janela e, sobre ela (como esperara), um leque e dois ou três pares de 

minúsculas luvas brancas de pelica. Pegou o leque e um par de luvas e estava 

prestes a sair do quarto quando bateu o olho numa garrafinha pousada junto 
do espelho. Desta vez não havia nenhum rótulo com as palavras “BEBA-

ME”, mas mesmo assim ela a desarrolhou e levou aos lábios. “Sei que 

alguma coisa interessante sempre acontece”, pensou, “cada vez que como ou 
tomo qualquer coisa; então vou só ver o que é que esta garrafa faz. Espero 

que me faça crescer de novo, porque estou realmente cansada de ser esta 

coisinha tão pequenininha” (CARROLL, 2013, p. 31, grifos do autor). 

 

Assim como esse, a descrição dos ambientes nesse e em outros textos que Alice 

protagoniza se assemelha a dos aposentos de um livro-jogo, como salas de castelos ou partes 

de um labirinto: 

 

93 
A porta se abre para um pequeno e escuro aposento, contendo apenas, na 

parede do lado oposto, uma robusta arca de madeira em cima de uma 

prateleira. No chão, coberto de poeira espessa, você pode ver claramente 
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pegadas frescas que vão até a arca e retornam à porta. Você se pergunta se 

um dos seus rivais está à sua frente na “Caminhada” ou se a arca só foi posta 
na prateleira recentemente por um dos juízes da Prova. Se você quiser entrar 

no aposento e abrir a arca, vá para 284. Se preferir continuar percorrendo o 

túnel, vá para 230. (LIVINGSTONE, [1991 ou 1992], p.i., grifos do autor). 

 

Depois de aceitar as ordens do Coelho Branco, Alice chega ao ponto de se arrepender, 

mas reconhece que ter passado pela toca do coelho foi, até então, algo ímpar em sua vida: 

““Chego quase a desejar não ter descido por aquela toca de coelho... no entanto... no entanto... 

é bastante interessante este tipo de vida” (CARROLL, 2013, p. 32). Essa sensação que Alice 

tem de sua entrada no País das Maravilhas muito se assemelha à imersão que um leitor-

jogador faz. De certa forma, ele “entra” no livro-jogo como Alice entrou na toca do coelho. 

Experimentar um livro-jogo é algo “trabalhoso”: exige-se anotações constantes, desenhos de 

mapas, marcação nas referências lidas, raciocínio lógico, intuição, malícia, sorte, 

autoconhecimento e muitas outras práticas que o leitor-jogador utiliza para tal. Talvez assistir 

televisão ou vídeos encontrados na internet seja algo que não lhe exija tanto quanto um livro-

jogo, mas possivelmente essa “fatigosa” leitura interativa deixará lembranças em sua vida.  

Além disso, essa parte do texto em que Alice cumpre múltiplas tarefas em prol de um 

objetivo maior – satisfazer o Coelho Branco – é um dos princípios básicos de um livro-jogo. 

Abaixo está o chamado à aventura de O calabouço da morte, que servirá de exemplo. 

 

Fang era uma cidade pequena e comum na província setentrional de Chiang 

Mai. Situada às margens do rio Kok, constituía-se num ponto de parada 

conveniente para os comerciantes e passageiros que se deslocavam pelo rio 

durante a maior parte do ano. Umas poucas barcaças, jangadas e, às vezes, 
um grande barco a vela podiam ser encontrados no atracadouro de Fang. 

Mas tudo isso foi há muito tempo, antes da criação da Prova dos Campeões. 

Agora, uma vez por ano, o rio fica apinhado de barcos, trazendo as pessoas 
que chegam de centenas de quilômetros ao redor, na esperança de 

testemunhar a quebra de uma antiga tradição em Fang e ver alguém vitorioso 

na Prova dos Campeões. 

Todo ano, no dia 1° de maio, guerreiros e heróis vêm para Fang, a fim de 
enfrentar a prova mais importante de suas vidas. A sobrevivência é 

improvável, todavia muitos correm o risco, pois o prêmio é excelente – uma 

bolsa de 10 mil Peças de Ouro e a libertação de Chiang Mai. Contudo, 
tornar-se Campeão não é tarefa simples. Há alguns anos, um poderoso barão 

de Fang, chamado Sukumvit, resolveu chamar a atenção geral para a sua 

cidade, criando um campeonato sem igual. Com a ajuda dos habitantes, 
construiu um labirinto nas profundezas da encosta atrás de Fang, do qual só 

havia um modo de sair. O labirinto foi povoado com todos os tipos de 

monstros pavorosos, além de armadilhas e ardis mortais. Sukumvit o havia 

desenhado com detalhes meticulosos, de modo que quem quer que se 
dispusesse a enfrentar o desafio teria que usar tanto a inteligência quanto a 

habilidade com as armas. Quando finalmente ficou certo de que tudo estava 

pronto, resolveu testar o labirinto. Escolheu 10 de seus melhores guardas e 
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mandou-os, muito bem armados, para o interior do labirinto. Nunca mais 

foram vistos. A história do infeliz destino dos guardas logo correu mundo. 
Então, Sukumvit anunciou a primeira Prova dos Campeões. Emissários e 

editais divulgaram o desafio: 10 mil Peças de Ouro, e a libertação de Chiang 

Mai, para qualquer pessoa que sobrevivesse aos perigos do labirinto de Fang. 

No primeiro ano, 17 bravos guerreiros tentaram “A Caminhada”, como ficou 
conhecida a prova. Ninguém retornou. 

[...] 

Tendo visto um dos comunicados de Sukumvit pregado em uma árvore, você 
resolve que este ano tentará “A Caminhada” (LIVINGSTONE, [1991 ou 

1992], p. 18-19). 

 

Logo de início, sabe-se que a missão do leitor-jogador é cumprir com êxito a missão 

principal: vencer a tal prova labiríntica. Porém, só se saberá o que fazer para sair do labirinto 

uma vez que o protagonista estiver lá dentro, isso se ele realmente souber o que fazer. 

Certamente a vida do protagonista estaria mais tranquila se continuasse com seus afazeres 

cotidianos, mas é justamente a busca pelo inédito que o motiva a aceitar tal desafio. 

Depois de ter experimentado o encolhimento e crescimento corporal em proporções 

inimagináveis, Alice ainda conhece outra metamorfose no encontro com a Lagarta. Após 

encolher bruscamente ao provar um lado do cogumelo onde a Lagarta descansa, Alice prova o 

outro lado dessa frutificação fúngica e conhece mais que o resultado oposto esperado: 

 

Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não 

havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente; assim, tratou 

logo de comer um pouco do outro pedaço. Seu queixo estava tão 

comprimido contra seu pé que mal tinha como abrir a boca; mas finalmente a 
abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. 

“Viva! Até que enfim minha cabeça está livre”, disse Alice com um prazer 

que num instante se transformou em susto, quando descobriu que não achava 
seus ombros em lugar algum: tudo o que conseguia ver, quando olhava para 

baixo, era uma imensa extensão de pescoço, que parecia se erguer como um 

talo de um mar de folhas verdes que se estendia lá longe, debaixo dela. 

“O que pode ser toda aquela coisa verde? disse Alice. “E onde foram parar 
meus ombros? Oh! Minhas mãozinhas, por que será que não consigo mais 

vê-las?”. Estava mexendo as mãos enquanto falava, mas isso não parecia 

produzir nenhum efeito, exceto uma sacudidela das distantes folhas verdes. 
Como parecia não haver nenhuma possibilidade de erguer as mãos até a 

cabeça, tentou abaixar a cabeça até elas, ficando maravilhada ao descobrir 

que seu pescoço podia se curvar facilmente em qualquer direção, como uma 
cobra (CARROLL, 2013, p. 42, grifo do autor). 

 

Metamorfoses sofridas pelo protagonista não são muito recorrentes em livros-jogos. 

Mas devido à grande produção desses híbridos textuais e à demanda cada vez mais exigente 

por publicações que não seguissem o padrão de aventura de capa e espada, é possível 

encontrar exceções. King critica duramente esse tipo de narrativa, pois segundo ele  
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Esse tipo de ficção, geralmente chamada de “capa e espada” pelos fãs, não é 

fantasia no seu nível mais baixo, mas, ainda assim, dá aquela sensação de 

coisa tosca; é, em sua maioria, sobre Caras Durões vestindo roupas de pele 
de animais selvagens e proibidos para menores de 12 anos. [...] Os romances 

e as histórias de capa e espada são histórias de poder para os desprovidos de 

poder (KING, 2003, p. 216). 

 

Embora King não esteja se referindo diretamente aos livros-jogos, sabe-se que sua 

crítica pode ser direcionada a eles pelo fato de terem surgido principalmente do aspecto 

fantástico desse estilo. Pensando em leitores que se desagradariam com a fórmula do “mais do 

mesmo”, livros-jogos que não seguiam o padrão foram publicados. Um desses é Criatura 

Selvagem (2010), em que o protagonista é o ser que dá nome ao título. Ele começa a aventura 

com inúmeras dúvidas sobre si mesmo e não sabe ao certo o que fazer, e ao longo da narrativa 

luta contra si mesmo pelo autocontrole, como uma versão em livro-jogo de O médico e o 

monstro (2002). Seus diferenciais são conhecidos logo no sistema de regras: qualquer golpe 

do oponente reduz apenas 1 ponto de energia ao invés de 2 (JACKSON, 2010, p. 8-9) – 

conforme o padrão do sistema de regras de Fighting Fantasy geralmente exige – graças às 

grossas escamas que a criatura possui (JACKSON, 2010, p.i.). Há também a chance de a 

criatura bestial vencer automaticamente o combate se obtiver dois números iguais no 

rolamento de dados (JACKSON, 2010, p. 9). 

No encontro com o Gato de Cheshire, Alice tem uma revelação importante, muito 

conhecida também nos livros-jogos: 

 

“Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora 
daqui?” 

“Depende bastante de para onde quer ir”, respondeu o Gato. 

“Não me importa muito para onde”, disse Alice. 
“Então não importa que caminho tome”, disse o Gato. 

“Contanto que eu chegue a algum lugar”, Alice acrescentou à guisa de 

explicação. 

Oh, isso você certamente vai conseguir”, afirmou o Gato, “desde que ande o 
bastante.” 

Como isso lhe pareceu irrefutável, Alice tentou uma outra pergunta. “Que 

espécie de gente vive por aqui?” 
“Naquela direção”, explicou o Gato, acenando com a pata direita, “vive um 

Chapeleiro; e naquela direção”, acenando com a outra pata, “vive uma Lebre 

de Março. Visite qual deles quiser: os dois são loucos”. 

(CARROLL, 2013, p. 51, grifos do autor). 

 

Como num livro-jogo, Alice possui opções e seu sucesso parece não ser garantido. A 

certeza dada pelo Gato é que alguma consequência de suas escolhas Alice terá. No final da 
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citação, há uma espécie de bifurcação diante da qual Alice deve decidir – ou visitar a Lebre de 

Março ou o Chapeleiro –, recurso que transforma uma narrativa de ordem caótica em não 

sequencial, a chamada “narrativa em árvore”. 

No final da conversa com o Gato de Cheshire, Alice demonstra seu estado de espírito 

ao leitor: 

 

“Vai jogar croqué com a Rainha hoje?” 
“Gostaria muito”, admitiu Alice, “mas ainda não fui convidada.” 

“Encontre-me lá”, disse o Gato, e desapareceu. 

Alice não ficou muito surpresa com isso, tão acostumada estava ficando a 
ver coisas esquisitas acontecerem (CARROLL, 2013, p. 52). 

 

Um leitor-jogador também ficará acostumado, assim como Alice, a surpresas diante de 

tantas situações, e nem por isso ele deixa de se divertir, pois esse híbrido textual permite-lhe 

explorar novas possibilidades de leitura interativa e se surpreender com novas fantasias. 

No “chá maluco”, Alice se anima com a possibildade de um pequeno enigma: 

 

O Chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso; mas disse apenas: “Por que 
um corvo se parece com uma escrivaninha?” 

“Oba, vou me divertir um pouco agora!” pensou Alice. “Que bom que 

tenham começado a propor adivinhações.” E acrescentou em voz alta: “Acho 
que posso matar esta.” 

“Está sugerindo que pode achar a resposta?” perguntou a Lebre de Março. 

“Exatamente isso”, declarou Alice (CARROLL, 2013, p. 55). 

 

A resolução de enigmas também pode fazer parte dos livros-jogos. Geralmente sua 

resolução é mandatória para que a narrativa continue, e o fracasso em obter sua resposta pode 

resultar na interrupção da aventura do leitor-jogador. Abaixo um exemplo em que a charada é 

crucial para a sobrevivência do protagonista na aventura: 

 

2 

“Bem, homem-coisa, aqui está a primeira charada: 
Em salões de mármore brancos como o leite, 

Envolta por uma pele macia como a seda, 

E dentro de uma límpida fonte, 
Uma maçã dourada está presente; 

Não há portas para essa fortaleza, 

Mas ladrões roubam seu ouro com certeza.” 

O Tatsu o encara com maliciosa antecipação. Quando achar que tem a 
solução, pegue cada letra da resposta (não conte os artigos como “um” ou 

“o”), converta-as para seu número correspondente no alfabeto (quer dizer, 
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um número de 1 a 23, pois em nossa língua não existem as letras K, W e 

Y131), some-os e vá para a referência com este número. 
Assim, se a resposta for “fogo” (o que não é!), você irá para 41. 

F O G O 

6 + 14 + 7 + 14 = 41 

Se a referência para onde você for estiver errada (não fará sentido!), vá para 
26. (SMITH; THOMSON, 1994, p.i., grifo dos autores). 

 

A referência 26 leva o leitor-jogador a enfrentar o próprio Tatsu, um habilidoso 

oponente. Porém, com a resolução da charada, esse difícil combate pode ser evitado. Essa 

prática deve ser valorizada, já que pode instigar a criatividade e o raciocínio do leitor-jogador. 

Ela também interromperia as escolhas de referências por um momento que pode tomar de 

minutos a horas de reflexão para ser resolvida. 

Terminado o chá, Alice resmunga de como o evento a entediou e tem uma surpresa 

animadora logo após: 

 

“Seja como for, lá é que não volto nunca mais!” exclamou Alice enquanto 

avançava com cuidado pelo bosque. “Foi o chá mais idiota de que participei 

em toda a minha vida!” 
Exatamente quando dizia isso, percebeu que uma das árvores tinha uma 

porta, dando para seu interior. “Isto é muito curioso!” pensou. “Mas hoje 

tudo é curioso. Por que não dar uma entradinha?” E foi o que fez 
(CARROLL, 2013, p. 62, grifo do autor). 

 

Alice, no trecho acima, se comporta como um leitor-jogador que descobriu um acesso 

claramente construído para ser conhecido pelos mais atentos. Nem só com labirintos e 

enigmas se faz um bom livro-jogo. As chamadas “passagens secretas”, assim como os dois 

elementos que acabaram de ser mencionados, dão um grau de complexidade ainda maior às 

narrativas interativas. Seu acesso se dá por meio de enigmas, testes de percepção ou coleta 

dos objetos necessários para seu acesso. Há um exemplo na referência 67 em O Feiticeiro da 

montanha de fogo: “Você puxa a corda e uma pequena porta se abre, revelando uma 

passagem para um corredor que vai do norte para o sul. Você retornará à encruzilhada (vá 

para 267) ou passará pela porta secreta (vá para 177) (JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p. 

i., grifos dos autores)”. Sem tentar a corda, o protagonista passaria despercebido por essa 

opção. 

 
131 Deve-se levar em conta a data de publicação desse livro-jogo no Brasil: 1994. Atualmente, é sabido que o 

alfabeto nacional passou a incluir essas letras por meio da Nova Reforma Ortográfica, em vigor desde 

01/01/2009, totalizando 26. Não foi possível saber se nova versão deste livro-jogo, lançado pela Jambô, 

considerou o alfabeto anterior à Nova Reforma Ortográfica ou o atual. 
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Em jogos de videogame e computador, a cultura da passagem secreta é amplamente 

difundida. Em Wolfenstein 3D (1992), por exemplo, o jogo possui uma clara demarcação 

visual do que são portas para o jogador adentrar ou mera decoração de cenário: 

 

Figura 82 – A decoração de quadros das águias nazistas e a porta azul-turquesa ao centro 

 

Fonte – Appleball (s/d). 

 

Porém, em determinadas partes, quadros e outras formas de ornamentação do cenário 

escondem acessos para recompensas que só jogadores mais atentos ou curiosos conseguiriam 

encontrar. Descobrir esses acessos escondidos pode, às vezes, ser questão de sorte, mas 

normalmente é uma prática que se desenvolve ao longo do jogo graças ao domínio, 

familiarização, conhecimento e ambientação do jogador diante do que se depara. 

Abaixo uma comparação da porta-padrão abrindo e uma passagem secreta por trás de 

um quadro de águia nazista: 

 

Figuras 82 e 83 – Porta azul-turquesa e passagem secreta (respectivamente), ambas se abrindo 
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Fontes – Appleball (s/d). 

 

Em seguida à sua descoberta, Alice mostra como aprendeu com seus erros, atitude a 

qual se espera que um leitor-jogador tenha, pois livros-jogos oferecem aventuras que podem 

ser superadas por tentativa e erro: 

 

Viu-se novamente no salão comprido, perto da mesinha de vidro. “Desta vez 

vou me sair melhor”, disse para si mesma, e começou por pegar a 

chavezinha de ouro e destrancar a porta que dava para o jardim. Em seguida 
tratou de mordiscar o cogumelo (tinha guardado um pedaço no bolso) até 

ficar com uns trinta centímetros; depois seguiu pela pequena passagem; e 

então... encontrou-se finalmente no jardim encantador, entre as fontes de 
água fresca (CARROLL, 2013, p. 62, grifo do autor). 

 

Como raramente um leitor-jogador consegue o happy end na primeira tentativa de 

concluir a missão de um livro-jogo, ele sempre poderá recomeçar suas escolhas após 

fracassar, com a vantagem de saber onde e como falhou. A atitude de Alice é o próprio 

exemplo do leitor-jogador que pode não se contentar com um final razoável, reunindo sua(s) 

tentativa(s) passada(s) como uma compilação de ensinamentos para, assim, finalmente 

avançar do ponto de onde parou. Dessa forma, o melhor desempenho possível funcionaria 

como uma espécie de “super final”. Há exceções, por exemplo, em jogos como The Witcher 

3: Wild Hunt (2022), onde nem sempre o final feliz é o que o jogador busca, mas em livros-

jogos isso é raro. 

Uma importante comparação pode ser feita com um livro-jogo e o jogo Outer Wilds 

(2019). Ele se mostra um importante jogo que pode ser comparado com o livro-jogo a respeito 

da ideia de releitura-rejogabilidade. A missão desse jogo é descobrir o que aconteceu com 

uma civilização que viveu num pequeno sistema solar composto por seis planetas e uma 

estrela – espaços da narrativa desse jogo –, os quais o jogador pode explorar de forma livre, e 

o que causou sua extinção. Já o tempo é algo mais preciso e limitado, pois é constituído de um 

loop temporal de exatos 22 minutos. Finalizado o tempo, a estrela explode em uma supernova 

e se reinicia todo o processo, restando apenas o conhecimento acumulado da vivência anterior 

para a que está a ser novamente iniciada. Com isso, ele tanto pode ser finalizado dentro de 22 

minutos como sua apreciação pode durar dezenas de horas, dependendo como o jogador quer 

aproveitar esse produto. Jogar Outer Wilds ou ler-jogar um livro-jogo, apesar de mídias e dos 

suportes serem totalmente diferentes entre si, ilustra um prazer específico neles. Apesar de já 

terem ciência de que a experiência na exploração desses produtos pode ser quebrada a 

qualquer momento, ou seja, dentro de 22 minutos de gameplay o mundo de Outer Wilds se 



191 

 

desintegra ou a leitura-jogo termina ao se escolher uma referência onde não há continuação, 

ambos produtos são capazes de causar sensações como excitação, adrenalina, receio, 

curiosidade, entre outros, apesar da previsibilidade prévia conhecida. Eis um padrão de 

qualidade já existente nos textos, pois esse recurso os faz resistir ao tempo e se tornar obras 

canônicas. Para um livro-jogo, quanto maior sua capacidade de releitura-rejogabilidade mais 

qualidade ele tem, pois ela faz com que o leitor-jogador não se satisfaça de imediato. 

Depois de jogar croqué com a Rainha, Alice se depara com a seguinte situação: 

 

Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez, 

discutindo sem parar e disputando os ouriços; a Rainha logo ficou 
enfurecida, indo de um lado para outro batendo o pé e gritando “Cortem a 

cabeça dele!” ou “Cortem a cabeça dela!” a intervalos de cerca de um 

minuto (CARROLL, 2013, p. 67-68). 

 

Parece não haver registro, até o momento, de livro-jogo cuja prática de algum esporte 

é uma “mini-missão” obrigatória para prosseguir em busca do objetivo principal, e sim livros-

jogos que misturam esporte com outros temas. Em Big Match Manager (2004), por exemplo, 

o leitor-jogador é o gerente do time de futebol Hardwick City, que precisa ser campeão da liga 

de futebol que é disputada pela equipe. Algumas de suas funções são treinar os jogadores, 

lidar com a compra e venda de atletas, captar patrocinadores, entre outras. Além disso, o 

principal jogador do clube desapareceu e, portanto, cabe ao leitor-jogador também investigar 

esse mistério. As duas missões precisam ser concluídas com êxito.  

A presença de criaturas mitológicas, muitas vezes híbridas, são outro grande atrativo 

nos textos carrollianos. Um exemplo é o encontro de Alice com o grifo: “Logo toparam com 

um Grifo, dormindo a sono solto ao sol” (CARROLL, 2013, p. 74, grifo do autor). Essas 

criaturas são constantes em livros-jogos, geralmente sendo obstáculos na narrativa como 

inimigos, e por vezes podem ser acompanhados de ilustração própria. Abaixo um exemplo 

que será retomado posteriormente 

 

134 

O túnel leva a um amplo aposento cujo teto é sustentado por diversos pilares 

de mármore. Ao entrar no aposento, você depara com uma estranha fera à 

sua direita. Tem corpo de leão, asas de dragão e cabeça de velho barbudo. Se 
você tiver lido o poema escrito no Pergaminho do Guerreiro Esqueleto, vá 

para 222. Se não tiver lido esse poema, vá para 247 (LIVINGSTONE, [1991 

ou 1992], p.i., grifos do autor). 
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Embora somente revelado caso o leitor-jogador puder escolher a referência 247, 

quando ele se dirigir a tal referência ele se deparará com a imagem a seguir. Isso porque, nos 

livros-jogos, quando um autor percebe que determinado monstro não é de conhecimento 

geral, opta pelo auxílio visual. Ao mesmo tempo, tal estratégia torna a fala do narrador mais 

concreta, o que ajuda na imersão narrativa, mas tira do leitor-jogador o deleite de imaginar 

determinada criatura a seu modo. 

 

Figuras 84 e 85 – O grifo em Aventuras de Alice no País das Maravilhas e a mantícora132 em O calabouço da 

morte, respectivamente 

  

Fontes – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gryphon_(Alice%27s_Adventures_in_Wonderland)#/media/File:Gryphon.png e  

Livingstone ([1991 ou 1992]), respectivamente. 
 

O recurso imagético em Aventuras de Alice no País das Maravilhas é justificável, 

visto que o narrador não explica o que é um grifo ao leitor. Porém, no livro-jogo de 

Livingstone, a imagem da mantícora é acessória, já que é possível imaginá-la. Cabe também 

destacar que em “(Se você não souber o que é um Grifo, olhe a ilustração133)” (CARROLL, 

2013, p. 74) – explicação do narrador depois que Alice encontra o Grifo – a linguagem 

apelativa ao leitor é muito semelhante às escolhas de fim de referência que os autores de 

livros-jogos utilizam para manter o leitor-jogador participando ativamente de sua narrativa. 

 
132 Seu nome foi erroneamente grafado como “mantécora”. Não se sabe se foi proposital ou não, já que o RPG no 

Brasil nessa época estava em fase de transição e dividia livros importados – geralmente xerocopiados – com as 

primeiras traduções para o português. Sabe-se que os livros-jogos de Fighting Fantasy, primeiramente traduzidos 

pela extinta editora Marques Saraiva, a partir de 2009 ganharam novas traduções pela editora Jambô, e com isso 

muitos nomes foram atualizados também. Um exemplo são os orcs, “[...] criaturas deformadas e fortes, 

pertencentes às forças malignas” (SILVA, 2019, p. 153) que eram chamados de “orcas” pela Marques Saraiva, e 

nada tinham a ver com golfinho de grande porte. 
133 Na edição da Jorge Zahar, a imagem do grifo se encontra logo ao lado dessa frase. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gryphon_(Alice%27s_Adventures_in_Wonderland)#/media/File:Gryphon.png
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O parágrafo final de Aventuras de Alice no País das Maravilhas também pode ser 

relacionado com as gerações de leitores-jogadores: 

 

Por fim, imaginou como seria essa mesma irmãzinha quando, no futuro, 

fosse uma mulher adulta; e como conservaria, em seus anos maduros, o 
coração simples e amoroso de sua infância; e como iria reunir outras 

criancinhas à sua volta e tornar os olhos delas brilhantes e impacientes com 

muitas histórias estranhas, talvez até com o sonho do País das Maravilhas de 
tanto tempo atrás; e como iria sofrer com todas as mágoas simples dessas 

crianças, e encontrar prazer em todas as alegrias simples delas; lembrando 

sua própria vida de criança, e os dias felizes de verão (CARROLL, 2013, p. 
102-103, grifo do autor). 

 

Pode-se comparar a versão adulta da irmã de Alice com o leitor-jogador que, nas 

décadas de 80 e 90, era jovem e hoje já faz parte da 2ª geração de leitores-jogadores. A 

característica desse conjunto é ainda consumirem livros-jogos como se fossem os jovens do 

final do século passado, com o diferencial de serem entusiastas dessa prática e incentivarem a 

nova geração de leitores ao livro-jogo, não importando seu formato ou desdobramento em 

outras formas híbridas, como as exploradas no capítulo 1. Sejam esses leitores-jogadores em 

potencial filhos, sobrinhos ou alunos dos leitores-jogadores adultos, essa inserção de iniciados 

se mostra uma forma de dar continuidade à cultura desses livros interativos, ao passo que 

experienciam, indiretamente, o prazer de sua leitura lúdica por meio das “descobertas” e 

impressões dos neófitos. 

Na obra Através do Espelho, os mesmos aspectos que demonstram que esse livro foi 

uma boa escolha para ganhar uma versão adaptada para livro-jogo são encontrados em seu 

livro antecessor. Porém, nessa sequência das aventuras de Alice, outros aspectos podem 

comprovar as potencialidades que esses clássicos de Carroll possuem perante o universo 

RPGístico. 

Quando Alice chega ao universo e está a observar as peças vivas de xadrez que não 

percebem sua presença, conclui: ““Acho que não podem me escutar”, continuou, baixando 

mais a cabeça, “e tenho quase certeza de que não podem me ver. Alguma coisa me diz que 

estou invisível...”” (CARROLL, 2013, p. 121). A magia é elemento de forte presença nos 

livros-jogos, com o poder da invisibilidade por vezes presente. Até algumas séries permitiram 

o protagonista possuir magias ao invés da espada como artifício principal, como as séries 

Sorcery! e Tormenta!134. 

 
134 Série de livros-jogos brasileira derivada do sistema de RPG homônimo. 
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Carroll também utiliza a técnica do “sumiço misterioso” em seu texto. Depois de 

encontrar a Rainha Vermelha, em tamanho humano, e a majestade correr de repente, Alice 

percebe que “[...] a Rainha desapareceu. Se sumiu no ar ou se correu veloz para o bosque (“e 

ela é capaz de correr muito rápido!” pensou Alice), não havia como saber [...]” (CARROLL, 

2013, p. 136). Além de ser uma forma econômica de explicar o desaparecimento de algo ou 

alguém sem recorrer às leis da física, o sumiço geralmente provoca a busca, e esta, o chamado 

à aventura, seja ela um sequestro, o desaparecimento, a ausência, entre outras formas de 

sumiço repentino. 

No livro-jogo A floresta da destruição (1991a), a motivação à aventura é justamente o 

sumiço de um objeto: o martelo dos anões. Ao escolher visitar o mago Yaztromo, o 

protagonista conhece sua real missão a ser cumprida: 

 

261 

[...] 
– “Ah, sim,” – diz Yaztromo lentamente, esfregando o queixo – “ouvi dizer 

que os bons anões de Stonebridge haviam perdido seu lendário martelo de 

guerra. Sem ele, o rei de lá não consegue mobilizar seu povo, apesar do fato 

de que os trolls das colinas estão ameaçando a aldeia. Os boatos contam que 
um rei invejoso de uma outra aldeia de anões, enviou uma águia a 

Stonebridge para roubar o martelo, o que conseguiu fazer. Mas, ao voar de 

volta por sobre Darkwood, foi atacada por gaviões da morte, e o martelo caiu 
na floresta e se perdeu. Aparentemente, dois goblins da floresta encontraram 

o martelo, mas não conseguiam resolver quem ficaria com ele. Eles lutaram 

durante horas, mas acabaram desistindo. Então, descobriram que o cabo 
desatarraxava da cabeça, e a pendência foi resolvida. Um ficou com a 

cabeça, e o outro ficou com o cabo. Depois, eles se separaram, cada um 

deles feliz com seu novo tesouro. Quem sabe se eles ainda os tem [sic]. 

Portanto, temo que seus problemas são dobrados. Posso lhe dizer que a 
cabeça é feita de bronze, e o cabo de ébano polido. Tanto a cabeça quanto o 

cabo têm a letra G gravada neles. Sua tarefa não é fácil. Boa sorte.” 

Você agradece a Yaztromo e deixa o aposento pela escadaria em espiral. 
Volte para 177 (LIVINGSTONE, 1991a, p.i., grifo do autor). 

  

O que o mago dá de informações ao protagonista são meras suposições que servem 

como pistas, mas o sumiço do objeto é a única certeza desse início de aventura. 

Depois de a Corça abandonar Alice na floresta, caminhos com setas levam a 

protagonista à casa de Tweddledum e Tweddledee: 

 

“[...] E agora, qual dessas setas devo seguir?” 
Não era uma pergunta muito difícil, já que uma única estrada atravessava o 

bosque, e as duas setas apontavam para ela. “Vou resolver a questão”, disse 

Alice consigo, “quando a estrada se dividir e elas apontarem rumos 
diferentes.” (CARROLL, 2013, p. 146). 
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Alice encontra-se numa espécie de labirinto sinalizado, cujas setas guiam a 

protagonista sem qualquer suspense a seu próximo encontro. O papel que o par de setas que 

apontam para o mesmo lugar simbolizam as falsas escolhas ou escolhas irrelevantes as quais 

um livro-jogo pode oferecer a seu público. Depois, a preocupação que Alice tem na 

bifurcação é a mesma que o leitor-jogador tem, e é justamente o que lhe atrai para esse tipo de 

leitura interativa. Opções que em nada ou pouco influenciam a aventura são, geralmente, alvo 

de críticas negativas do público pelo fato de o leitor-jogador esperar resultados diferentes para 

suas escolhas. Um exemplo é o episódio interativo da franquia Buddy Thunderstruck, 

chamado Buddy Thunderstruck: a pilha do talvez (2017), que apresenta ao telespectador um 

episódio interativo de uma aventura vivenciada pelos protagonistas Buddy e Darnell, cujas 

decisões são tomadas pelo próprio telespectador. Segundo Silva e Fabri, 

 

O enredo abre bifurcações que logo voltam à linha principal da narrativa. 

Isso é percebido logo quando o telespectador decide assistir pela segunda 

vez ao episódio, pois fica claro que quase todas as escolhas são, na verdade, 
falsas escolhas, já que o telespectador terá praticamente a mesma experiência 

concordando com todas as escolhas de Buddy, Darnell ou alternando ambos. 

Apenas no final uma das bifurcações pode levar o telespectador a três 
desfechos diferentes135 (2021, n.p., tradução nossa). 

 

Alice chega facilmente à casa dos irmãos gêmeos Tweddledum e Tweddledee. O final 

do seu contato é marcado por uma brincadeira de luta entre os dois, antes de ser interrompida 

pela investida de um corvo que os amedronta: ““Temos de lutar um pouquinho, mas não faço 

questão de uma luta muito demorada”, disse Tweedledum” (CARROLL, 2013, p. 159, grifo 

do autor). Mesmo este combate não envolvendo Alice, é prática recorrente em livros-jogos e 

talvez a melhor justificativa para se criar um sistema de regras para determinar por sorte ou 

aleatoriedade quem vencerá e em que condição prosseguirá a aventura. Sem as regras de 

RPG, o combate passa a ser uma ação passiva cujo desfecho já está determinado. 

Após o contato com a Rainha Branca – e esta ter se transformado numa ovelha –, 

Alice se encontra num novo espaço: uma loja. 

 

A loja parecia cheia de toda sorte de coisas curiosas... mas o mais estranho 

de tudo era que, cada vez que fixava os olhos em alguma prateleira para 

 
135 Do inglês the plot opens bifurcations that soon return to the main line of the narrative. This is realized when 

the viewer decides to watch the episode for a second time, because it is clear that almost all choices are in fact 

false choices, because the viewer will have virtually the same experience agreeing with all of Buddy's, Darnell's 

or alternating choices. Only at the end one of the bifurcations can take the viewer to three different endings. 
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distinguir o que havia nela, essa prateleira específica estava sempre 

completamente vazia, embora as outras em torno estivessem completamente 
abarrotadas (CARROLL, 2013, p. 167). 

 

Segundo Silva (2019, p. 88), “uma prática muito comum nos jogos de RPG e em 

alguns livros-jogo é a presença da “loja de itens”. Nesse local onde se comercializam 

produtos,  o personagem pode compra armas e itens úteis para a aventura que ainda vai 

vivenciar. O leitor-jogador age como Alice: analisa item por item e acaba por levar o que suas 

economias conseguirem ou aposta em sua intuição sobre o que pode ou não ser útil para a 

iminente aventura. 

A cena da transformação da Rainha Branca em ovelha e do cenário à sua volta em loja 

comercial contém boa dose de fantasia, recorrentemente encontrada nos enredos de livros-

jogos. Abaixo um exemplo da completa alteração do espaço narrativo: 

 

110 

Você atravessa a porta marcada com “A Torre Eterna”. Tudo muda. Você 
está parado no topo de uma torre fortificada, cercado de ameias. O terreno à 

sua volta muda constantemente, algumas vezes floresta, às vezes planície; 

céu azul, céu vermelho e assim por diante – como se a Torre estivesse 
passando de plano a plano, de mundo em mundo. À sua frente está um sólido 

guerreiro, com rosto maduro e barbado, um veterano de muitas batalhas. Sua 

armadura é estranha e fora de propósito para você: ela o cobre da cabeça aos 
pés. Atrás deles estão mais oito, seus rostos com viseira abaixada e 

escondidos. Suas armaduras são douradas, com um manto branco recoberto 

de círculos azuis. 

O homem fala: “Bem-vindo à Torre Eterna, competidor. Nós somos os 
Cavaleiros da Companhia Dourada, e se quiser que nós o ajudemos no 

Torneio dos Planos, deve me responder isto: “Você nos devolverá a bandeira 

de guerra do nosso rei?” 
Se você tem uma bandeira de guerra com um símbolo de nove flechas de 

ouro, um círculo azul num fundo branco, vá para 186. Se não a tem, vá para 

200 (SMITH; THOMSON, 1994, p.i., grifos dos autores). 

 

Depois de muito negociar com a ovelha a compra de um ovo, “A Ovelha pegou o 

dinheiro e o guardou numa caixa. Depois disse: “Eu nunca ponho coisas nas mãos das 

pessoas... não é conveniente... você mesma terá de pegá-lo” (CARROLL, 2013, p. 171). O 

narrador de um livro-jogo exerce o mesmo papel da ovelha: nunca será tendencioso para com 

seu leitor-jogador, devendo ao máximo ofercer escolhas bifurcativas de forma imparcial, 

cabendo a este abraçar seu destino. As relações entre a ovelha e um narrador de livro-jogo se 

estreitam ainda mais quando Alice diz que “quanto mais ando em direção ao ovo, mais longe 

ele parece ficar [...]” (CARROLL, 2013, p. 171). Para se manter o interesse do leitor-jogador 

na aventura, além de obstáculos que dificultam a realização súbita do objetivo final, cabe ao 



197 

 

autor de livros-jogos pensar numa forma de transmitir uma sensação de conquista próxima ao 

alcance do leitor-jogador, enquanto “imprevistos” acontecem e o distanciam um pouco mais. 

Um exemplo pode ser conhecido no livro-jogo A espada do samurai: depois de derrotar o 

Dai-Oni, um grande demônio, o protagonista conhece a consequência de seu triunfo sobre o 

inimigo: 

 

74 

Finalmente você derrotou o Dai-Oni, e ele está a seus pés, na areia da Arena, 

mal respira. A multidão fantasma desaparece e a Arena fica vazia. O Dai-

Oni sussurra dolorosamente: “Você venceu, mortal. As leis do Torneio dos 

Planos, feitas pelos deuses, me prendem como algemas de metal. Agora eu 
devo lhe consentir um pedido.” A magia de Dai-Oni diminui um pouco com 

sua derrota. Você pode recuperar 1 ponto de sua HABILIDADE, 1 ponto de 

sua SORTE ou 2 pontos de ENERGIA, se perdeu algum deles durante o 
combate. O que você pedirá ao Dai-Oni?: 

“Qual é o segredo da Morte Cantante?”  Vá para 206 

“Como eu destruo Ikiru, Mestre das Sombras?” Vá para 188 
“Ajude-me em minha missão para destruir Ikiru” Vá para 150 

(SMITH; THOMSON, 1994, p.i., grifos dos autores). 

 

Qualquer escolha feita levará o leitor-jogador, no final da decisão tomada, a uma nova 

bifurcação de opções. Se o leitor-jogador tiver um amuleto de jade na forma de um Tatsu 

deverá ir para a referência 220, caso contrário, para a referência 270. Mesmo com seu inimigo 

morto, caso o tal amuleto não tenha sido coletado durante a aventura, o protagonista 

conhecerá uma consequência indesejada: enfrentar outro inimigo, derivado do morto: 

 

270 
Uma coisa horrível acontece. Fora do corpo do Dai-Oni, uma forma 

espectral funde-se, uma forma fantasmagórica de um demônio, com mãos 

com garras e sem substância. É um Shura, um guerreiro fantasma, o espírito 
do Dai-Oni que vem vingar-lhe a morte. 

Você deve enfrentar o Shura. Quando ele o atingir, perca ENERGIA de 

maneira normal, mas não há ferimentos; ele drena sua força. 

SHURA HABILIDADE 9  ENERGIA 8 
Se vencer, o Shura simplesmente desaparece. Volte para 76. 

(SMITH; THOMSON, 1994, p.i., grifo dos autores). 

 

A dificuldade extra imprevista pode aparecer em jogos de videogame ou seriados. O 

prolongamento do desfecho num videogame pode ser o clímax de um jogo e pode servir para 

manter um jogador, possivelmente esgotado de tanta concentração, literalmente imerso do 

início ao fim. Um exemplo pode ser conhecido em Double Dragon (1987): 

 

Figuras 86 e 87 – A última fase de Double Dragon e a fase extra conhecida no modo “2 players” 
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Fontes – Game Archive (s/d). 

 

Na primeira captura de tela desse jogo do estilo beat´n´up, vê-se claramente Willy 

(empunhando uma arma de fogo), o último antagonista a ser confrontado pela dupla de heróis 

Billy Lee (roupa azul, agachado) e Jimmy Lee (roupa branca e vermelha, deitado). Após a 

vitória sobre o vilão, é de se esperar a cena do happy end – o resgate de Marian, a namorada 

de Billy – para, em seguida, conhecer os créditos do jogo. Porém, quando jogado por dois 

players ao invés de um, a dupla de irmãos derrota Willy e uma nova fase do jogo é liberada: o 

confronto mortal entre os irmãos pela conquista do coração de Marian, como pode ser visto na 

segunda captura de tela. Esse triângulo amoroso e briga entre os irmãos que até então se 

ajudavam em prol do resgate de Marian constitui uma reviravolta inusitada desse jogo.  

Esse movimento de aproximação-distanciamento do desfecho pode ser presenciado 

tanto na própria narrativa – por meio de side quests ou reviravoltas136 – como na própria 

numeração das referências. Isso significa que, caso um livro-jogo tenha 400 referências, em 

determinado momento o leitor-jogador tem a chance de escolher a referência 399, mas isso 

não significa que ele ficou perto de completar sua missão. 

Ao ouvir Humpty Dumpty recitar um poema, Alice faz o comentário “Vou registrar, 

se conseguir me lembrar até lá” (CARROLL, 2013, p. 180). Anotar é premissa básica para 

melhor usufruir de uma leitura-jogo, e não é aconselhável que um leitor-jogador aja como 

Alice tentando lembrar todo o texto oferecido. Essa prática é tão certa que os livros-jogos 

dispõem de modelos de fichas de personagens a fim de melhor organizar as anotações do 

leitor-jogador. 

Depois de um dos mensageiros do Rei Branco, Haigha, apresentar Alice ao unicórnio, 

este cobra do rei o bolo de passas, que ordena a Haigha que traga o doce: “Haigha tirou um 

grande bolo de dentro do saco e o deu a Alice para segurar, enquanto tirava um prato e uma 

faca de trinchar. Como tudo aquilo pôde sair dali, Alice não tinha a menor ideia. Era uma 

espécie de mágica, pensou” (CARROLL, 2013, p. 191). Apesar de nos livros-jogos esse item 

 
136 A reviravolta pode também ser conhecida pelo público por sua forma original em inglês: plot twist. 
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constar apenas como “mochila”, um leitor-jogador atento poderá questionar como um 

aventureiro poderá carregar consigo grande quantidade de armas e objetos sem se cansar ou 

sofrer penalidades em combate, por exemplo. Alguns jogos de RPG, visando facilitar a 

situação dos jogadores que podem entrar facilmente em dilemas sobre o que vale a pena ser 

transportado durante a aventura, oferecem a opção da “mochila mágica”. Ela funciona como 

uma mochila normal, com o recurso mágico de abrigar qualquer item coletado, como se não 

tivesse fundo e mantivesse seu peso de mochila vazia. Alguns jogadores a chamavam, 

popularmente, de “bolsa do Gato Félix”, pois nesse desenho animado – do original Felix the 

Cat – o protagonista carregava consigo uma bolsa amarela e preta que cabia qualquer 

quantidade de objetos coletados por ele, sem interferir em seu peso. 

 

Figuras 88 e 89 – Gato Félix abrindo a bolsa e com a bolsa aberta, respectivamente 

  

Fontes – Urchatnoir (s/d). 

 

Depois do duelo contra o cavaleiro vermelho, o cavaleiro branco escolta Alice até a 

orla do bosque e ela repara que o cavaleiro possui uma caixa para juntar pertences, junta com 

alguns itens inusitados: uma colmeia, grilhões, ratoeira e um prato (CARROLL, 2013, p. 196-

197). Um leitor-jogador geralmente peca por excesso nas primeiras aventuras, e acaba por 

agir como o tal cavaleiro: carrega objetos que não sabe ao certo para que podem servir, mas 

que por algum motivo lhe dão a sensação de serem úteis em algum momento da história, o 

que nem sempre é verdade. Geralmente quando o narrador pergunta ao leitor-jogador se este 

possui determinado item, há cinco possibilidades137: 

 

Tabela 6 – Consequências de ter ou não determinado item, quando “perguntado” pelo narrador 

O JOGADOR E O ITEM  CONSEQUÊNCIA 

O item é fundamental para continuar a Sem ele, a aventura terminaria naquela referência 

 
137 Nesta tabela não foi computada uma 6ª possibilidade: a de um item trazer benefícios e malefícios, como por 

exemplo uma pesada armadura que, certamente aumentará a resistência de seu portador a danos diversos, mas 

que prejudicará sua agilidade em combate e fuga devido ao peso. Para simplificar esse tipo de item, objetos 

como esse podem pertencer a duas ou mais linhas da tabela. 
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aventura 

O item é útil para continuar a aventura O item facilita aquele e/ou futuros momentos da aventura, mas 

não é condição sine qua non para completar a aventura 

O item é inútil para continuar a aventura Com ou sem ele, a aventura permanece a mesma 

O item é prejudicial para continuar a aventura O item penaliza aquele e/ou futuros momentos da aventura, 

além de não ser condição sine qua non para fracassar na 

aventura 

O item é fatal para continuar a aventura Com ele, a aventura terminaria naquela referência 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Isso significa que todo objeto encontrado possui, em si, 20% de chance de exercer 

qualquer função da tabela acima, além de 40% de chance de ser um fator positivo ou negativo 

para a conclusão com sucesso da aventura. Um exemplo de item útil ao protagonista pode ser 

conhecido abaixo, no momento em que o aventureiro encontra uma espada encantada: 

 

27 

A espada é encantada e o ajudará na batalha. Enquanto você usar esta 

espada, poderá aumentar sua HABILIDADE Inicial em 2 pontos. Você pode 
também aumentar 2 pontos no valor atual de sua HABILIDADE. Acrescente 

2 pontos à sua SORTE por ter encontrado esta espada. Jogue fora a sua 

espada velha e vá para 319. Se você preferir ficar com a sua própria espada, 
deixe sua HABILIDADE como está e fique apenas com o prêmio da SORTE 

(JACKSON; LIVINGSTONE, 1991, p.i., grifos dos autores). 

 

Diferente dessa espada que muito facilitará a aventura do protagonista que a 

encontrou, certos itens, geralmente “amaldiçoados”, também fazem parte da aventura do 

leitor-jogador. Um exemplo de má sorte pode ser conhecido abaixo, se o protagonista optar 

por experimentar uma munhequeira de rato em seu braço: 

 

336 

A munhequeira foi feita e amaldiçoada por uma Bruxa. Ela torna suas 

reações mais lentas e embota-lhe os sentidos. Reduza sua HABILIDADE em 
4 pontos. Furioso, você chuta a parede do túnel e segue para o norte. Volte 

para 298 (LIVINGSTONE, [1991 ou 1992], p.i., grifo do autor). 

 

Dificilmente o protagonista com tal item conseguirá ter sucesso em sua aventura, visto 

que a penalidade é alta por essa má escolha. 

Além disso, longe de serem livros interativos que ensinam matemática financeira de 

modo informal, as “lojas de itens” acrescentam mais uma preocupação para o leitor-jogador, 

pois nelas ele poderá coletar itens (in)úteis para sua aventura, mas por um preço: a moeda do 

jogo. Cabe a ele, além de administrar sua própria “vida”, administrar suas finanças com 

maestria. 
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196 

Você está a não mais de 10 metros da tenda quando, subitamente, os panos 

da entrada são puxados por um homem gordo e barbado vestido de amarelo, 
com os dedos ornamentados por anéis de ouro trabalhados. Ele não tenta 

ameaçá-lo, mas o convida a entrar na tenda: “Forasteiro, você parece estar 

precisando de um descanso. Por favor, aceite minha hospitalidade. Talvez eu 

chegue mesmo a tentá-la para que compre alguns dos meus objetos 
exóticos.” Não pressentindo perigo aparente, você entra e senta-se de pernas 

cruzadas sobre um tapete. O nômade, cujo nome é Abjul, lhe dá água e 

comida, o que faz com que você se sinta muito mais forte. Acrescente 4 
pontos de ENERGIA. Abjul então sorri e diz: “Agora, o que você comprará, 

meu amigo?” Ele entra em louvações arrebatadas dos bens que tem para 

vender, os quais você acaba por descobrir que são os seguintes: 
Cera de Lacre    2 Peças de Ouro  

Ovo de Ônix    3 Peças de Ouro 

Enfeite de Besouro de Marfim  2 Peças de Ouro 

Pulseira de Escamas de Sereia  3 Peças de Ouro 
Espelho de Prata   4 Peças de Ouro 

Chave de Cristal   3 Peças de Ouro 

Máscara de Ébano   3 Peças de Ouro 
Flauta de Osso   2 Peças de Ouro 

Se você puder e quiser comprar quaisquer dos objetos de Abjul, faça o ajuste 

necessário na sua Folha de Aventuras. Abjul conta a você que ele acha que 

Vatos fica na parte sul do Deserto dos Crânios, e você resolve aceitar a 
informação dele. Agradecendo-lhe a ajuda, você parte para o sul (vá para 

389) (LIVINGSTONE, [1991 ou 1992]a, p.i., grifos do autor). 

 

No momento do encontro com Abjul, cabe ao leitor-jogador decidir quantos itens o 

protagonista comprará de acordo com as peças de ouro que possui guardado consigo e quais 

serão. 

Quando o cavaleiro branco tenta demonstrar a Alice suas habilidades de equitação, 

Alice tem uma surpresa: ironicamente, o Cavaleiro Branco – que deveria saber mais do que os 

demais como andar a cavalo – pensa ser um exímio cavaleiro, mas na verdade seu 

desempenho é muito semelhante a um aspirante a tal função: 

 

Sempre que o cavalo empacava (o que fazia com muita frequência), ele caía 

para a frente; e sempre que recomeçava a andar (o que em geral fazia de 
maneira bastante brusca), ele caía para trás. Afora isso, cavalgava bastante 

bem, não fosse pelo hábito que tinha de cair de lado de vez em quando, e 

como geralmente era para o lado em que Alice estava andando, ela logo 
descobriu que o melhor método era não andar muito perto do cavalo 

(CARROLL, 2013, p. 198, grifo do autor). 

 

Justamente por ser um cavaleiro, espera-se que a equitação seja uma das habilidades 

inerentes a ele. Porém, suas quedas constantes provam o contrário. Por mais que aja com 
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experiência e prática, diversas falhas são conhecidas pelo atrapalhado cavaleiro. O leitor-

jogador que se considera experiente também pode passar por situações semelhantes ao do 

cavaleiro: ele pode ter lido-jogado diversos títulos das mais variadas coleções de livros-jogos, 

mas sempre haverá a possibilidade de agir com lógica e falhar, em pensar correto e agir 

errado, de seguir a intuição e conhecer o fracasso, que é o que torna os livros-jogos 

verdadeiros desafios para leitores-jogadores iniciantes e experientes. Isso também acontece 

nos momentos de testes: um protagonista com 11 pontos no atributo “habilidade”, por 

exemplo, só poderá falhar caso um resultado de 12 num rolamento de dois dados seja obtido. 

A chance de ele ser bem-sucedido é muito maior a fracassar, mas dados, assim como cartas de 

baralho, são elementos que podem surpreender resultados e decisões, não importando a 

experiência do leitor-jogador perante o teste. Outro exemplo são as mortes instantâneas que 

muito frustram e irritam leitores-jogadores, principalmente quando progridem de forma 

exemplar na narrativa até encontrar uma morte súbita graças a uma decisão errada.  

Depois de muito cair, embora mantendo a pose para Alice, o cavaleiro conhece uma 

consequência pior ainda do que as constantes quedas do cavalo: 

 

“A nobre arte da equitação”, começou o Cavaleiro de repente, falando alto, 

acenando o braço direito enquanto o fazia, “está em manter...” Aqui a frase 
terminou, tão subitamente quanto começara, pois o Cavaleiro desabou de 

cabeça pesadamente bem na trilha em que Alice estava andando. Dessa vez 

ela ficou muito apavorada, e disse num tom agoniado, enquanto o erguia: 
“Espero que não tenha quebrado nenhum osso!” 

“Nenhum que valha a pena mencionar”, disse o Cavaleiro, como se não se 

importasse de quebrar uns dois ou três. “A nobre arte da equitação, como eu 

ia dizendo, está... em manter o equilíbrio adequadamente. Assim, sabe...” 
(CARROLL, 2013, p. 198-199). 

 

Se o cair é penalidade constante nas cavalgadas desse cavaleiro, cair e quebrar ossos 

parece algo mais sério – embora ele também pareça não se importar com isso. Em jogos de 

RPG isso é normalmente classificado como “falha crítica”, algo como cometer um erro de 

gravidade mais elevada. Um protagonista pode errar um golpe de espada em seu inimigo, mas 

errar o golpe batendo a arma numa parede rochosa estilhaçando, dessa forma, sua arma seria 

um bom exemplo para tal. Normalmente, em livros-jogos as falhas críticas estão menos 

relacionadas na narrativa, ficando mais restritas ao combate, uma forma de manter recursos do 

RPG nesse tipo de texto híbrido. 

Mais adiante, quando Alice encontra as rainhas Vermelha e Branca, recebe um 

importante conselho da primeira: ““De fato”, a Rainha Vermelha disse a Alice. “Fale sempre 

a verdade... pense antes de falar... e depois escreva o que falou”” (CARROLL, 2013, p. 209). 
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Essa dica é geralmente o que leitores-jogadores aprendem com o tempo: pensar nas 

consequências de suas escolhas no momento da ramificação e anotar as referências escolhidas 

– ou traçar um mapa – e pistas ou informações úteis, o que facilita muito para o fluir a 

narrativa interativa. 

O texto A caça ao Snark é, possivelmente, o que menos se assemelha a um jogo de 

RPG e livro-jogo, talvez por isso tenha ocupado só poucas referências na adaptação de Green. 

Porém, sua narrativa traz uma aventura em alto-mar, o que foi explorado por livros-jogos 

como O Templo do Terror, Mares de Sangue ([1991 ou 1992]), Demônios das Profundezas 

(1992) e Ossos Sangrentos (2017c), só para citar alguns. 

A busca pelo snark é feita não por um protagonista singular, mas sim um grupo de 

heróis. O protagonista coletivo não é comum de ser encontrado, mas é sabido que no primeiro 

livro-jogo brasileiro – Era uma vez.... a vingança de Mag Mor (1995) – o leitor-jogador 

controlava as decisões do grupo dos três protagonistas (SILVA, 2019, p. 60). 

O poema “épico-cômico” carrolliano também traz importantes menções culturais à Era 

Vitoriana, assim como a adaptação de Green. Um exemplo pode ser encontrado na descrição 

das marcas para se reconhecer um snark, especificamente a 4ª, que é o gosto por carrinhos de 

banho (CARROLL, 2017, p. 30). Existente do século XVIII até o início do XX, esses 

“banheiros sob rodas” serviam para que as pessoas trocassem da roupa habitual para os trajes 

de banho, além de poderem se movimentar na parte rasa do mar. 

 

Figura 90 – Um quadro que ilustra os carrinhos de banho de forma satírica 



204 

 

 

Fonte – Heath ([1825-1830]). 
 

As chamadas máquinas de banho138, assim como outras engenhocas típicas da criativa 

Era Vitoriana, são criações que podem ser trazidas para o presente tanto para serem 

ridicularizadas como repensadas a fim de inspirarem invenções futuras. De qualquer forma, é 

quase certo que agradariam, ao menos, dos steampunkers. 

Num estudo comparativo como o proposto, tão importante quanto analisar as obras 

que serviram como ponto de partida para tal é conhecer o produto dessa adaptação, foco do 

próximo capítulo. 

 
138 Do inglês bathing machines (tradução nossa). 
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3 TESTE DE INSANIDADE: O LIVRO-JOGO LITERÁRIO 

Até à noite, jogos obscuros, monstros, cenas impuras, e vós, vãos amores! 

(Paul Valéry, 2009, p. 13) 

 

O livro-jogo Alice no país dos pesadelos será apresentado neste capítulo, bem como 

sua miscelânea de gêneros literários para, no final, ser possível pensar no que mais se 

aproximar de uma “fórmula de sucesso” de livros-jogos como esse. 

O primeiro ponto a se destacar é a escolha de Green pelas obras de Carroll. Sabe-se da 

existência de outras adaptações da literatura para o formato de livro-jogo, como as séries 

conhecidas na seguinte tabela: 

 

Tabela 7 – Relação de séries de livros-jogos baseadas em textos-fontes literários 
TÍTULO DA SÉRIE QUANTIDADE 

DE TÍTULOS 

TEXTOS-FONTE ANO DE 

PUBLICAÇÕES 

Cretan chronicles 03 Textos da mitologia 

grego-romana 

1985–1986 

Middle-earth quest (Tolkien 

Quest) 

08 Obras de J.R.R. Tolkien 

(1892–1973) 

1985–1989 

Crossroads adventures 14 Obras de fantasia 

variadas 

1987–1988 

Command combat 09 Obras de fantasia e ficção 

científica variadas 

1987–1989 

Fonte – Nossa autoria, tendo como base o banco de dados https://gamebooks.org/ 
 

Além dessas séries inteiras voltadas à adaptação de obras da literatura, há títulos de 

livros-jogos publicados avulsamente, integrantes ou não de uma coleção, que também 

demonstram essa inspiração, como Talisman of Death (1984), da Fighting Fantasy, 

claramente inspirado na saga O senhor dos anéis. Indiretamente e inconscientemente, Joe 

Dever também afirmava que uma série de obras literárias – normalmente narrativas de 

aventura – lhe ajudaram na sua formação como leitor e influenciaram diretamente na criação 

da sua magnus opus dos livros-jogos: a série Lone Wolf (SILVA, 2019, p. 239-240). Porém, 

tais inspirações podem parecer previsíveis de serem feitas, já que tanto o universo tolkeniano 

como o mitológico greco-romano se mostram mais propensos a serem adaptados para esse 

formato visto sua riqueza de cenários, heróis, monstros e contextos de aventura, apenas 

alimentando uma expectativa desse público, “[...] através de uma série de normas que guiam 

nosso encontro com a obra adaptada que experienciamos” (CULLER, 1975, p. 136 apud 

HUTCHEON, 2013, p. 167). Confirmações das mais diversas podem ser conhecidas nas 

adaptações para jogos de videogame e RPG e encontrados às dezenas no mercado do 

entretenimento. Green, por sua vez, parte dos carismáticos universos carrollianos, os quais 

https://gamebooks.org/
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também geraram adaptações das mais diversas, e o que Green justamente percebeu foi a falta 

da exploração desses clássicos no formato do livro-jogo, o que lhe exigiu denso trabalho 

criativo de distorção e recriação dos textos-fonte. 

A comparação a seguir entre as obras de Carroll e Green vai de acordo com o que 

Hutcheon (2013, p. 14, grifos da autora) hipotetiza: “videogames, parques temáticos, sites 

virtuais, quadrinhos, covers de músicas, óperas, musicais, balés e peças de rádio e teatro são, 

pois, tão importantes para este exercício teórico quanto os filmes e romances frequentemente 

discutidos”. Hutcheon (2013, p. 187), em sua obra Uma teoria da adaptação (2013), não 

aborda especificamente os livros-jogos, mas os tangencia mencionando a ficção interativa 

digital Afternoon, a story139 (1999), de autoria de Michael Joyce (1945–), o que faz pensar 

que os livros-jogos também possam ser incluídos com as outras formas de adaptações 

mencionadas em tal citação. A autora também reconhece que “seja na forma de um jogo de 

videogame ou de um musical, qualquer adaptação está fadada a ser considerada menor e 

subsidiária, jamais tão boa quanto o ‘original’” (HUTCHEON, 2013, p. 11, grifo do autor). 

No entanto, o objetivo deste capítulo não será descobrir qual obra é “superior” à outra, pois 

acredita-se que a divisão entre Alta – com sua inicial maiúscula – e baixa culturas pouco têm 

a acrescentar para um trabalho como o que é aqui proposto. De acordo com Walter Benjamin 

(1892–1940), 

 

Mesmo por princípio, a obra de arte foi sempre suscetível de reprodução. O 
que uns homens haviam feito, outros podiam refazer. Em todas as épocas 

discípulos copiaram obras de arte a título de exercício; mestres as 

reproduziram para assegurar-lhes difusão; falsários as imitaram para assim 

obter um ganho material. As técnicas de reprodução, entretanto, são um 
fenômeno inteiramente novo, que nasceu e se desenvolveu no curso da 

história, por etapas sucessivas, separadas por longos intervalos, mas num 

ritmo cada vez mais rápido (BENJAMIN, 2000, p. 222-223). 

 

Benjamin (2000, p. 224) não só se refere ao plágio como também às adaptações – 

ambos de forma indireta –, e reconhece que tais modificações também influenciam 

diretamente no modo de como a obra de arte “original” possa ser interpretada. 

Segundo Huyssen, esse fenômeno não é tão recente quanto aparenta. Essa divisão 

entre a arte “suprema” e a arte “das massas” se mostrou dominante entre o fim do século XIX 

e boa parte do século XX, com dois momentos de destaque: 

 

 
139 Hutcheon o nomeia apenas como Afternoon, e cita sua versão em disquete, de 1987. Não foi possível ter 

acesso a essa versão. 
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O discurso do Grande Divisor foi dominante principalmente em dois 

períodos; primeiro, nas últimas décadas do século XIX e nos primeiros anos 
do século XX. E depois, novamente nas duas décadas, ou pouco mais, que se 

seguiram à Segunda Guerra. A crença no Grande Divisor, com suas 

implicações estéticas, morais e políticas, predominou na academia até os 

anos 80 (veja-se por exemplo a quase total separação institucional entre os 
estudos literários, incluindo a nova teoria literária, e a pesquisa sobre cultura 

de massa, ou a insistência, muito difundida, em excluir questões éticas ou 

políticas do discurso da literatura e da arte). Mas ela foi sendo cada vez mais 
posta em xeque pelos recentes desenvolvimentos das artes, do cinema, da 

literatura, da arquitetura e da crítica. O segundo grande desafio, neste século, 

à canonizada dicotomia alto/baixo é proposto em nome do pós-modernismo; 

tal como a vanguarda histórica, embora de formas bem diferentes, o pós-
modernismo rejeita as teorias e as práticas do Grande Divisor. Sem dúvida, o 

nascimento do pós-moderno a partir do espírito do vanguardismo adversário 

não pode ser entendido adequadamente a menos que a diferente relação que 
modernismo e pós-modernismo mantêm com a cultura de massa seja levada 

em conta. Muitas discussões sobre o pós-modernismo fracassaram 

inteiramente por não indicar este problema, perdendo portanto, em certo 
sentido, seu próprio objeto e marcando passo em fúteis tentativas de definir o 

pós-moderno apenas em termos de estilo (HUYSSEN, 1997, p. 9-10). 

 

Quanto à literatura, Borelli alerta quanto ao risco de se fazer – e acreditar – que textos 

podem ser classificados como superiores ou inferiores apenas por (não) pertencerem a um 

cânone seleto e erudito: 

 

As tradições teóricas que enfatizam separações entre literaturas e não-

literaturas tendem a construir modelos semelhantes àqueles que adotam os 
referenciais da cultura erudita, culta ou letrada como únicos legítimos na 

definição do que deve – ou não – ser incorporado ao campo cultural. Essa 

postura, consequentemente, encara a problemática de duas maneiras: ou 

ignora a existência de um grau de diversidade nas manifestações culturais e 
não as incorpora como objetos da reflexão cultural, ou passa a qualificá-las 

por meio das ausências como, por exemplo, as estéticas, de linguagem, 

conteúdo, consistência. O objetivo, em uma ou em outra postura, parece ser 
o mesmo: negar a estas manifestações o estatuto de fato cultural ou literário 

e considerar cultura ou literatura como sinônimo de erudição (BORELLI, 

1996, p. 28). 

 

Portanto, insistir na discutível afirmação de que tudo o que é “clássico” possui grande 

qualidade e tudo o que dele é derivado se mostra irrelevante ao leitor parece ser uma reflexão 

já ultrapassada. Acredita-se, assim como Huyssen (1997, p. 8), que tal prática apenas serve 

para perpetuar a ideia de exclusão do que serve ou não para a literatura. A crença nessa 

dicotomia, que resistiu por décadas no século XX, possivelmente depreciaria um trabalho 

como o proposto por esta tese, bem como desencorajaria produções como a de Green e outros 

autores, cineastas, designers de jogos, artistas plásticos, só para citar alguns. Um livro-jogo 
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adaptado de um texto literário possui esse ponto como positivo: lançar luz interpretativa sobre 

a obra original. Dessa forma, por exemplo, um leitor-jogador da série Aventuras Mitológicas 

– coleção de três livros-jogos ambientados na mitologia greco-romana – pode conhecer 

personagens e espaços de forma diferente de como ele conheceria por meio da leitura de um 

verbete de dicionário ou de textos como Metamorfoses (2017), de Ovídio (43 a.C–?). 

Segundo Gardner (2013, p. VIII), hoje as obras que envolvem a personagem Alice são 

mais voltadas a adultos do que crianças. De acordo com Guilherme dei Svaldi (1983–), editor-

chefe da Jambô – editora responsável pela tradução e publicação de Alice no país dos 

pesadelos –, não confirma essa hipótese, mas reconhece que há boa aceitação de público 

brasileiro para o que chama de “mitologia de Alice”140. A popularidade de Alice e seus 

personagens fantásticos é confirmada por Rocha: “nos dois volumes de Alice, o escritor cria 

personagens geniais, que até hoje fazem, assim como os diversos ambientes, parte do 

imaginário popular” (ROCHA, 2017, p. 38, grifo do autor). 

Como nas obras de Carroll e de Green, Alice não compreende os eventos que vivencia, 

mas os aceita curiosa sobre o que vai acontecer depois. Pode-se afirmar que ambas obras 

permanecem no campo do fantástico. Essa adaptação de Green pode servir como uma forma 

de explorar uma seleção feita pelo autor de parte dos textos clássicos – talvez os mais 

conhecidos – de Lewis Carroll, mas sem o erro de pedagogizar a literatura. Além disso, o 

leitor-jogador deverá agir como a própria protagonista, já que “a sabedoria de Alice está em 

deixar de lado as noções vitorianas que aprendeu e passar a agir por instinto” (ROCHA, 2017, 

p. 38). 

Segundo Hutcheon (2013, p. 14), uma adaptação pode oferecer três modos principais 

de engajamento: contar, mostrar e interagir. Acredita-se que o livro-jogo possui seu foco no 

terceiro, visto que “[...] demanda a participação física (geralmente chamada de “input do 

usuário” na história)” (HUTCHEON, 2013, p. 16), e a criação de Green não escapa a essa 

classificação. 

Assim como os textos inspiradores da versão em livro-jogo de Green, Alice no país 

dos pesadelos pode ser enquadrado como uma adaptação de qualidade, isso porque “um bom 

texto, segundo o autor, tende a operar conforme o modelo de Lewis Carroll e de J. R. R. 

Tolkien n´O Hobbit, em que um determinado adulto conta histórias a uma determinada 

 
140 Informação obtida por mensagens privadas trocadas com o próprio Svaldi através da rede social Facebook. É 

sabido que o termo “mitologia de Alice” também foi utilizado por outros autores além do próprio Svaldi. 
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criança141” (LEWIS apud ROCHA, 2017, p. 38, grifos do autor). Dessa forma, Green não 

oferece “mais do mesmo” ao leitor-jogador, justamente pelo fato de livros-jogos funcionarem 

como uma “perpétua novidade”, já que eles existem desde 1982 no mercado editorial, mas 

devido a sua ascensão, decadência e ressurgimento conhecidos em seus 40 anos de História, 

ainda permanecem desconhecidos por boa parte do público geral. Segundo Hutcheon, 

 

Como a adaptação é uma forma de repetição sem replicação, a mudança é 
inevitável, mesmo quando não há qualquer atualização ou alteração 

consciente da ambientação. E com a mudança vêm as modificações 

correspondentes no valor e até mesmo no significado das histórias 
(HUTCHEON, 2013, p. 17). 

 

Sendo uma obra voltada para jovens, adultos ou a questionável categoria dos “jovens 

adultos”, o livro-jogo Alice no país dos pesadelos pode ser considerado uma obra voltada a 

leitores-jogadores mais experientes, mas isso não significa que um leitor-jogador em seu 

primeiro contato com um texto híbrido desse tipo não consiga absorver o que esse produto 

tem a oferecer. O próprio livro-jogo deixa tudo muito claro desde a introdução: 

 

Este não é um livro comum. Em vez de apenas lê-lo do início ao fim, ao 
final de cada parte da narrativa você terá uma série de escolhas, através das 

quais poderá decidir os rumos da história. 

Em Alice no País dos Pesadelos, você decide qual caminho seguir, quais 

riscos enfrentar e até mesmo com quais dos estranhos habitantes do País das 
Maravilhas interagir. 

Não há garantia de vitória. Apesar disso, com experiência, habilidade e um 

pouco de sorte, cada nova tentativa deixará você mais perto do final 
(GREEN, 2019, p. 9, grifo do autor). 

 

Além desse primeiro contato entre o leitor-jogador e o narrador do livro-jogo, caso o 

primeiro não se sinta à vontade ou prefira uma experiência mais cômoda, há “níveis” de 

dificuldade que podem ser escolhidos previamente a essa leitura lúdica: 

 

Além do livro, você precisará de papel, lápis, borracha e dois dados comuns, 

de seis lados, ou de baralho, também comum, com 52 cartas. [...] 

Há três formas de jogar Alice no País dos Pesadelos. A primeira é usando 
dois dados. A segunda é usando um baralho. A terceira é ignorando as regras 

– fazendo escolhas quando elas surgirem, mas ignorando os testes ou 

combates, sempre presumindo passar em todos os testes e vencer cada 

 
141 “Criança”, aqui, pode ser considerada como “leitor”, independente da faixa etária, pois geralmente livros-

jogos, por serem são direcionados a público infanto-juvenil, muitas vezes são lidos-jogados por adultos e, ainda 

assim, classificados como literatura infantil. Esse enigma sobre qual o público certo que o livro-jogo deve ser 

destinado é o mesmo que o faz poder ser apreciado por todos eles. 
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combate. Note que, mesmo jogando assim, você ainda pode falhar! 

(GREEN, 2019, p. 9, grifo do autor). 

 

O par de dados é um elemento lúdico extratextual que se mostrou presente desde o 

início das aventuras solo e dos livros-jogos. Foi introduzido nas aventuras solo de Tunnels & 

Trolls e nos livros-jogos de Fighting Fantasy. A novidade de Green é introduzir no mesmo 

sistema de regras duas alternativas para elementos de aleatoriedade: ou o uso de dados ou o 

uso de baralho. As cartas de baralho tradicional são um raro caso de recurso extratextual. É 

sabido que poucas coleções de livros-jogos o usam, como Siafu vs. the Horde e o RPG solo 

The Wretched, além dos próprios livros-jogos da ACE Gamebooks. O uso das cartas de 

baralho também é mencionado no próprio texto quando algum cálculo específico precisa ser 

feito, não deixando o leitor-jogador que preferiu as cartas ao uso de dados confuso, como no 

exemplo abaixo: 

 

301 

[...] Você começa a correr, mas antes que possa escapar do fosso, é mordida 

pelas larvas várias vezes. Role um dado, divida o resultado por dois 

(arredondando para cima) e reduza o resultado da sua Energia. Se estiver 
jogando com um baralho, pegue uma carta (figuras valem 10), divida o valor 

dela por quatro (arredondando pra cima) e reduza o resultado da sua Energia. 

Se sobreviver ao encontro com as larvas, vá para 361 (GREEN, 2019, p.i., 
grifos do autor). 

 

O narrador oferece um modo de maior facilidade ao leitor-jogador iniciante ou mesmo 

apressado, que é o “modo trapaceiro”, pelo qual Alice passa em todos os testes e vence todos 

os combates que encontrar pela frente. Esse modo foi adicionado, segundo o próprio autor, 

para corrigir um “erro” que cometia durante seu início de carreira de autor de livros-jogos. 

Sua contribuição para o final da série Fighting Fantasy foi ter produzido três livros-jogos de 

grande complexidade para os leitores-jogadores: Spellbreaker (1994), Knights of Doom 

(1994) e Curse of the Mummy (1995). Neles, Green se concentrou e se aprimorou na forma de 

como oferecer um livro-jogo que dificultasse as trapaças do leitor-jogador – ideia comum de 

um autor em início de carreira, acreditando ter algum controle sobre o leitor –, forçando-o a 

ser “honesto” durante sua leitura interativa. Isso gerava exaustivas tentativas, até que o leitor-

jogador finalmente descobrisse a forma correta de triunfar nessas aventuras. Ao mesmo tempo 

que a coleção pioneira de livros-jogos encerrou sua linha de títulos com livros-jogos de alta 

complexidade, essas últimas produções da série são consideradas por alguns como as mais 

desestimulantes do público leitor-jogador. Isso serviu de lição para Green – e também outros 

autores de livros desse tipo –, o qual percebeu que mais importante do que terminar uma 
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leitura-jogo imune a trapaças é oferecer a um leitor-jogador uma história interativa que o 

divirta da maneira que ele desejar (GREEN, 2017a), já que valorizar o deleite da literatura, 

não importa como, é voltar à sua essência. Isso porque é impossível que um livro-jogo agrade 

apenas um tipo de leitor-jogador. Alguns podem se desinteressar pela extrema facilidade dele, 

outros pela dificuldade em excesso. Então, nada mais justo que oferecer a seus leitores-

jogadores níveis diferentes de dificuldade. Esse recurso foi usado, também, por jogos de 

videogame da época, como no exemplo a seguir: 

 

Figura 91 – Escolha da dificuldade para a partida que está prestes a começar no jogo Doom 

 

Fonte – Minase (s/d). 

 

No jogo Doom, há a possibilidade de o jogador definir qual a dificuldade a ser 

enfrentada de acordo com sua familiaridade com esse game: “Eu sou muito jovem para 

morrer142” (equivalente a nível “muito fácil”), “Ei, não muito rude143” (“fácil”), “Machuque-

me bastante144” (“médio”), “Ultra-violência145” (“difícil”) e “Pesadelo!146” (“muito difícil”). 

Normalmente os jogos possuem três níveis: fácil, médio e difícil, que servem para agradar 

qualquer tipo de jogador, embora alguns jogos sejam demasiadamente fáceis ou complexos 

demais em sua essência. Dessa forma, pode-se afirmar que Green oferece dois “níveis” de 

dificuldade ao leitor-jogador: iniciante, com Alice sendo sempre bem-sucedida em combates e 

 
142 Do inglês I´m too young to die (tradução nossa). 
143 Do inglês Hey, not too rough (tradução nossa). 
144 Do inglês Hurt me plenty (tradução nossa). 
145 Do inglês Ultra-violence (tradução nossa). 
146 Do inglês Nightmare! (tradução nossa). 
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testes, e experiente, com Alice dependendo de bons resultados no rolamento de dados ou no 

sortear de cartas. 

Outro possível motivo do oferecimento de diferentes tipos de níveis em Alice no país 

dos pesadelos está relacionado à agôn, uma das quatro estruturas que compõem o jogo, ao 

lado de alea, mimicry e ilinx (HUIZINGA, 1971). Para Huizinga, a agôn está relacionada à 

competição e ao reconhecimento que os jogadores almejam em suas performances. Em livros-

jogos cujas regras não são negociáveis o desempenho conhecido pelo leitor-jogador em seu 

contato com o produto interativo pode ser prejudicado se o portador do livro-jogo não 

concordar na colaboração do que é proposto pelo que lhe é oferecido. Já em Alice no país dos 

pesadelos, livro-jogo que oferece formas diferentes de apreciação – e, portanto, de 

desempenho – há maior possibilidade na inserção de leitores-jogadores de pelo menos dois 

tipos de perfil – os que prezam pela narrativa, ignorando as regras, e os que prezam pelo jogo, 

aceitando as regras –, pois diferentes formas de interagir com a aventura pressupõem 

diferentes experiências. Assim, é possível abstrair que leitores-jogadores que apreciem um 

livro-jogo sem se importar com suas regras estão mais interessados na fruição e percepção da 

história contada, enquanto leitores-jogadores que seguem à risca o sistema de regras e sua 

mecânica estão mais interessados na mecânica do jogo em si. Por fim, o leitor-jogador que 

busca o equilíbrio pode seguir as regras até o ponto de não interferirem negativamente na 

história. 

O sistema de regras que Green empregou na sua adaptação dos textos de Carroll 

possui claras semelhanças à série Fighting Fantasy de livros-jogos. Abaixo, a tabela compara 

os atributos de Alice com boa parte dos livros-jogos de Fighting Fantasy: 

 

Tabela 8 – comparação dos atributos correspondentes entre dois sistemas de jogo de séries diferentes 

LIVRO-JOGO ATRIBUTOS 

Fighting Fantasy 
(qualquer livro-jogo sem 

regras adicionais) 

Habilidade Energia Sorte - 

Alice no país dos 

pesadelos 

Agilidade Combate Energia Lógica Insanidade 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Tal comparação é difícil de ser precisa, mas é notado que Green desmembrou o 

atributo “habilidade” da série pioneira dos livros-jogos em dois: “agilidade”, utilizado para 

testes de salto e esquiva, por exemplo, e combate, exclusivo para a perícia marcial, armada ou 

não (GREEN, 2019, p. 10). Além disso, o teste de “sorte”, utilizado para percepção, foi 
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substituído pelo nome “lógica”, sendo usado por Alice para solucionar problemas que 

envolvam raciocínio (GREEN, 2019, p. 10), embora em alguns livros-jogos tal atributo fosse 

cobrado como teste de “habilidade”. O atributo “energia” é o único que se mantém para 

ambos, e representa o estado de saúde física da personagem (GREEN, 2019, p. 10). Por fim, o 

atributo “insanidade” é outro acréscimo que o autor faz, pois lida com o equilíbrio mental de 

Alice (GREEN, 2019, p. 10), devido ao ambiente bizarro que a personagem deverá explorar. 

Enquanto o leitor-jogador deve administrar o desempenho de Alice evitando que seus 

atributos tenham seus valores reduzidos no decorrer da aventura, o único que funciona ao 

contrário é o de “insanidade”, que deverá se manter o mais baixo possível. Em inglês, esses 

cinco atributos fazem um acróstico com o nome da protagonista: 

 

Figura 92 – Acróstico com os atributos de Alice a formar seu nome 

 

Fonte – Green (2020). 

 

Caso o leitor-jogador aceite o desafio no nível mais complexo, ou seja, utilizando o 

par de dados ou as cartas de baralho, há mais novidades que impedem o leitor-jogador da 

trapaça: o balanceamento justo dos atributos de Alice. 

 

Você começa com 6 pontos de Agilidade, 6 pontos de Combate, 6 pontos de 

Lógica, 20 pontos de Energia e 0 pontos de Insanidade. 
Você possui mais 10 pontos para distribuir como quiser entre Agilidade, 

Combate, Lógica e Energia, mas pode colocar no máximo 5 pontos em cada 

atributo. Assim, a pontuação inicial máxima de Agilidade, Lógica e Combate 

é 11, e a pontuação inicial máxima de Energia é 25. 
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Por exemplo, você pode colocar 2 pontos em Agilidade, 4 pontos em Lógica, 

2 pontos em Combate e os 2 pontos restantes em Energia. Isso faria você 
começar com os seguintes atributos: 

Agilidade = 8, Combate = 8, Lógica = 10, Energia = 22, Insanidade = 0. 

Por outro lado, se preferir uma Alice mais equilibrada, pode aumentar 

Agilidade, Lógica, e Combate em 3 pontos cada e usar o ponto restante em 
Energia, ficando com os seguintes atributos: 

Agilidade = 9, Combate = 9, Lógica = 9, Energia = 21, Insanidade = 0 

(GREEN, 2019, p. 10-11, grifos do autor). 

 

Dessa forma, evita-se que o leitor-jogador construa seu protagonista como um 

personagem overpowered147 – alguém cheio de qualidade e nenhum defeito –, que no caso do 

livro-jogo em questão significa uma “Alice perfeita”, ou seja, com todos os atributos em seu 

valor máximo (Agilidade = 11, Combate = 11, Lógica = 11, Energia = 25, Insanidade = 0), 

bem como determiná-la pelo elemento de sorte-azar do rolamento de dados, como era feito 

nos livros-jogos de Fighting Fantasy. Abaixo está um exemplo de como esse elemento era 

feito antigamente: 

 

Habilidade, Energia e Sorte 
 

Jogue um dado. Some seis a este número e assinale este total no quadro de 

HABILIDADES da sua Folha de Aventuras. 
Jogue dois dados. Some 12 ao número obtido e assinale este total no quadro 

de ENERGIA. 

Há também um quadro de SORTE. Jogue um dado, some seis a este número 

e assinale este total no quadro de SORTE (JACKSON, 1990, p.i., grifos do 
autor). 

 

Referente a momentos de combate, Green apenas modificou de forma discreta o já 

conhecido duelo entre protagonista e inimigo(s). Abaixo há um resumo de como o acréscimo 

de Green é praticamente simbólico: 

 

Tabela 9 – comparação dos sistemas de combate entre dois sistemas de jogo de séries diferentes 

LIVRO-

JOGO 

AÇÃO 1: 

ANOTAR OU 

MEMORIZAR 

PONTOS DO(S) 

INIMIGO(S) 

AÇÃO 2: SORTEAR 

INICIATIVA 

AÇÃO 3: RESOLVER 

COMBATE 

Fighting 

Fantasy 

(qualquer 

livro-jogo 

sem regras 

adicionais) 

Memorizar ou 

anotar na parte 

direita da ficha em 

anexo ao livro-jogo 

Rolar os dados e somar 

com o atributo 

“Habilidade”; um 

lançamento para o 

protagonista e outro para 

o inimigo. Quem obtiver 

Rolar os dados e somar com o 

atributo “Habilidade” para quem 

detém a iniciativa; se o detentor dela 

conseguir um resultado maior que 

seu oponente, ele o fere, causando 2 

pontos de dano, descontados 

 
147 Também popularmente chamada de “apelona”, no sentido que quem executa suas tarefas da melhor forma 

possível, sem dar brecha alguma para os oponentes. 
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o maior valor, tem a 

iniciativa148. Em caso de 

empate, um novo 

lançamento deverá ser 

feito 

diretamente do valor de “Energia” 

anotado. Caso contrário, é ferido, 

sofrendo 2 pontos de dano, também 

descontados diretamente em sua 

“Energia” e passando a perder a 

iniciativa para quem o feriu. O 

combate reinicia. 

Alice no país 

dos 

pesadelos 

Memorizar ou 

anotar na parte 

direita da ficha em 

anexo ao livro-jogo 

Rolar os dados e somar 

com o atributo 

“Combate”; um 

lançamento para o 
protagonista e outro para 

o inimigo. Quem obtiver 

o maior valor, tem a 

iniciativa149 e um bônus 

de 1 no ataque, pontuação 

mantida enquanto não for 

ferido pelo oponente. 

Caso isso aconteça, passa-

se a ele a iniciativa e o 

bônus. Em caso de 

empate, um novo 

lançamento deverá ser 
feito 

Rolar os dados e somar com o 

atributo “Habilidade” para quem 

detém a iniciativa; se o detentor dela 

conseguir um resultado maior que 
seu oponente, ele o fere, causando 2 

pontos de dano, descontados 

diretamente do valor de “Energia” 

anotado. Caso contrário, é ferido, 

sofrendo 2 pontos de dano 

descontados, também diretamente 

em sua “Energia” e passando a 

perder a iniciativa para quem o 

feriu. O combate reinicia com o 

bônus pertencente ao último a 

infligir dano. 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Apesar de parecer mínima a vantagem do lutador que detém a iniciativa, tal recurso 

favorece muito mais o ataque do que a defesa, deixando os combates mais rápidos e práticos 

de serem resolvidos. Por vezes, o combate cujos níveis de protagonista e inimigo(s) são iguais 

ou semelhantes tendem a se estender demais o tempo, tirando o foco da leitura e da 

imaginação da cena de combate para focar em sucessivas somatórias mecânicas que pouco 

acrescentam à narrativa. 

Outro bônus que Green concede ao leitor-jogador são as “habilidades especiais”. Alice 

começa sua aventura com duas delas, que podem ser usadas no máximo três vezes cada 

(GREEN, 2019, p. 14), a não ser que alguma situação permita o leitor-jogador quebrar essa 

regra: “A pena é mais poderosa”150 e “mais e mais curioso”151. Tais regras também não se 

 
148 Isso caso o narrador do livro-jogo não pré-determine quem começará o combate com a iniciativa. 
149 Isso caso o narrador do livro-jogo não pré-determine quem começará o combate com a iniciativa. 
150 Do inglês The pen is mightier (tradução de Vinicius Mendes, responsável pela versão em português do livro-

jogo de Green). Na ficha de personagem, chamada “ficha de aventura”, esta habilidade saiu com outra tradução: 
“a caneta é mais poderosa”. No restante do livro-jogo, a tradução volta a ser “a pena é mais poderosa”, com a 

exceção da referência 503 que a traduziu numa terceira forma: “A Pena É Mais Poderosa”, com as iniciais em 

maiúsculas. Mendes relatou que demorou para definir como traduzir “The pen is mightier”, já que é um termo de 

difícil tradução para o português, mas acabou por definir como “a pena é mais poderosa”, tendo esquecido de 

manter o padrão para estes dois casos, o que também não pôde ser percebido e corrigido na fase de revisão 

textual de Alice no país dos pesadelos. Ainda segundo Mendes, no livro de Carroll, essa expressão é uma frase 

dentro de um contexto. Uma preocupação desse tradutor foi optar por uma tradução que não parecesse só uma 

frase deslocada do restante do texto, caso contrário Mendes teria escolhido outro rumo. Essas informações foram 

obtidas por mensagens privadas trocadas com o próprio tradutor através da rede social Facebook. Reitera-se, 

aqui, que esses desvios de padrão de tradução não interferem em nada na leitura lúdica desse livro-jogo. 
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diferem muito do que a série Fighting Fantasy já oferecia a seus leitores-jogadores do século 

passado: 

 

Tabela 10 – Habilidades especiais dos protagonistas de duas séries diferentes 

LIVRO-JOGO AGIR DE FORMA 

ALTERNATIVA 

RECURSO PARA EVITAR COMBATE 

Fighting Fantasy 

(qualquer livro-jogo 

sem regras 

adicionais) 

Oportunidade oferecida pelo próprio 

livro-jogo e só em algumas referências 

FUGA152: “[...] se você realmente escapar, 

sofrerá automaticamente um ferimento 

causado pela criatura (subtraia 2 pontos de 

ENERGIA) na sua fuga. Este é o preço da 

covardia” (JACKSON, 1990, p.i.).  

Alice no país dos 
pesadelos 

MAIS E MAIS CURIOSO: “Se passar 
por um aperto, você pode utilizar 

esssa habilidade para mudar a 

natureza do mundo de sonhos ao seu 

redor, embora isso possa piorar as 

coisas em vez de melhorá-las” 

(GREEN, 2019, p. 14). 

A PENA É MAIS PODEROSA: “Esta 
habilidade permite evitar uma luta alterando 

a narrativa do encontro e, assim, sair ilesa” 

(GREEN, 2019, p. 14). 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Assim como as iniciais dos atributos de Alice formam um acróstico, os nomes dessas 

habilidades especiais da protagonista não foram escolhidos ao acaso. “Mais e mais curioso”153 

é a primeira frase do 2º capítulo de Aventuras de Alice no País das Maravilhas, dita pela 

própria Alice, depois de comer o bolo que a faz crescer. Já a máxima “a pena é mais 

poderosa” é um excerto de um verso do texto Richelieu; Or the Conspiracy (1839), peça 

histórica a qual retrata a vida do estadista francês – o Cardeal Richelieu – no século XVII. 

Produzida pelo escritor britânico Edward Bulwer-Lytton (1803–1873), a frase "a pena é mais 

poderosa que a espada"154, é possivelmente a parte mais memorável dessa peça, e aparece no 

Ato II, Cena II, dita pelo Cardeal (BULWER-LYTTON, 1839, p. 39). Essa metáfora é 

discutível, mas pode equivaler ao valor que uma imprensa independente possui: o de ser mais 

 
151 Do inglês Curiouser and curiouser (tradução de Vinicius Mendes). Apenas na referência 503 esta habilidade 

saiu com outra tradução: “cada vez mais curioso”. No restante do livro-jogo, a tradução volta a ser “Mais E Mais 

Curioso”. O tradutor relatou que também demorou para definir como traduzir “Curiouser and curiouser”, assim 

como “The pen is mightier”, já que é também outro termo de difícil tradução para o português, mas acabou por 

definir como “cada vez mais curioso”, tendo esquecido de manter o padrão para a referência 503, o que também 

não pôde ser percebido e corrigido na fase de revisão textual de Alice no país dos pesadelos. Ainda segundo 

Mendes, no livro de Carroll, essa expressão é uma frase dentro de um contexto. Uma preocupação de Mendes foi 
optar por uma tradução que não parecesse só uma frase deslocada do restante do texto, caso contrário o tradutor 

teria escolhido outro rumo. Essas informações foram obtidas por mensagens privadas trocadas com o próprio 

tradutor através da rede social Facebook. Reitera-se, aqui, que esse desvio de padrão de tradução não interfere 

em nada na leitura lúdica desse livro-jogo. 
152 Se o combate for mandatório, a opção da fuga não existirá. Assim como o narrador dos livros-jogos de 

Fighting Fantasy alertava quanto à possibilidade de escapar de um confronto mortal, cabia a ele também avisar 

quando esse recurso não poderia ser utilizado. 
153 A tradução de Maria Luiza X. de A. Borges utilizada para esta tese é, na verdade, “cada vez mais 

estranhíssimo” (CARROLL, 2013, p. 16). 
154 Do inglês The pen is mightier than the sword (tradução nossa). 
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eficaz do que a violência. Green, possivelmente, eliminou o segundo elemento do verso, 

transformando a comparação feita pelo cardeal numa sentença superlativa. Em Alice nos país 

dos pesadelos, a pena não é mais poderosa que a espada, e sim mais poderosa que tudo. Isso 

pode significar que é Alice – ou melhor, o leitor-jogador – quem traça sua própria fortuna, no 

caso sua narrativa lúdica, mesmo que às vezes precisará da ajuda do narrador para se safar de 

imprevistos. Ao desenhar mapas, fazer as anotações na ficha de sua personagem e tomar as 

decisões para si nessa aventura interativa, o leitor-jogador se sente como o próprio escritor de 

sua sorte, tendo sua pena – nos dias de hoje, um lápis ou uma caneta – como sua poderosa 

arma. 

Ao encontrar outro personagem, na incerteza se o encontro será benéfico ou não, o 

narrador dos livros-jogos de Fighting Fantasy oferecia, por vezes, uma série de alternativas, 

inclusive a fuga ou o combate com a criatura encontrada. Em Alice no país dos pesadelos, 

isso apenas ganha um nome e uma limitação de três utilizações durante toda a narrativa, mas o 

princípio é o mesmo: causar dilemas no leitor-jogador se determinada situação valerá a pena 

se for experimentada de forma benevolente ou agressiva, com as consequências sendo 

conhecidas somente após sua escolha. 

Enquanto nos livros-jogos de Fighting Fantasy prezava-se muito pelo combate, 

ressaltado pela frase “Este é o preço da covardia”, fugir não era algo bem visto, e a penalidade 

estava presente para o leitor-jogador refletir se valeria a pena se submeter a essa 

“humilhação”. Já em Alice no país dos pesadelos a habilidade “A pena é mais poderosa” 

poupa avisos excessivos do narrador ao leitor-jogador, que deve fazer o controle do uso desse 

tríplice recurso que Alice possui. Um exemplo do funcionamento dessa habilidade especial 

pode ser conhecido abaixo: 

 

28 

Os dorsos-espinhentos são movidos por uma insana e animalesca sede de 
sangue, que só pode ser saciada com o sabor de carne crua. Se quiser usar a 

habilidade Mais e Mais Curioso para mudar a história neste momento 

incômodo, vá para 18. Se quiser usar a habilidade A Pena É Mais Poderosa, 
vá para 87. Se quiser se preparar para lutar contra os ouriços humanoides 

mutantes, vá para 78 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Caso o leitor-jogador opte por enfrentar ambos oponentes, essa luta muito se 

assemelhará aos combates propostos pelos livros-jogos de Fighting Fantasy, nesse caso, 

enfrentando dois inimigos. Porém, se Alice decidir usar a habilidade “A Pena É Mais 
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Poderosa”, um dos inimigos é instantaneamente derrotado, restando apenas o outro para 

promover o combate corpo-a-corpo com a protagonista. 

Outro recurso que ambos os livros-jogos utilizam é a coleta e o do armazenamento de 

objetos coletados. Essa talvez seja a comparação mais simples, pois apenas a nomenclatura é 

trocada, mas seu uso é exatamente igual: 

 

Tabela 11 – Como funciona a coleta e o armazenamento de itens em duas séries diferentes 

LIVRO-JOGO RECURSO UTILIZADO 

Fighting Fantasy 

(qualquer livro-jogo 

sem regras 
adicionais) 

MOCHILA MÁGICA: “[...] para guardar quaisquer tesouros ou artefatos que possa 

encontrar no caminho. Não se esqueça de registrar tudo que você achar no quadro de 

Equipamento da sua Folha de Aventuras” (JACKSON, 1990, p.i., grifos do autor). 

Alice no país dos 

pesadelos 

GRANDE BOLSO NA FRENTE: “é nele que ela guardará qualquer coisa que pegar 

durante a aventura. 

Tudo o que for pego deve ser registrado na ficha de aventura, incluindo qualquer 

dica ou senha, bem como armas, provisões e qualquer outro item incomum” 

(GREEN, 2019, p. 15). 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Nos livros-jogos de Fighting Fantasy mais complexos, é muito comum limitar a 

quantidade de objetos carregados, por questão de verossimilhança. Em Alice no país dos 

pesadelos, o “bolso frontal” é o melhor retrato de abolir qualquer verossimilhança, visto que 

bolsos em aventais são feitos para armazenar ferramentas pequenas, porém Alice, dependendo 

das decisões tomadas pelo seu leitor-jogador, poderá carregar machados, espadas e outros 

objetos que nunca caberiam nesses lugares, o que faz seu bolso frontal ser muito semelhante a 

bolsos de desenhos animados, de onde se sacam objetos aleatórios os quais automaticamente 

crescem ao serem tirados, podendo instigar perguntas em jovens telespectadores de onde saiu 

determinado objeto. Abaixo um exemplo da franquia da Warner Bros Looney Tunes: 

 

Figuras 93 e 94 – Coiote segura um cabo com as duas mãos e Coiote tira uma placa de aviso do bolso enquanto 

segura o mesmo cabo, respectivamente 

  

Fontes – Nerd Tv (s/d). 
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Um jovem telescpetador poderia se perguntar “se o coiote segurava o cabo com as 

duas mãos, de onde ele tirou a placa de aviso?”. Num jogo de RPG, essa resposta seria 

simples: de um bolso mágico frontal, como os de Alice no país dos pesadelos. 

Talvez a grande diferença da obra de Green para os livros-jogos de Fighting Fantasy 

seria a seção “Dicas”. Um leitor-jogador iniciante pode ingenuamente pensar que a confiança 

na própria memória será suficiente para sua aventura, e isso poderá lhe frustrar caso fracasse 

nas primeiras tentativas e repita os mesmos erros cometidos por falta de anotações. Cabe 

lembrar que livros-jogos trazem consigo um modelo de ficha de personagem, mas não um 

modelo de mapa detalhado, fluxograma, tabela de controle ou recursos para administrar a 

presente e futuras aventuras, devendo cada jogador desenvolver o seu. Para isso, Green está à 

frente de muitas franquias que pouco se importaram em facilitar a iniciação do leitor-jogador 

nesse ponto: 

 

Mais de um caminho pode ser seguido pelo País das Maravilhas para chegar 

ao seu final, mas você pode levar várias tentativas para completar a aventura. 

Tome notas e, quando chegar ao labirinto, desenhe um mapa. Este mapa vai 
ajudar você a se localizar, permitindo que chegue mais rápido a regiões não 

exploradas (GREEN, 2019, p. 15). 

 

Green tem boas intenções ao sugerir o uso de mapas, mas não oferece sequer 

quaisquer modelos para tal, o que ainda é muito abstrato para um iniciante. Deverá saber 

cartografia básica? Precisará detalhar graficamente esse registro? São algumas dúvidas que 

podem ficar na mente de um leitor-jogador de primeira viagem. Com os recursos tecnológicos 

hipermídias, Green ou a Snowbooks – editora de sua série de livros-jogos – poderiam, por 

exemplo, disponibilizar nas redes sociais da ACE Gamebooks ou do próprio site da editora 

modelos para download. Para um leitor-jogador das HQs-jogos comercializados pela editora 

Mandala Jogos no Brasil, a editora, na época, disponibilizou de forma gratuita o download de 

fichas de personagens para quem não quisesse xerocar a ficha do próprio livro, por exemplo, 

bem como disponibilizou erratas de impressão. Outro problema em sugerir o uso da 

cartografia amadora é antecipar ao leitor-jogador que haverá algum momento em que ele 

entrará em contato com um um labirinto. Não importa quais decisões o leitor-jogador tomará 

em sua aventura, mas avisar previamente que um mapa será útil na parte labiríntica da 

narrativa dá o spoiler155 ao leitor-jogador, que atuará na aventura como se, por algum motivo, 

 
155 Vocábulo em inglês proveniente do verbo “to spoil”, que significa “estragar”, e incorporado no Brasil em sua 

forma original. Antigamente, equivalia à expressão “estragar o prazer”. O spoiler é a relevação de alguma 
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soubesse que em certo momento entrará em contato com um labirinto, sendo que o elemento o 

qual mais atrai o leitor-jogador é o mistério e a incerteza do que está por vir. Outra falha em 

antecipar o que o leitor-jogador deveria descobrir é a própria sugestão de que haverá um 

labirinto na narrativa interativa pela imagem de um labirinto formado por cercas vivas, a qual 

junto com o sorriso do gato de Cheshire são duas das vinhetas que aparecem no livro-jogo de 

Green. 

 

Figuras 95 e 96 – Vinhetas do sorriso do gato de Cheshire e do labirinto de cercas vivas, respectivamente 

  
Fontes – Green (2019). 

 

Por outro lado, a versão brasileira do livro-jogo de Green seguiu o padrão de Fighting 

Fantasy quanto ao uso do “dado alternativo”. Segundo Silva (2019, p. 99), esse recurso foi 

utilizado pela primeira vez na série de livros-jogos de Sorcery! e a editora Jámbô implantou-o 

em toda a sua linha desse híbrido textual, inclusive em Alice no país dos pesadelos. Isso 

significa que caso um leitor-jogador não tenha um par de dados ou um baralho completo – e 

que não queria ler-jogar do modo fácil, em que sempre sai vitorioso nos testes e combates – 

pode folhear o livro-jogo e parar numa página qualquer. Haverá, nela, o desenho na parte 

inferior de um par de dados com uma numeração, que equivale a um rolamento de dados cujo 

resultado é o que a página sorteada mostra. 

 

Figura 97 – Páginas de um livro-jogo e o dado alternativo, localizado na base da página à direita 

 
informação inédita ou inesperada para alguém, como o final de um livro ou um momento-chave num filme para 

alguém que ainda não o sabe, arruinando a surpresa de quem gostaria de descobrir por si só.  
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Fonte – Jackson (1993). 

 

Por vezes alvo de reclamações de leitores-jogadores, livros-jogos foram negativamente 

criticados por sua elevada dificuldade ou facilidade em serem lidos-jogados. Um dos aspectos 

que geralmente é lembrado é a dificuldade nos combates, apesar de as escolhas corretas feitas 

ao longo da narrativa, o que forçava os leitores-jogadores a trapacearem no balanceamento do 

personagem, iniciando a aventura com um protagonista overpowered como a única forma de 

concluir a missão com sucesso. Um caso raro de correção ocorreu no livro-jogo Blood of the 

Zombies (2012). Na primeira edição britânica, o atributo “Energia” do protagonista era 

calculado com o resultado de dois rolamentos de dados de seis lados somados a 12 (2d6 + 12). 

Porém, na primeira reimpressão – e possíveis edições posteriores – esse cálculo mudou para 

os dois lances de dados somados a 20 ao invés de 12 (2d6 + 20), devido à dificuldade do 

protagonista em se manter vivo durante a aventura, independente das escolhas. A edição 

brasileira – Sangue de Zumbis (2017) – manteve o cálculo original do atributo. 

Sabendo ou não disso, Green optou por oferecer combates de dificuldade fácil ou 

média, deixando a aventura de Alice mais fluída e menos “travada” em combates difíceis. 

Abaixo está a relação de todos os inimigos em potencial que Alice pode enfrentar: 
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Tabela 12 – Todos os inimigos de Alice no país dos pesadelos, por ordem de aparecimento 
NOME REFERÊNCIA COMBATE ENERGIA 

Dois de espadas 26 7 7 

Cinco de espadas 26 7 6 

Sete de espadas 26 6 6 

Relógio de pêndulo 27 8 9 

Tartaruga falsa 59 7 7 

Vampira 72 11 12 

Primeiro dorso-espinhento 78 8 7 

Segundo dorso-espinhento 78 8 7 

Dorso-espinhento 87 8 7 

Primeiro dorso-espinhento 120 8 7 

Segundo dorso-espinhento 120 8 7 

Primeira guarda 120 7 6 

Segundo guarda 120 7 6 

Primeira flambélula 126 7 5 

Segunda flambélula 126 6 5 

Suíno negro 137 7 7 

Primeiro homem tique-taque 150 7 7 

Segundo homem tique-taque 150 6 6 

Terceiro homem tique-taque 150 6 6 

Sátiro de pedra 157 9 10 

Relógio pêndulo 171 8 9 

Crocodilo 182 7 8 

Basilisco 190 9 9 

Seis de paus 193 8 9 

Sete de paus 193 9 8 

Lagosta das rochas 195 9 9 

Jabberwock 199 10 12 

Lesma 201 5 6 

Corvo-escrivaninha 207 7 8 

Primeiro homem tique-taque 209 7 7 

Segundo homem tique-taque 209 7 7 

Ossos-sangrentos 222 9 8 

Morcego 234 6 5 

Homem tique-taque 263 7 7 

Primeiro borogovo 265 7 7 

Segundo borogovo 265 7 6 

Serviço de chá 271 8 7 

Primeiro homem tique-taque 278 7 7 

Segundo homem tique-taque 278 7 7 

Criado sapo 279 8 8 

Jabberwock 287 11 18 

Cavaleiro vermelho 292 11 12 

´Rosa´ 308 10 10 

Bandersnatch 325 11 10 

Jabberwock 328 10 15 

Tuntundeira 358 8 10 

Jabberwock 363 9 12 

Abominação autômata 372 10 10 

Sapo 375 7 6 

Morsa 377 8 8 

Aranha 382 7 6 

Primeiro sapo 385 7 6 

Segundo sapo 385 6 7 

Primeiro flambélula 404 7 6 
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Segundo flambélula 404 7 6 

Jabberwock 418 12 21 

Unicórnio 428 8 6 

Leão 428 9 7 

Serpe 428 7 6 

Primeiro ligento tolvo 449 6 6 

Segundo ligento tolvo 449 6 5 

Ave jubjub 451 10 12 

Rainha vermelha 496 11 12 

Primeiro ligento tolvo 499 6 6 

Segundo ligento tolvo 499 6 5 

Górgona 500 12 14 

Besouro lucano 508 7 6 

Jabberwock 513 8 9 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Com isso, a média ponderada referente ao nível de combate contra os inimigos de 

Alice é inferior a 8. Isso significa que, caso Alice tenha esse atributo com valor superior a 

8156, ela estará em vantagem na maioria dos confrontos marciais. Isso não exige tanto 

investimento do leitor-jogador nesse atributo, podendo investir mais na pontuação inicial de 

outros. Essa vantagem de confronto direto contra os inimigos que Alice pode encontrar 

representa mais a preocupação do autor com a narrativa e outros elementos do que a mecânica 

de combate do rolar de dados ou puxar de cartas, deixando o texto mais próximo a “livro” do 

que “jogo”, embora este segundo elemento conste e sirva para deixar as escolhas do leitor-

jogador mais complexas. 

A adaptação de Green talvez seja o melhor exemplo de texto interativo fluído, pois o 

autor reduziu ao extremo o número de mortes instantâneas. Confome já discutido no primeiro 

capítulo da tese, livros-jogos e adventure games que ofereciam grande quantidade de mortes 

instantâneas, ao mesmo tempo em que se mostravam obras de grande dificuldade a 

proporcionar alta tensão narrativa – já que qualquer vacilo do jogador resultaria em final 

forçado da aventura – desagradavam boa parte dos mesmos, pois devido a uma escolha 

incorreta – mesmo depois de muitas corretas – o (leitor-)jogador era “obrigado” a recomeçar 

sua aventura, o que podia ser muito frustrante. Num livro-jogo, por exemplo, caso o leitor-

jogador faça alguma escolha fora do esperado, pode ser muito mais produtivo puni-lo com 

perda de pontuação em certos atributos – somente dificultando a narrativa corrente – do que 

 
156 Para este resultado foi feito um cálculo de média ponderada. Na relação das características dos inimigos, foi 

constatada a presença de 1 monstro com nível 5 de combate, 10 monstros com nível 6 de combate, 24 monstros 

com nível 7 de combate, 14 monstros com nível 8 de combate, 7 monstros com nível 9 de combate, 5 monstros 

com nível 10 de combate, 5 monstros com nível 11 de combate e, por fim, 2 monstros com nível 12 de combate. 

Para a obtenção do valor do numerador, fez-se N = (5 x 1) + (6 x 10) + (7 x 24) + (8 x 14) + (9 x 7) + (10 x 5) + 

(11 x 5) + (12 x 2), o que resulta em 537. Para se obter o valor do denominador, fez-se D = 1 + 10 + 24 + 14 + 7 

+ 5 + 5 + 2, resultado em 68. Logo, MP = 537/68, ou seja, 7,897058823529412 (aproximadamente 8). 
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simplesmente encerrar sua missão de forma abrupta. Com isso, Green inseriu apenas uma 

referência como morte instantânea. Para entendê-la, tomar-se-á como ponto de partida sua 

referência anterior: 

 

245 

Em sua fuga da Rainha Vermelha, você faz uma curva e entra em uma 
câmera [sic] fria e vazia, exceto pelo grande espelho em forma de coração na 

parede oposta. Ao entrar na câmara, o reflexo no espelho muda, se tornando 

uma floresta enegrecida espreitando do outro lado. Não é uma visão 

convidativa; por outro lado, qualquer lugar é melhor do que aqui, sendo 
caçada no palácio pela Rainha Vermelha sedenta de sangue. Se quiser tentar 

chegar à selva sinistra através do espelho, vá para 155. Caso contrário, vá 

para 196 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

No excerto acima, Alice está sendo caçada e tem como opções atravessar o espelho ou 

ficar. Se o leitor-jogador perceber a parte da frase “qualquer lugar é melhor do que aqui” ele 

evitará sua morte instantânea se aventurando através do espelho. Se ele souber ao menos o 

título desse texto de Carroll – Alice através do espelho (ou alguma de suas variantes) – ele 

também continuará vivo nessa busca implacável. Porém, se insistir em ficar pensando que 

poderá haver um combate de fácil ou média dificuldade, ou mesmo em Alice improvisar um 

plano infalível, o leitor-jogador se deparará com a seguinte situação: 

 

196 
– Pare aí! – grita o Valete de Copas. Movendo-se rápido como um bote de 

cobra, ele te prende com um agarrão forte como aço. Logo atrás dele, surge a 

Rainha Vermelha. 
– Vejo que já encontrou meu cavaleiro da armadura brilhante – ela ronrora. – 

Não mais Valete, ele renasceu como meu campeão, meu Cavaleiro 

Vermelho. 
Exausta, você não consegue resistir à Rainha Vermelha desta vez enquanto a 

vampira te encara com o olhar penetrante mais uma vez. Os lábios dela se 

abrem, expondo longas presas de cobra, e você fica ali parada, sem se mover 

para se proteger apesar do perigo em que se encontra. A sanguessuga os 
fecha novamente em seu pescoço e começa a se fartar de sangue. 

A Sua parte que ainda é Alice pensa ouvir uma voz ao longe trazida pelo 

vento, que diz, “Acorde, Alice querida!”, mas você não consegue. Está sob 
controle da Rainha Vermelha agora e nunca mais acordará. Sua aventura 

acaba aqui (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Com isso, a referência 196 é a pior escolha de todo o livro-jogo que o leitor-jogador 

pode fazer. Mas ele não deve se preocupar com isso, pois além desse único caso de morte 

instantânea há somente outras cinco ocasiões em que Alice fracassa fora de uma derrota num 

combate. Abaixo está uma tabela que ilustra as outras más escolhas do leitor-jogador: 
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Tabela 13 – As mortes instantâneas de Alice no livro-jogo, por ordem crescente 
REFERÊNCIA CAUSA MORTIS 

139 Falha em teste 

302 Falha em adivinhar charada 

426 Falha em teste 

456 Falha em teste 

477 Falha em adivinhar charada 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Percebe-se que a aventura de Alice se encerra de forma forçosa por conta do acaso, ou 

seja, o elemento de azar no rolamento de dados ou sortear de cartas, ou então pela 

incapacidade de o leitor-jogador resolver puzzles para que Alice avance em sua missão. 

Outra dificuldade presente nos primeiros livros-jogos era a necessidade de se 

encontrar os pré-requisitos para o final feliz, que normalmente envolvia a coleta de 

informações imprescindíveis para o sucesso ou objetos essenciais para esse triunfo. Sua não 

obtenção funcionava, de certa forma, como uma morte instantânea, já que a aventura se 

encerraria naquele momento pelo fato de o leitor-jogador não ter coletado determinada pista 

ou item mandatórios. Abaixo um exemplo: 

 

111 

Você conseguiu desviar os olhos da criatura e agora recua para o canto, 
protegendo o rosto com o braço. Mas o que você pode fazer? Se tiver um 

Espelho de Prata Polida, poderá tirá-lo de sua mochila e segurá-lo na direção 

do feiticeiro (vá para 347). Se não tiver, vá para 153 (JACKSON, 1990, p.i., 
grifos do autor). 

 

Caso o leitor-jogador tenha coletado durante sua aventura o tal espelho, poderá se 

dirigir à referência 347 para saber o que lhe espera. Porém, a ausência desse item o leva 

automaticamente para a segunda opção de bifurcação: 

 

153 

Você está indefeso diante da Górgona. Você tomba sem ação no canto, 

enquanto o feiticeiro convoca seus guardas, que aparecem alguns minutos 
depois. Eles pegam você e carregam para fora do aposento. O chefe deles 

pede instruções ao feiticeiro. “Execute o camponês!” é a sua resposta. 

Você fracassou na sua missão (JACKSON, 1990, p.i., grifos do autor). 

 

Sem o espelho de prata polida, a aventura do leitor-jogador precisa ser encerrada 

imediatamente, o que se assemelha muito à morte instantânea. Pouco importa seu 

desempenho até então, e a punição que o leitor-jogador sofre é a pior: um fim forçado para o 
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que construiu até ali. O certo é que, numa próxima aventura, há grandes chances de o leitor-

jogador focar menos em sua intuição e liberdade de escolhas bifurcativas e ter como 

prioridade a busca pelo tal espelho, como se a obtenção desse objeto fosse uma pré-missão ao 

objetivo principal dessa narrativa interativa. 

Green também evitou “travar” sua narrativa interativa por esses detalhes, e apenas 

aplica penalidades para o leitor-jogador dificultando – mas não impedindo – sua missão. A 

cena final do livro-jogo é um bom exemplo disso. Alice precisa derrotar o Jabberwock, e 

quanto mais aliados Alice conseguiu fazer durante sua aventura, mais fácil será enfrentá-lo. A 

tabela abaixo explica de forma numérica a dificuldade do confronto final de acordo com o 

desempenho de Alice: 

 

Tabela 14 – Todas as variantes da batalha final de Alice no país dos pesadelos 
ATAQUES CONTRA O 

JABBERWOCK 

NÍVEL DE COMBATE QUE 

RESTA AO JABBERWOCK 

NÍVEL DE ENERGIA QUE 

RESTA AO JABBERWOCK 

Nenhum 12 21 

Um 11 18 

Dois 10 15 

Três 9 12 

Quatro 8 9 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Nota-se que os atributos iniciais do Jabberwock sugerem que esse seja um oponente 

difícil de ser abatido, com 12 pontos de Combate e 21 de Energia. Porém, a cada aliado que 

Alice consegue fazer em sua aventura surge no duelo final e ataca previamente o monstro, 

reduzindo seu nível de Combate em 1 ponto e sua Energia em 3. Desse modo, se Alice 

encontrar todos os quatro aliados, seu confronto final será facilitado ao extremo, pois o 

Jabberwock teria atributos finais iguais aos monstros da média do livro-jogo, ou seja, seria 

apenas “mais um” desafeto diante da protagonista. Caso o leitor-jogador encontre 3 ou menos 

aliados durante a aventura, ainda assim a batalha final é facilitada, embora nem tanto quanto o 

melhor desempenho que Alice poderia conhecer. Por fim, sendo um adversário imponente ou 

corriqueiro, o combate final contra o Jabberwock representa como um leitor-jogador poderia 

se frustrar se não encontrasse um ou mais aliados em sua aventura, caso o livro-jogo fizesse 

dos encontros faltantes elemento mandatório para Alice poder enfrentar o monstro.  

Outro caso de brecha para trapaças é a falsa declaração de que o leitor-jogador veio a 

coletar determinado objeto ou pista mandatórios para a narrativa encaminhar para o melhor 

desfecho possível. Abaixo há um excerto que exemplifica como uma narrativa interativa pode 

vacilar nesse quesito: 
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47 

Que Encanto você usará: 

Encanto de Cópia de Criatura? Volte para 8. 
Encanto da Ilusão? Vá para 173. 

Encanto da Levitação? Vá para 259. 

Se você não possuir nenhum desses encantos terá que recuar na direção do 

monumento no centro do pátio e se esconder dela (vá para 209) (JACKSON, 
1990, p.i., grifos do autor). 

 

No exemplo anterior, caso o leitor-jogador queira ser desleal para com seu “contrato” 

firmado no ingresso à sua imersão narrativa, ele poderá mentir que possui quaisquer um dos 

três encantos mesmo não os possuindo, de fato.  

Apesar de facilitar ao máximo o contato do leitor-jogador com o livro-jogo quanto às 

questões burocráticas de testes de atributos ou combates, Green não facilita a forma de como 

a narrativa será vivenciada por Alice. Facilitar também isso deixaria seu livro-jogo simples 

demais e daria a impressão que as escolhas, no final das contas, pouco influenciariam no 

desfecho da aventura, o que prejudicaria a imersão do leitor-jogador nessa leitura lúdica. Isso 

significa que Green permite a trapaça no sistema de regras, mas não na ramificação narrativa. 

Por exemplo, quando Alice chega à entrada da fortaleza e precisa resolver a charada do 

sarcófago: 

 

447 

Um uivo lamurioso ecoa pelas ameias da fortaleza, como se o local fosse 

assombrado pelos espíritos das sentinelas de pedra que agora se mantêm em 
vigília eterna sobre o forte. 

Você vai da entrada até a torre sem nenhuma oposição, abre a porta, gasta 

até ter a cor de dentes velhos, e entra. À sua frente, há uma escada de pedra 
em espiral que você sobe. Ao chegar no topo, você passa por um arco e 

chega a uma câmara sinistra que parece um mausoléu. O cômodo possui um 

ar sepulcral, algo esperado considerando que no centro há uma tumba de 
pedra branca sobre uma base. Na tampa, há o entalhe de um majestoso 

cavaleiro com barba. Está segurando uma espada de pedra e possui uma 

coroa sobre o elmo. 

Há uma inscrição em volta do sarcófago de mármore branco: 
Para ter a espada, profira em voz alta 

Meu título e nome, em honra se exalta 

Se ponha de joelhos, beije o anel com respeito 
E diga agora, quem descansa neste leito? 

Você dá um salto ao ouvir passos nas escadas pela qual acabou de subir. 

Alguém, ou algo, está vindo. Teste sua Lógica. Se passar, vá para 487. Se 
falhar, vá para 497 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Se Alice passar no teste requerido, ela deverá converter as letras da resposta em 

número e fazer sua somatória, sendo A = 1, B = 2, e assim por diante até Z = 26 (GREEN, 
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2019, p.i.). Se o leitor-jogador errar a resposta ou não souber, automaticamente irá a uma 

referência que encerrará sua aventura, já que o Cavaleiro Vermelho alcançaria Alice, que nada 

pode fazer contra ele. 

Provavelmente não foi a intenção de Green, mas talvez Carroll ficasse satisfeito com o 

livro-jogo de Alice, já que era apaixonado por jogos de todos os tipos, além da fotografia, 

teatros (GARDNER, 2013, p. XI) e, conforme já afirmado, divertir jovens (GARDNER, 

2013, p. XII). 

Segundo Fortuna e Gomes,  

 

Nos livros Alice no País das Maravilhas e Através do espelho e o que Alice 

encontrou lá, Lewis Carroll apresenta a personagem Alice interagindo com 

personagens de poemas infantis da cultura inglesa, sob a metáfora do sonho, 
discutindo questões filosóficas e sociais da modernidade (FORTUNA; 

GOMES, 2013, p. 85, grifos do autor). 

 

Em seu estudo comparativo entre os textos de Carroll Alice no país das maravilhas e 

Através do Espelho com a adaptação fílmica de Tim Burton, “a alusão ao contexto vitoriano é 

um ponto comum” (FORTUNA; GOMES, 2013) entre essas duas obras. O mesmo ocorre 

quando os dois textos de Carroll, além de A caça ao Snark, são comparados à adaptação em 

livro-jogo de Green, e tal estudo será mais bem detalhado no final do presente capítulo. 

Três gêneros importantes estão presentes na composição de Alice no país dos 

pesadelos: o fantástico, o horror e o steampunk. Diferente do livro-jogo de Green que mistura 

os dois gêneros criando sua versão de “horror steampunk”, em seguida optou-se por criar os 

próximos subtópicos a fim de melhor visualizar e conhecer cada aspecto aproveitado pelo 

autor na composição do livro-jogo de estreia da série ACE gamebooks. 

 

3.1 INFINITA FANTASIA 

 

A literatura fantástica aos poucos deixa de ser considerada um subgênero fora dos 

cânones da chamada arte literária pela academia em geral ao exercer, segundo Ceccantini e 

Silva (2017, p. 311), um grande fascínio junto ao público em geral, sendo de alto consumo, 

assim como os romances policiais, de ficção científica, horror, entre outros. Por esse motivo 

faz-se necessária uma comparação entre as obras de Carroll e Green, já que ambas podem 

interessar novos leitores(-jogadores) em potencial, eventualmente vítimas do desinteresse por 

parte dos mediadores de leitura ou da má seleção de textos (CECCANTINI; SILVA, 2017, p. 

311). 
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Um bom exemplo é levantado por Rocha: 

 

No final da década de 1990, a livraria Waterstone, em conjunto com o 
Channel 4‘s Book Choice, fez uma pesquisa com mais de 25 mil britânicos, 

que foram questionados sobre qual era o melhor livro do século XX. Quando 

o resultado foi divulgado, encontraram-se entre os dez primeiros lugares 
autores como George Orwell (1903-1950), James Joyce (1882-1941) e John 

Steinbeck (1902-1968). Mas o que chamou atenção nessa lista foi o primeiro 

lugar: The Lord of the Rings, escrito em 1954-55 por J. R. R. Tolkien (1892-
1973), que recebeu mais de cinco mil votos (ROCHA, 2017, p. 17, grifos do 

autor). 

 

Isso não só demonstra o interesse que o público tinha – e ainda têm – no fantástico e 

seus desdobramentos, bem como o gosto desse público por narrativas que muito se 

aproximam de jogos de RPG. A franquia de O Senhor dos Anéis, supracitado por Rocha, é um 

dos principais textos considerados “obrigatórios” para todo mestre de jogo e jogadores 

consumirem, assim como outros clássicos da fantasia, ficção científica, horror, romance 

policial e muitos outros gêneros por vezes desprezados pela crítica literária.  

Sobre o âmago do fantástico, Roas afirma que “[...] o fantástico se articula através da 

perturbadora irrupção do impossível num mundo semelhante ao do receptor” (2017, p. 21, 

tradução nossa), ao contrário do gênero maravilhoso, que por sua vez é “[...] governado por 

regras de funcionamento radicalmente diferentes das da realidade empírica (portanto, a rigor, 

o inusitado não ocorre aqui, pois tudo neste mundo é natural, avaliado, é claro, a partir de suas 

próprias condições de realidade)” (2017, p. 21, tradução nossa). 

Com isso, Alice no país dos pesadelos encaixa-se tão bem no gênero de fantasia 

quanto às obras de Carroll, com a exceção de A caça ao Snark.  Os livros em que Alice é a 

protagonista o enredo começam com uma ação do cotidiano, que é Alice próxima a um rio, 

situação de lazer possível na vida real. Quando se encontra com o Coelho Branco e seu 

relógio é que o estranhamento se inicia, levando Alice para um mundo que não faz sentido se 

comparado à vivência cotidiana do leitor. E é esse o encanto dessa e outras narrativas 

fantásticas: tirar o leitor de sua zona de conforto, oferecendo-lhe possibilidades imaginativas 

que podem transcender seu conhecimento de ficção. 

É por meio do fantástico que os textos de Carroll e Green integram o leitor ao texto. 

Segundo Roas, o que diferencia o fantástico de outros gêneros157 afins é a capacidade de 

perturbar o leitor, subvertendo sua ideia de realidade, “isto é, além disso, o que distingue o 

 
157 Embora Roas prefira o termo “categoria” (2017, p. 10, tradução nossa), optou-se por usar “gênero”, assim 

como nas outras partes da tese em que o fantástico é abordado. 
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fantástico de outras categorias não-miméticas como a maravilhosa, ficção científica ou 

realismo mágico, em que esta subversão não ocorre e, portanto, não gera um efeito fantástico 

(ominoso, perturbador) sobre o receptor” (2017, p. 19, tradução nossa). Roas também 

diferencia “fantástico” de “fantasia”, palavras que, por vezes, podem se confundir: 

 

É claro que o fantástico tem […] um objetivo subversivo: questionar nossa 

ideia da realidade e, com ela, provocar a inquietação do receptor. A fantasia 

nos projeta em mundos paralelos e autônomos, onde tudo é possível e onde a 
ideia de realidade nunca é questionada, porque tal mundo não responde à 

nossa ideia de realidade. Essa é a principal diferença (ROAS, 2017, p. 23, 

tradução nossa). 

 

O fantástico está presente, tanto nos textos “originais” como no “derivado”, em muitos 

aspectos, e um deles é a presença dos animais e objetos com comportamentos humanos. Outro 

é a passagem que Alice conhece na passagem do “mundo real” para o “mundo de fantasia”. E 

esses, bem como outros elementos, não podem ser simplesmente classificados como poéticos 

ou alegóricos, já que  

 

Por um lado, nada nos permite dar imediatamente uma interpretação 

alegórica aos acontecimentos sobrenaturais evocados; por outro, esses 

acontecimentos são perfeitamente dados como tais, devemos imaginá-los, e 
não considerar as palavras que os designam exclusivamente como uma 

combinação de unidades linguísticas (TODOROV, 1975, p. 38). 

 

Os textos de Carroll e Green exercem as três condições todorovianas para defini-los 

como fantásticos. Em primeiro lugar, “obrigam” o leitor a aceitar que existem mundos 

diferentes do real, e explicações que misturam o natural e o sobrenatural fazem-no hesitar; em 

segundo lugar, é uma personagem que experimenta essa hesitação, que é a própria Alice; por 

último, não classificar cegamente os elementos das narrativas como “poéticos” ou 

“alegóricos” (TODOROV, 1975, p. 38-39). 

Sabe-se pela 1ª referência que a Alice no livro-jogo possui 11 anos de idade (GREEN, 

2019, p.i.), enquanto na versão original ela possui 7, ou seja, a aventura de Alice pelo país dos 

pesadelos acontece anos após seu primeiro contato com o lugar mágico. Se as obras de Carroll 

e Green pudessem ser “sequenciais”, Alice no país dos pesadelos faria a obra completa de 

Alice pertencer à subcategoria de Todorov de “real-ilusório”, já que, pelo menos 

temporalmente falando, o retorno de Alice ao agora distópico país das maravilhas pode ser 

“explicado”. Isso porque “[...] os acontecimentos se produziram realmente, mas se explicam 

racionalmente (acasos, fraudes, ilusões)” (TODOROV, 1975, p. 52). 
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Segundo Rocha, 

 

[...] a literatura fantástica exerce poderes literários que a ela conferem 
legitimidade suficiente para ser considerada parte da Grande Literatura da 

qual ela é muitas vezes separada. Ao mergulharem na tradição fantástica, 

não só o autor como o leitor tornam-se subcriadores de um mundo 
alternativo que não lhes confere infantilidade, mas humaniza-os ao 

cumprirem as funções que a literatura propõe (2017, p. 21). 

 

Sendo assim, a opção de Green pelo uso do fantástico, assim como qualquer autor que 

valorize e não menospreze a fantasia como subliteratura, só vem a confirmar como esse 

abrangente gênero literário ainda se encontra em pleno crescimento nos últimos séculos.  

 

3.1.1 Um Snark fora da curva 

 

Dos três textos de Carroll adaptados para um livro-jogo único, A caça ao Snark foi o 

que ganhou abordagem mais discreta de Green, possivelmente por não ter conhecido a fama 

contemporânea que as duas obras que Alice protagoniza ainda conhecem entre o público. 

O leitor-jogador poderá ter contato com as intertextualidades com esse poema 

nonsense de Carroll caso faça as seguintes escolhas: após a luta contra o crocodilo marítimo 

(referência 182), Alice decide nadar até a costa (referência 240) utilizando a habilidade “Mais 

E Mais Curioso” (referência 434), o que a faz deliberar que no espaço sem sentido em que se 

encontra poderia ser salva por um navio a qualquer momento. Seus desejos se concretizam 

com a vinda de uma estranha embarcação de grande porte (referência 460), na qual Alice 

deseja se abrigar para, depois, decidir se segue com a tripulação até uma ilha (referência 495) 

ou desembarca numa enseada pedregosa (referência 475). 

Nesse rápido contato com o protagonista coletivo de A caça ao Snark, o leitor-jogador 

poderá conhecer mais sobre esse curioso poema de Carroll. Isso porque a primeira referência 

em que A caça ao Snark aparece (460) é uma das maiores do livro-jogo, ocupando quase três 

páginas inteiras de texto. Green, no entanto, evitou ao máximo longos textos nas referências 

dos livros-jogos, o que é um ponto positivo para sua adaptação, isso porque leitores-jogadores 

podem se entediar ou perder a imersão se muitas páginas de leitura forem exigidas para, só 

depois, oferecer-lhes uma bifurcação de escolhas, isso se houver uma. Um exemplo de série 

de livros-jogos que conheceu recepção controversa foi a série Advanced Dungeons & 

Dragons Adventure Gamebooks, também conhecida como Super Endless Quest. Não são 

poucas as resenhas que criticam de forma negativa suas extensas páginas, bifurcações 
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reduzidas e escrita pomposa e ridícula demais para o público-alvo requerido (COCKBURN, 

p. 13, 1985; p. 12-13, 1986). Porém, sobrando poucas referências para se inserir as partes 

mais importantes de uma obra ao passo que a conecta com a narrativa principal baseadas nas 

duas obras de Alice, Green proporcionou ao leitor-jogador de sua adaptação um resumo de A 

caça ao Snark coerente ao texto de Carroll. 

 

460 
– Ei, você! – diz uma voz de algum lugar perto. Ao virar a cabeça, você vê 

um navio se aproximando. 

É uma visão curiosa; parece um navio mercante de vela quadrada, exceto 
que da popa emerge uma grande chaminé, jorrando fumaça preta. Quando o 

navio chega, um bote salva-vidas é descido, acompanhado pelo ranger de 

maquinário exótico. Colocando-se para dentro, você espera o bote ser içado 
para pisar no convés do peculiar galeão. 

A tripulação logo se reúne ao seu redor. Há um sapateiro, um chapeleiro, 

um advogado, um corretor, um marcador de bilhar, um banqueiro, um 

açougueiro, um padeiro e, o mais curioso de todos, um castor (GREEN, 
2019, p.i., grifos nossos). 

 

O leitor-jogador conhece, no trecho em destaque, os dez personagens da obra, muito 

fiéis à tradução mais recente utilizada de A caça ao Snark, feita pela escritora e poetisa Bruna 

Beber, com a exceção de a autora utilizar “juiz de bilhar” no lugar de “marcador de bilhar” e 

“mensageiro” no lugar de “pregoeiro” (CARROLL, 2017, p. 14-15; 18). 

Após conhecida a tripulação da embarcação que a resgata, Alice passa a conhecer mais 

a fundo as ambições daqueles homens: 

 

460 

[...] 
– Bem-vinda, bem-vinda! – declama o capitão, um pregoeiro, tocando o sino 

entusiasmadamente ao fazê-lo. – Bem-vinda a bordo do Caça-Snark! 

– Caça-Snark? O que é um Caça-Snark? – você pergunta, olhando em volta 
maravilhada com o estranho navio e a curiosa tripulação. 

– Ora, somos nós – diz o pregoeiro, parecendo unfoso. – Todos nós. 

Estamos, afinal, caçando o Snark! 

– E o que seria um Snark? 
– Ora, deixe-me lhe dizer – diz o pregoeiro em tom conspiratório. – 

Venham, meus homens, ouçam – ele continua, acenando para a tripulação – 

enquanto digo novamente os cinco indícios inequívocos para reconhecer, 
estejam onde estiverem, um genuíno Snark! 

Os homens se aproximam e você é levada junto enquanto o capitão dos 

Caça-Snarks repassa o conhecimento especial da criatura que, 
aparentemente, eles estão caçando (GREEN, 2019, p.i., grifos nossos). 

 

Possivelmente, o leitor-jogador teria em mente as mesmas dúvidas que Alice tem na 

aventura quando se depara com essa estranha tripulação. Green, sabendo disso, pode ter visto 
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uma oportunidade de proporcionar uma importante intertextualidade nesse momento. Na obra 

de Carroll, a embarcação está há meses em alto mar sem nem menos suspeitar onde o Snark 

se encontra, até que o mensageiro relata aos colegas as “inconfundíveis cinco marcas” do 

animal (CARROLL, 2017, p. 28). Percebe-se que, na versão em livro-jogo, o mensageiro vê 

em Alice a oportunidade de explicar o que a tripulação toda já sabia, o que mantém a 

coerência temporal assim como as obras de Alice fizeram. Logo, se Alice retorna ao País das 

Maravilhas depois de 2 anos, possivelmente o Caça-Snark também deve ter passado esse 

biênio em busca constante atrás do animal em questão. 

Se Green deu nova interpretação a essa primeira parte, o autor optou por manter a 

descrição de como reconhecer um Snark em forma poética, assim como todo o texto 

“original” de Carroll o faz: 

 

Tabela 15 – explicações das cinco características snarkianas pelo texto “original” e pelo livro-jogo, 

respectivamente 

CARACTERÍSTICAS 

DO 

SNARK 

A CAÇA AO SNARK158 ALICE NO PAÍS DOS 

PESADELOS159 

1ª “Primeira destaco o paladar da 

criatura, 

Que é nítido e incoerente, logo, árduo: 

Como um casaco apertado na cintura, 

É uma espécie de fogo-fátuo. 

“Vamos na ordem. Começamos pelo 

gosto, 

Que é vago e fraco, mas crocante: 

Como um casaco apertador 

sobreposto 
E pitada de fogo-fátuo ofuscante. 

2ª “Seu hábito de acordar tarde, eu não 

minto, 

É levado aos extremos, não há requinte, 

Seu café da manhã fica para o Chá das 

Cincfo 

E seu jantar é só no dia seguinte 

O hábito de se atrasar é bem comum 

E o mantém com diferenciado 

requinte 

Frequentemente no chá da tarde toma 

desjejum 

E só vem a jantar no dia seguinte 

3ª “A terceira é sua lentidão em fazer 

graça: 

Se acontecer de você cair nessa 

enrascada, 

Ele vai suspirar de maneira angustiada 

Pois sempre parece sério quando faz 

piada. 

O terceiro, com brincadeiras é 

vagaroso. 

Caso um dia alguma seja tentada, 

Suspirará como se estando 

desgostoso: 

E se manterá sério diante de uma 

piada. 

4ª “A quarta é a afeição por carrinhos de 
banho, 

Que ele carrega faça sol ou faça chuva, 

E jura que embelezam ambientes 

estranhos – 

Evidentemente, uma opinião aberta à 

dúvida. 

O quarto é gostar de provadores de 
roupa, 

Algo que sempre carregam ao ansar 

Acreditam que dão aos ambientes 

mais pompa – 

Algo livre para se duvidar 

5ª “A quinta é a ambição. Essa é fácil 

descrever 

Pois contempla cada tipo e sua maneira 

O quinto é ambição. O próximo será 

em ordem 

Para saber que descrição ganham: 

 
158 As primeiras três características estão em CARROLL, 2017, p. 29, grifos do autor, enquanto as três últimas 

em CARROLL, 2017, p. 30, grifos do autor. 
159 Todas encontradas na 460ª referência em GREEN, 2019, p.i., grifos do autor (para todos os excertos). 
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singular: 

Dintinguindo os que têm penas e gostam 

de morder, 

Daqueles que têm bigodes e gostam de 

arranhar. 

Diferenciando aqueles que tem 

bigodes, e arranham. 

Final do poema “Embora os Snarks comuns não causem 

grande estrago 

Ainda assim é a minha obrigação alertá-

los, 

Alguns são Bujuns” – o Mensageiro se 

calou, alarmado, 
Pois o Padeiro havia desmaiado. 

Então, apesar dos Snarks comuns não 

causarem riscos, 

Ainda acredito ser meu dever dizer, 

Alguns são Boojums –” 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Embora a tradução utilizada no livro-jogo utilize vocabulário mais claro, não é a 

intenção de nenhum autor explicar de fato o que é um Snark, e sim transmitir as informações 

sem muito sentido a fim de manter a aura de nonsense no momento. 

A referência 460, que aborda o encontro de Alice com os caçadores de Snark, 

proporciona à protagonista duas relevantes conquistas para sua aventura: a recuperação de 

pontos de Energia e um item muito útil: 

 

Com a conclusão do discurso do capitão, o resto da tripulação volta aos 

afazeres, certificando-se de que você se sinta em casa a bordo. Oferecem 
bolinhos e chá, que você come com vontade (aumente sua Energia em 4), e o 

castor até oferece seu casaco à prova de golpes. 

Se aceitar o casaco, acrescente-o à ficha de aventura e, enquanto vesti-lo, 

poderá reduzir o dano causado por inimigos em batalha em 1 (GREEN, 
2019, p.i.). 

  

Aqui Green dá sequência à cena da apresentação do açougueiro, que muito preocupa o 

castor, na obra de Carroll. Descobre-se que o açougueiro na verdade só sabe matar castores, o 

que faz o roedor pensar numa alternativa para defender sua própria vida: 

 

A melhor saída para o Castor sem dúvida seria 

Um casaco de segunda mão à prova de punhal – 

Então o Padeiro aconselhou algo que asseguraria 
Sua vida em uma espécie de documento oficial (CARROLL, 2017, p. 20, 

grifos do autor) 

 

Após pouco tempo, o açougueiro e o castor se tornam amigos próximos, e o casaco do 

roedor acabou por ser confeccionado à toa. Porém, se a aventura de A caça ao Snark acontece 

“antes” da aventura de Alice no então decadente País das Maravilhas, agora o produto 

artesanal do roedor possui uma finalidade: servir de armadura para ajudar a protagonista a 

sobreviver aos combates iminentes.  



235 

 

Outra possibilidade de escolha para A caça ao Snark ter sido selecionada para compor 

Alice no país dos pesadelos é a conexão possível em ser estabelecida graças a menções a 

personagens encontrados na segunda parte de Alice: a ave Jubjub e o Bandersnatch. Esses 

exercem o papel de inimigos de Alice em sua missão. 

Outra intertextualidade é feita com muito humor. Carroll já havia trazido para sua obra 

uma sátira ao conceito cartográfico de Mercator160 (1512–1594), e Green optou por mantê-lo 

em sua adaptação.  

 

Tabela 16 – menções à projeção de Mercator, nas obras de Carroll e Green 

A CAÇA AO SNARK ALICE NO PAÍS DOS PESADELOS 

“O que há de mais enganador na projeção de Mercator? 

O Equador, os Trópicos, as Zonas e linhas meridionais? 

O Mensageiro indagava: e a tripulação retrucava 

“É que são símbolos meramente convencionais!” 

 

“Outros mapas são apenas formatos, com suas ilhas e 

cabos! 

Mas nós temos que agradecer ao nosso bravo Capitão: 
(A tripulação dizia) por ter nos trazido 

[o melhor do mercado – 

Um mapa do perfeito e completo vazio, de então!” 

(CARROLL, 2017, p. 24, grifos do autor). 

495 

[...] 

– De que serve o Mercator e seus polos 

nortes e equadores, trópicos, zonas e linhas 

meridianas? – o Pregoeiro grita, sendo 

respondido pela tripulação: – São meramente 

convenções levianas! Outros mapas são 

cheios de normas, com suas ilhas e formas! 
Mas somos gratos ao nosso corajoso capitão 

– e então a tripulação protesta – que nos 

arranjou o melhor, uma perfeita e absoluta 

inaptidão! (GREEN, 2019, p.i.) 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Segundo Seemann (2003, p. 7), a projeção de Mercator foi utilizada por séculos como 

um mapa-padrão mundial, mas “[...] sem se dar conta das conseqüências das suas distorções 

territoriais, principalmente nas áreas setentrionais e polares”. Ainda nas palavras de Seemann 

(2003, p. 15), “não existe “a representação perfeita”. O que importa não é o grau de distorção 

e deformação das projeções, mas as razões e motivos do seu uso”. Isso não só explica o 

humor utilizado nos dois textos, como também pode explicar o motivo de Green ter mantido 

essa sátira em seu livro-jogo: o público-alvo certamente já se deparou com esse tópico em 

aulas de Geografia a nível escolar e, se não, tal intertextualidade poderá servir como ponto de 

partida a leitores-jogadores mais curiosos, já que o livro-jogo não dispõe de notas de rodapé 

ou explicativas no final do texto interativo. 

Por fim, a tripulação alcança terra firme nos dois textos, e é nesse momento que Green 

estabelece a conexão de A caça ao Snark com as duas obras protagonizadas por Alice, 

utilizando uma frase recorrente em seu livro-jogo, e que originalmente pertence a Através do 

espelho. Em Alice no país dos pesadelos, enquanto a tripulação se mostra eufórica por 

 
160 Por vezes chamado de Gerardo Mercator ou Gerardus Mercator, seu nome original é Gerhard Kremer. 
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finalmente encontrar um local onde possivelmente vive o Snark e já avançar terreno adentro, 

Alice avança em direção ao interior da ilha com cautela, sussurrando para si mesma dizendo 

“– Tema o Jabberwock, criança! Boca que morde, garra que prende! – você sussurra. – Tema 

a ave Jubjub e fuja, não descanse, se vir o Bandersnatch efurvoscente161” (GREEN, 2019, 

p.i.). 

A conexão proporcionada por Green em unir A caça ao Snark aos dois textos de Alice 

acaba por “transformar” o poema maravilhoso de Carroll em literatura fantástica. Isso porque, 

isolado da intertextualidade feita por Green, A caça ao Snark por si só se constitui um texto 

nonsense no qual, mesmo em meio à missão e às interações caóticas dos personagens em 

busca do fictício Snark, tudo o que acontece nele possui um sentido próprio, um paradoxal 

sentido no não-sentido. Segundo Todorov (1975, p. 59-60, “no caso do maravilhoso, os 

elementos naturais não provocam qualquer reação particular nem nas personagens nem no 

leitor implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracteriza o 

maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos”. 

Não é intenção e muito menos se mostra relevante enquadrar de forma mais rígida as 

obras literárias em gêneros, mas não seria incabível classificar A caça ao Snark como um 

texto do maravilhoso puro do estilo todoroviano, que a partir do momento em que é inserido 

na adaptação de Green passa a funcionar como parte de um livro-jogo fantástico, já que há o 

estranhamento de Alice em praticamente tudo o que a tripulação diz e faz, o que não condiz 

com o “real” ou o “cotidiano”. 

Além dessa “mistura de gêneros”, o que ajudou a Green criar uma adaptação dotada de 

muita originalidade foi agregar o horror, gênero que conhece em si um dualismo por ser muito 

querido por uns, e muito polêmico para outros. 

 

3.2 O HORROR QUE O LEITOR QUER 

 

Conforme já mencionado, Green considera sua própria adaptação como uma mistura 

inusitada de horror com steampunk – gênero este que será abordado posteriormente. Por vezes 

 
161 Tradução da palavra frumious da versão original britânica. Vinicius Mendes, tradutor responsável pela versão 

em português do livro-jogo de Green, afirma que desgostou da maioria das traduções de “Jabberwocky” que teve 

contato pelo fato de os neologismos carrollianos não parecerem palavras possivelmente encontradas em 

dicionários, diferente dos neologismos em inglês, que muito se assemelham a palavras de uso cotidiano. Logo, 

uma dúvida como a que fica ao leitor-jogador nesse momento da aventura – se “efurvoscente” é, na verdade, 

“efervescente” – muito anima o tradutor, pois confirma que seu objetivo foi alcançado. Essas informações foram 

obtidas por mensagens privadas trocadas com o próprio tradutor através da rede social Facebook. 
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considerado como polêmico, o horror funciona dialeticamente como algo que proporciona 

agrado e repulsa de leitores. 

Classificar o horror como um gênero apelativo de menor relevância para a literatura 

pode ser uma decisão precipitada e preconceituosa. Isso porque, segundo Lovecraft, as 

diversas manifestações do horror estão presentes no ser humano desde o princípio: 

 

Os primeiros instintos e emoções do homem foram sua resposta ao ambiente 
em que se achava. Sensações definidas baseadas no prazer e na dor se 

desenvolveram em torno dos fenômenos cujas causas e efeitos ele 

compreendia, enquanto em torno dos que não compreendia – e eles 
fervilhavam no Universo nos tempos primitivos – eram naturalmente 

elaborados como personificações, interpretações maravilhosas e as sensações 

de medo e pavor que poderiam atingir uma raça com poucas e simples 
ideias, e limitada experiência (LOVECRAFT, 2008, p. 14). 

 

Esse horror que está presente desde o início dos tempos é o que Lovecraft chama de 

“terror cósmico”, que está presente no folclore universal e por vezes conseguiu ser preservado 

pela literatura oral e escrita (LOVECRAFT, 2008, p. 19). Esse é o nível mais elevado de 

horror e é o que o torna mais próximo de condição artística, visto que sugere o horror ao invés 

de impor aos leitores algo de forma explícita, fazendo-os sentirem variadas experiências 

diante dessa espécie de “horror oculto”. 

Sobre o horror na literatura, por vezes o público leigo se lembra apenas do nível mais 

baixo do horror, ou seja, sua vulgarização. Com isso, ele passa a ser relacionado injustamente 

com a violência física gratuita, regada a sangue e vísceras. Porém, o que pode ser atrativo 

nesse gênero é justamente seu nível mais elevado: a sugestão do horror. Sobre o horror 

explícito, Lovecraft afirma que 

 

[...] essas coisas não são literatura de medo cósmico em seu sentido mais 

puro. A história fantástica genuína tem algo mais que um assassinato secreto, 

ossos ensanguentados, ou algum vulto coberto com um lençol arrastando 
correntes, conforme a regra. Uma certa atmosfera inexplicável e empolgante 

de pavor de forças externas desconhecidas precisa estar presente; e deve 

haver um indício, expresso com seriedade e dignidade condizentes com o 

tema, daquela mais terrível concepção do cérebro humano – uma suspensão 
ou derrota maligna e particular daquelas leis fixas da Natureza que são nossa 

única salvaguarda contra os assaltos do caos e dos demônios dos espaços 

insondáveis (LOVECRAFT, 2008, p. 16-17). 

 

Isso pode fomentar censuras incabíveis a obras clássicas, o que pode trazer prejuízo no 

incentivo à leitura. Um exemplo recente foi a censura de Contos de Terror, de Mistério e de 

Morte (2017), de Edgar Allan Poe, decretada pelo governo de Rondônia. Dentre muitas outras 
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obras, esse clássico do terror integrava uma lista de dezenas de livros (REVISTA 

CONSULTOR JURÍDICO, 2020). Tal censura beira ao absurdo, visto que  

 

O horror não horroriza, a menos que o leitor ou espectador se sinta 

pessoalmente tocado, você vai ter o elemento autobiográfico aparecendo de 
relance muitas vezes. O horror na vida real é uma emoção contra a qual se 

luta [...] sozinho. É um combate travado nos recantos secretos do coração 

(KING, 2003, p. 24). 

 

Normalmente, essa censura vem não de órgãos governamentais, mas de quem deveria 

ser mediador e bom exemplo. Não só livros de horror, mas também adaptações que aumentam 

o horror da obra “original”, são vetadas sem muito critério. Segundo Hutcheon (2013, p. 162) 

“os adultos, é claro, frequentemente “censuram” as adaptações, decidindo que algumas são 

apropriadas para crianças, e outras não. Ou então, eles mudam as histórias no processo de 

adaptação para torná-las apropriadas para um público diferente. 

Uma das formas de combate ao “horror barato” pode ser encontrada em concursos 

literários normalmente voltados a autores amadores. Independente do gênero da chamada para 

publicação – até mesmo para a publicação de antologias de horror –, o gore162, artifício 

concentrado em retratar visualmente cenas fortes de violência e horror explícitos, 

normalmente é repudiado, a ponto de uma obra, mesmo tendo preenchido todos os requisitos 

para publicação, poder ser desclassificada pela presença desse horror mais baixo. Ao mesmo 

tempo que há campo na literatura para se explorar isso, permitir e banalizar esse tipo de 

prática pode tirar do horror o que ele tem de mais atraente, que é seu nível mais elevado. King 

(2003, p. 19) também separa o horror em duplo nível, sendo o primeiro o “horror explícito” e 

o segundo o “horror ritmado”, podendo esse segundo nível de horror ser considerado arte: 

 

O horror é arte? Nesse segundo nível, o trabalho do horror não é nada senão 
arte; ele alcança o estatuto de arte simplesmente porque está procurando 

alguma coisa para além do artístico, algo que precede a arte: está procurando 

pelo que eu chamaria de pontos de pressão fóbica. A boa história de terror 

vai se embrenhar no seu centro vital e encontrar a porta secreta para a sala 
que você acreditava que ninguém além de você conhecia [...] (2003, p. 19). 

 

Além disso, é hipocrisia afirmar que prevenir o contato de um jovem leitor com o 

gênero horror o fará uma pessoa melhor. Segundo King (2003, p. 73), “[...] nos Estados 

Unidos você tem que ser surdo ou cego para, aos dez ou 12 anos, não ter tido contato com 

 
162 Para o cinema há a categoria splatter, voltada aos filmes que abusam dos efeitos especiais e maquiagem, a 

fim de demonstrar o quão frágil é o corpo humano. Por isso, são proibidos para menores de 18 anos. 
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pelo menos um monstrengo ou assombração”, situação não muito diferente da brasileira. É 

sabido que jovens apreciam produtos da cultura pop dos mais diversos tipos, como jogos de 

videogame, desenhos animados, filmes e séries. Como, por vezes, seus responsáveis 

conhecem muito bem quais são esses produtos, relevam seu amplo consumo, mas por 

desconhecerem livros, optam por proibi-los pelo medo do desconhecido, a própria metáfora 

do horror aplicada à vida real. Caberia a pais e professores maior interesse e consumo desses 

gêneros a fim de confirmarem que tais ficções são tão inofensivas quanto as que já 

conheciam. Em suma, tudo possui potencial para ser usado tanto para o mal quanto para o 

bem. King (2003, p. 75), por exemplo, afirma que “[...] até os filmes de Disney são campos 

minados de terror, e os desenhos animados que serão exibidos e reprisados, aparentemente, 

até o fim dos tempos, são frequentemente o pior mal”. 

Em suma, esse segundo nível de horror é o que mais se aproxima do arrepio (KING, 

2003, p. 20), quando um autor consegue “[...] unir a mente consciente e inconsciente através 

de uma poderosa ideia (KING, 2003, p. 21). Existindo ou não outros níveis de horror, traçar 

uma classificação rigorosa e delimitativa entre eles constitui tarefa enfadonha e pouco útil, 

pois estudos poderão, assim, focar no enquadramento de obras entre eles e deixar de analisar o 

que possuem de mais relevante: a obra em si mesma. Nas palavras de King, 

 

Minha filosofia pessoal, enquanto escritor de ficção de horror com alguns 

anos de experiência, é reconhecer essas distinções, pois elas algumas vezes 

são úteis, mas evitar qualquer preferência por uma em detrimento das outras, 

baseado na ideia de que o efeito dela é de alguma maneira melhor do que o 
das outras. O problema com as definições é que elas têm uma tendência a se 

transformar em ferramentas para a crítica – e este tipo de crítica, que eu 

chamaria de crítica de orelhada, me parece desnecessariamente restritiva e 
até mesmo perigosa. Eu compreendo o horror como a emoção mais apurada 

[...] (KING, 2003, p. 31-32). 

 

Lovecraft faz uma extensa lista em sua obra O horror sobrenatural em literatura 

(2008) dos que seriam os clássicos desse gênero, já que traça um panorama histórico do 

horror na literatura, com o leitor a conhecer vários expoentes separados por época. King 

(2003, p. 47), no entanto, é mais econômico, e considera três obras fundamentais para autores 

e leitores do horror: O médico e o monstro, Drácula (2020) e Frankenstein ou o Prometeu 

moderno (2015). E se esses três pilares fundamentais do horror, segundo King (2003, p. 62), 

podem ser alvo de análises superficiais pela comunidade acadêmica, tudo o que foi derivado 

deles têm chance menor ainda de ser levado mais a sério.  
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Uma especificidade do horror em relação aos outros gêneros que podem ser 

considerados como “fantásticos” é que conhecer os autores de horror se mostra ser mais 

atrativo do que conhecer autores dos outros gêneros, como se os escritores fossem profanos 

ou sujeitos muito peculiares por escreverem sobre horror. Segundo King (2003, p. 178), “todo 

escritor de horror tem uma concepção clara – talvez até mesmo morbidamente hipertrofiada – 

de onde termina o país do socialmente (ou moralmente, ou psicologicamente) aceitável e 

começa o grande vazio demográfico do tabu”. 

O horror encontra na fantasia ocidental um espaço mais do que adequado para 

florescer. De acordo com Lovecraft,  

 

Nesse solo fértil foram nutridos tipos e personagens de lendas e mitos 
sombrios que persistem na literatura fantástica até hoje, mais ou menos 

disfarçados ou alterados pela técnica moderna. Muitos deles foram tomados 

das fontes orais primitivas e fazem parte da herança permanente da 
humanidade (LOVECRAFT, 2008, p. 21). 

 

Possivelmente, por esse motivo é que tantas adaptações foram feitas se apropriando do 

que o horror poderia oferecer, ou mesmo obras que, mesmo sem conhecer essa classificação, 

utilizavam de elementos do horror em si. 

No Brasil, essa aversão ao horror parece ainda mais evidente. De acordo com Nestarez 

(2017), isso acontece porque o horror não é lembrado como um tipo de literatura brasileira, já 

que a temática realista desta exerce forte influência na identidade nacional, graças a seus 

traços “[...] diurnos, vibrantes, coloridos [...]”. Porém, o próprio autor reconhece que, 

diferente do que alguns afirmam, o público leitor de horror está longe de constituir apenas um 

nicho especificamente voltado a esse gênero controverso. Vale lembrar que o horror esteve 

presente em nomes como Álvares de Azevedo (1831–1852), Graciliano Ramos (1892–1953), 

Machado de Assis (1839 – 1908) e muitos outros autores considerados clássicos da literatura 

nacional (NESTAREZ, 2017). King confirma tal aproximação do horror contemporâneo com 

obras clássicas de séculos passados: 

  

As histórias de horror modernas não são muito diferentes das peças teatrais 
moralistas dos séculos XV, XVI e XVII, quando as analisamos com maior 

profundidade. A história de horror, em sua grande maioria, não somente se 

baseia nos Dez Mandamentos, como coloca-os no formato de tablóide 
(KING, 2003, p. 245). 

 

Não se sabe ao certo como o gosto pelo horror começou a aflorar no Brasil. Um fator 

que pode ter aumentado o interesse nesse gênero no país, assim como outros ligados à 
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fantasia, foi a entrada da obra lovecraftiana em domínio público em 2008 (MIRANDA, 2020). 

Nazarian (2019), mais pessimista, afirma que “[...] apesar de apelo comercial e sucesso 

relativo de público, a literatura fantástica brasileira permanece sempre à margem, não apenas 

desprezada pela crítica, mas incapaz de deixar uma marca na cultura nacional”, e isso acaba 

envolvendo o horror. Para King o horror possui sérias limitações, como a impossibilidade de 

se encontrar, independente do ano de publicação, uma ampla gama de publicações relevantes: 

 

Não se encontram bons romances de horror a três por quatro – de forma 
alguma –, mas, por outro lado, nunca parece ter havido uma falta total deles. 

E com isso quero dizer que você pode contar com um bom romance de 

horror e/ou sobrenatural (ou pelo menos um bem interessante) mais ou 

menos todo ano – e poderíamos dizer o mesmo em relação aos filmes de 
horror. Um bom ano pode produzir até três, em meio à pilha de edições em 

brochura sobre crianças paranormais cheias de ódio, candidatos à 

presidência infernais e um sem-número de baboseiras em edições de capa 
dura. [...] paradoxalmente ou não, bons escritores de horror são muito raros 

[...] (KING, 2003, p. 221, grifo do autor). 

 

Embora o que Nazarian e King afirmem mereça ser valorizado, iniciativas como o 

prêmio ABERST – promovido pela própria instituição, sigla para “Associação Brasileira dos 

Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror” – mostram ser alguns dos incentivos para 

esses gêneros. Outras notícias que animam consumidores de gêneros fantásticos é a nomeação 

de publicações a prêmios de grande prestígio, como a obra A deusa do labirinto (2019), de 

Karen Soarele (1998–), ter sido finalista no 62º Prêmio Jabuti na categoria Romance de 

Entretenimento (MENDES, 2020). Segundo King (2003, p. 67), “[...] para ser bem-sucedido, 

o artista de qualquer campo tem que estar no lugar certo no momento certo. O momento certo 

está nas mãos dos deuses, mas qualquer pessoa do mundo pode se esforçar para chegar ao 

lugar certo e aguardar”. Se o presente século ou década for propício para escritores desses 

gêneros, o público leitor logo o saberá. 

Como em todos os gêneros literários, não há uma fórmula perfeita para o horror, mas 

segundo Lovecraft 

 

O único teste do realmente fantástico é apenas este: se ele provoca ou não no 

leitor um profundo senso de pavor e o contato com potências e esferas 

desconhecidas. [...] quanto mais completa e unificada for a maneira como a 

história transmite essa atmosfera, melhor ela será como obra de arte num 
determinado meio (LOVECRAFT, 2008, p. 18). 
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Como todas as adaptações mais chamativas, Green conseguiu empregar o horror onde, 

a princípio, os menos criativos nunca imaginariam ser capaz: numa distorcida versão do País 

das Maravilhas de Alice. 

 

3.2.1 Alice horrorizada 

 

A visualização do horror na adaptação de Green pode ser confirmada por meio de 

excertos que serão explorados nesse tópico. Apesar de poucos livros-jogos poderem ser 

considerados como “puramente de horror”, esse aspecto tem se encontrado imbricado pelo 

fantástico. 

Apesar de pífia se comparada ao padrão de capa e espada, a produção de livros-jogos 

de horror não escapou de ser alvo de polêmicas. A publicação e grande recepção de público 

leitor-jogador pelo 10° livro-jogo da série Fighting Fantasy chamado House of Hell (1984) – 

considerado o primeiro livro-jogo de horror – rendeu matérias televisivas com pais 

inconformados pela publicação de uma obra que, segundo eles, incentivava jovens leitores-

jogadores a práticas nefastas graças ao teor satânico desse híbrido textual (GREEN, 2014, p. 

61-62). Ironicamente, os relatos dos reclamantes tinham potencial para se tornarem, pelo 

talento de um escritor competente, obras de grande potencial narrativo. Alguns destaques 

desses relatos foram163: 

• uma mãe afirmou ter visto a marca do demônio estampada no seu filho logo após ele 

ler-jogar House of Hell. Ela jogou o livro-jogo no fogo e a marca instantaneamente 

desapareceu; 

• alguns pais de leitores-jogadores afirmavam que a Penguin Books era uma empresa 

comandada por “agentes do mal”, pois a filial norte-americana da editora britânica se 

localizava na 666 Fifth Avenue, em Nova York. O número 666 é o conhecido número 

da besta que a Bíblia supostamente discorre sobre; 

• a Aliança Evangélica164, uma organização religiosa, publicou uma nota de quase 10 

páginas “comprovando” o potencial maligno que livros-jogos como House of Hell 

continham; 

• uma dona de casa alegou ter visto seu filho levitar enquanto lia-jogava um dos títulos 

da coleção Fighting Fantasy. 

 
163 Todos os tópicos com marcadores também foram retirados de GREEN, 2014, p. 61-62. 
164 Do inglês Evangelical Alliance (tradução nossa). 
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Ao contrário do que era esperado, nem Steve Jackson (UK), autor de House of Hell, 

nem a Penguin Books, editora responsável pela série Fighting Fantasy, acataram as 

reclamações, já que, depois desses incidentes, as vendas dos livros-jogos aumentaram 

exponencialmente, além de pais e responsáveis dirigirem publicamente seus mais sinceros 

agradecimentos por, finalmente, seus filhos terem tomado gosto pela leitura (GREEN, 2014, 

p. 61-62). Esse fenômeno que transforma uma antipublicidade numa publicidade é conhecido 

como “marketing reverso”, e ainda hoje é, por vezes, praticado. 

Desfechos como esse são de se esperar, pois segundo King 

 

Uma certa quantidade de horror e fantasia na vida de uma criança me parece 

ser uma coisa perfeitamente útil e sem problemas. Por conta do tamanho de 

sua capacidade criativa, as crianças são capazes de lidar bem com isso e, por 
causa da posição peculiar na qual se encontram em suas vidas, são capazes 

de trabalhar esses sentimentos. E elas também compreendem esta posição 

muito bem. Mesmo em uma sociedade relativamente organizada como a 
nossa, elas entendem que a sua sobrevivência é uma questão quase 

totalmente fora de seu controle. As crianças são literalmente “dependentes” 

até a idade de oito anos, aproximadamente (KING, 2003, p. 75). 

 

A adaptação de Green não conheceu polêmicas até então, e assim como em House of 

Hell, o horror está tanto nas ilustrações quanto no texto. Em seguida, há dois exemplos de 

horror que fazem parte da linguagem não verbal da obra de Green: 

 

Figuras 98 e 99 – O Coelho Branco é assassinado pelo Relógio Pêndulo e a Rainha Vermelha com uma cabeça 

nas mãos, respectivamente 
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Fontes – Green (2019). 

 

Ambas ilustrações são compostas com o nível mais baixo de horror lovecraftiano e 

kinguiano. Embora outras ilustrações beirem o grotesco ou o fantástico, esses são dois 

exemplos de imagens que podem ser chocantes para um leitor-jogador acostumado ao padrão 

de capa e espada. Normalmente nesse padrão, criado pela série Fighting Fantasy, trazia 

paisagens ou cenários envolvendo personagens que o protagonista encontraria dependendo de 

suas escolhas. 

 

Figuras 100 e 101 – Entrada da caverna da Montanha de Fogo e encontro com o goblin sentinela dorminhoco, 

respectivamente  
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Fontes – Jackson; Livingstone (1982). 

 

Se for possível classificar tais imagens em níveis de horror, a cena retratada em O 

Feiticeiro da Montanha de Fogo bem como o goblin que descansa em pleno serviço são 

desprovidas de horror explícito. Por sua vez, o coelho autômato estirado sobre a escrivaninha 

com cortes profundos localizados em seu dorso – incluindo uma engrenagem ali inserida – 

com o Relógio Pêndulo encarando o próprio leitor-jogador é uma imagem que denota horror e 

tensão, visto que a próxima vítima do autômato assassino é a própria Alice, que deve 

sobreviver ao iminente combate. Do mesmo modo, a contemplação do leitor-jogador pela 

perturbadora cena da Rainha Vermelha com a cabeça de sua vítima na mão enquanto o 

indiferente corpo decapitado jaz no chão também pode evocar incômodo e ansiedade pelo que 

está por vir. 

Além das imagens, a própria descrição da cena que elas complementam é composta 

por boa dose de “horror primário”: 

 

456 

[...] 

A sala do trono é tão esplêndida quanto poderia se esperar do palácio da 
Rainha de Copas, com pilares circulando as beiradas da câmara em forma de 

coração, um grande lustre na abóbada decorada com corações de cristal e, no 
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centro do cômodo, onde as curvas do coração se encontram, um magnífico 

trono real que continua o tema de corações na forma e na decoração. 
Sentada no trono, há uma mulher alta e magra, vestindo um elegante vestido 

carmesim, bordado com padrões de lágrimas e com uma delicada diadema 

sobre a cabeça, arrematada por um rubi vermelho-sangue. A pele da mulher 

é branca como porcelana e o cabelo belo como fios de prata. As íris [sic] dos 
olhos são negras como obsidianas e ela possui uma beleza sobrenatural. 

Deitado ao lado dela, aos pés do tapete com padrão de corações, está o corpo 

de uma mulher muito mais baixa, com um vestido decorado com corações e 
manchado de sangue. Além de estar caída, há algo de muito errado com o 

corpo da mulher; ela não possui uma cabeça. 

A beldade misteriosa sentada no trono segura a cabeça com uma mão, 

sorrindo para o rosto flácido com expressão de horror e incredulidade 
congelada em rigor mortis da mulher feia. Na outra mão sangrenta da mulher 

de vermelho, há um pedaço de carne do tamanho de um punho ainda 

pulsando gentilmente. 
– Cortem a cabeça dela! – a mulher diz, um sorriso cruel deformando a face 

rosácea. – Era a expressão favorita dela, não? Bem, sabe como dizem: 

cuidado com que deseja... 
Você não consegue se mexer ou falar, de tão chocada com o que acabou de 

ver na sala do trono. E é então que percebe que o vestido não é decorado por 

lágrimas, e sim com gotas de sangue. 

– A Rainha de Copas – a mulher continua, fixando o olhar penetrante em 
você. – Bem, não mais. 

Ela pega o coração ainda pulsante da Rainha, abre bastante a boca, 

deslocando a mandíbula como se fosse uma cobra, e o engole inteiro. – E 
suponho que você foi mandada aqui para se livrar da tirana insana – ela 

acrescenta, lambendo os dedos com uma longa língua de cobra. 

A mulher sorri sedutoramente para você. – Venha, criança – ela diz, o olhar 
sobre você sem piscar, e acena com os dedos ainda sangrentos. 

Teste sua Insanidade. Se passar, vá para 486. Se falhar, vá para 476. 

(GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

O teste de insanidade se mostra justo no final da descrição narrativa, visto que há, na 

mesma cena, decapitação (a vítima da rainha má), canibalismo (a ingestão do coração da 

vítima), metamorfose (a revelação da língua de cobra), a perturbação psicológica (Alice se vê 

estática diante de tanto horror, a ponto de poder ter sua saúde mental prejudicada caso não 

passe no teste final).  

Por vezes, o uso das imagens mais se emparelha ao grotesco do que propriamente ao 

horror: 

 

Figuras 103 e 104 – O Chapeleiro autômato e os ogros gêmeos siameses Tweedle-dee e Tweedle-dum, 

respectivamente 
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Fontes – Green (2019). 

 

Longe das figuras simpáticas que interagiam com Alice no País das Maravilhas, suas 

transformações em criaturas malignas para essa adaptação não devem ter sido feitas de forma 

arbitrária. Segundo King,  

 

De fato, quase todas as aberrações humanas físicas ou mentais foram 
consideradas em algum momento da história, ou o são ainda hoje, como uma 

monstruosidade – uma lista completa incluiria o bico-de-papagaio (que já foi 

considerado um sinal confiável de que um homem era feiticeiro); verrugas 

num corpo de mulher (que se supunha serem tetas de bruxas) e a 
esquizofrenia extrema, que já levou os afligidos a serem canonizados por 

uma ou outra igreja. 

A monstruosidade nos fascina porque apela para o Republicano Conservador 
de terno e colete que mora em cada um de nós. Amamos a ideia de 

monstruosidade e precisamos dela porque é a reafirmação da ordem que 

todos almejamos como seres humanos... e deixem-me sugerir, indo mais 
além, que não é a aberração em si, seja ela física ou mental, que nos 

horroriza, mas, em vez disso, a desordem que tais aberrações parecem 

implicar (KING, 2003, p. 40).  

 

Apesar de serem imagens que podem chocar os mais aficionados pelo universo de 

Alice ou mesmo leitores-jogadores novatos que não acreditavam que esse híbrido textual 

pudesse oferecer textos e imagens com tanta força de incômodo, King acredita que obras 
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como Alice no país dos pesadelos não sejam voltadas para adultos, e sim para o público 

infantil, e possivelmente juvenil também. O autor argumenta que 

 

Nesse sentido, as crianças são o público perfeito para o horror. O paradoxo é 

o seguinte: as crianças, que são fisicamente bem fracas, levantam o peso do 
inacreditável com facilidade. Elas são prestidigitadoras do mundo invisível – 

um fenômeno perfeitamente compreensível quando se considera a 

perspectiva pela qual elas são obrigadas a ver as coisas (KING, 2003, p. 75). 

 

Esse argumento, porém, não condiz com a opinião de quem promove a censura. É 

sabido que muitos games foram proibidos no Brasil por diversos motivos, sendo o primeiro 

jogo da franquia Mortal Kombat apenas um dos exemplos. Segundo Patricio,  

 

Excesso de violência, uso de drogas, sexo e conflitos religiosos são os 
principais motivos apontados por governos para a proibição dos games. O 

que mais me incomoda é a total ausência de critérios e argumentos. Games 

ainda são tratados como brinquedos e quando tratam de assuntos sérios, são 
vistos como armas contra a legislação (PATRICIO, 2014, grifos nossos).  

 

O primeiro jogo da franquia, homônimo – conhecido como Mortal Kombat I (1992) – 

foi banido em países como Alemanha e Brasil devido à sua violência extrema. Ele foi um jogo 

de combate em 2D, o qual permitia o duelo entre o jogador versus o console ou, no modo 2 

players, dois jogadores que se enfrentassem, com o vencedor avançando para novos 

combates. Ao contrário de jogos de luta em 2D anteriores, baseados em desenhos animados, 

Mortal Kombat utilizou uma técnica de realismo digital, que consiste em criar personagens 

mais próximos a lutadores humanos do que desenhados à mão. Além disso, quando a luta 

termina e o perdedor é conhecido, há a possibilidade de o vencedor aplicar o fatality, um 

golpe final com alta dose de violência, fechando o confronto com “chave de sangue”. Abaixo 

um exemplo dessa violência final que Raiden, o lutador de chapéu cônico, promove: ao 

aplicar um “gancho” em Kitana, ninja de cor azul marinho, enviando-a direto para a piscina 

de ácido sulfúrico. O que resta é apenas o esqueleto da perdedora. 

 

Figuras 105 e 106 – Fatality exclusivamente aplicado na “fase do ácido”, em Mortal Kombat II (1993) 
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Fonte – Superkirochan (s/d) 

 

O princípio do jogo é a competição entre dois lutadores para saber quem é o melhor, 

mas justamente esse golpe de misericórdia executado depois das frases “Finish Him!” ou 

“Finish Her!” se tornou um grande atrativo, visto que poucos sabiam como executar os 

fatalities na teoria e na prática. A dificuldade em se executar esse golpe final opcional foi 

pensada para ser algo proposital, que servia tanto para frustrar o vencedor quanto humilhar o 

perdedor. Segundo uma entrevista com os principais criadores e desenvolvedores da franquia, 

como o jogo foi inicialmente pensado para as máquinas de fliperama – consoles conhecidos 

como Arcade – esse artifício do golpe gratuito representaria um ponto final na luta a fim de 

impressionar quem assistia esse cruel desfecho (NEOGAMER – THE VIDEO GAME 

ARCHIVE). Novamente, parece que justamente o horror ao mesmo tempo repele uns e atrai 

outros. 

Quanto ao texto, o horror está diluído em muitas partes dessa narrativa interativa. Um 

exemplo é na cena da situação dramática da escolha sobre quem dos primeiros aliados que 

Alice faz no distópico País das Maravilhas. Após o ataque do Relógio Pêndulo aos 

“conspiradores do bem” (referência 16), o Rato morre, mas Alice tem a opção salvar ou o 

Coelho Branco (indo para a referência 168) ou Bill, o lagarto (indo para a referência 98), além 

de poder abandonar ambos (indo para a referência 179). Caso o leitor-jogador opte por salvar 

o lagarto, ele se depara com a seguinte situação: 

 

98 

Bill está caído em meio aos destroços da prateleira quebrada. Ele respira 

fundo com o corpo coberto de cortes de vidro quebrado. 
– Senhor Lagarto? – você diz se ajoelhando ao lado dele. – Bill? Consegue 

me ouvir? 

Em resposta, um rosnado gutural sai da garganta do Lagarto. 
– Oh não, está acontecendo de novo! – grita o Coelho. – Saia daqui, Alice. 

Saia daqui agora! Não faça isso, Bill – o Coelho continua desesperadamente 

–, você pode controlar, você sabe que pode! Já fizemos isso, lembra? Alice, 
saia! Não vai gostar do Bill zangado. 
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Se quiser sair o mais rápido possível, vá para 179. Se quiser ficar, vá para 

111 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Aqui, o nível mais alto do horror é atingido. O rosnado do lagarto é, por enquanto, 

enigmático, mas o desespero do Coelho Branco que alerta Alice pressupõe que algo ruim está 

para acontecer. O horror é sugerido pela cena, e cabe ao leitor confiar no coelho e evitar algo 

tenebroso que está para acontecer ou ficar e encarar as consequências. Caso o leitor-jogador 

opte por Alice ficar, a situação que estava ruim para todos consegue piorar muito: 

 

111 

O Lagarto silva ameaçador novamente, fazendo você se afastar com um 

passo cuidadoso. Mas você não consegue tirar os olhos do pobre Bill 
enquanto ele passa por uma transformação horrível. 

O corpo parece inchar cada vez que ele respira, fazendo a camisa de 

jardineiro se romper nas costuras. Assim que os farrapos da roupa caem do 
corpo em expansão, o focinho se alonga e a cauda cresce, ficando maior e 

mais grossa. 

Mas não é só a roupa de Bill se rasgando. A pele está se rompendo também, 

os rasgos seguindo os cortes dos estilhaços de vidro. 
Se livrando [sic] da pele trocada, e agora de quatro, o Lagarto Bill se volta 

para você. Os olhos de cor vermelho-chama, a boca cheia de presas 

jurássicas longas como facas de carne. O jardineiro do Coelho Branco não é 
mais o Lagarto Bill; agora é o Basilisco Bill e está bloqueando seu caminho 

para fora do cômodo. 

Se quiser usar a habilidade A Pena é Mais Poderosa para se salvar, vá para 
122. Caso contrário, terá que lutar por sua vida (vá para 142) (GREEN, 

2019, p.i., grifos do autor). 

 

Essa é a melhor escolha caso o leitor-jogador seja fã do horror, pois o inofensivo 

lagarto passa por uma metamorfose grotesca acabando por se transformar num basilisco nada 

amigável, da mesma forma que Dr. Jekyll vira Mr. Hyde. A preocupação desesperadora do 

Coelho Branco é, então, conhecida da pior forma: presencialmente. 

Segundo King, 

 

Minha opinião pessoal sobre ficção, que trago comigo profundamente há 
muito tempo, é que a história deve ser superior a todas as outras 

preocupações da ficção; que a história define a ficção e que todas as demais 

considerações – tema, atmosfera, tom, símbolos, estilo e até mesmo a 
caracterização – são supérfluas. Há críticos que são amplamente contra essa 

visão da ficção [...] (KING, 2003, p. 195, grifos do autor). 

 

Apesar de toda essa densa carga de horror que Alice no país dos pesadelos possui, esse 

livro-jogo de Green consegue cumprir o que a opinião de King diz a respeito do que considera 

uma boa obra de ficção. 
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3.3 UM PASSADO A TODO VAPOR 

 

Além do horror, em Alice no país dos pesadelos há a presença do steampunk. De 

acordo com Donovan, 

 

Steampunk é uma versão única de fantasia da Inglaterra vitoriana do século 
XIX, agora imbuída de dispositivos digitais de alta tecnologia, máquinas 

fantásticas movidas a vapor e todo o tipo de engenhocas eletromecânicas 

surrealistas que só poderiam ter sido conjuradas por um cientista louco do 
século XXI. O “steam" refere-se à potência do vapor - como nas máquinas 

vivas de locomoção antiga que respiram o fogo. O "punk" é uma referência 

importante a uma atitude de outsider. Em Steampunk, esta atitude manifesta-
se na forma do artista solitário, do artesão do faça-você-mesmo, e do 

engenheiro amador, que não se devem a nenhum estilo ou ideologia 

contemporânea165 (DONOVAN, 2013, p. 32, grifos nossos, tradução nossa). 

 

Esse gênero literário existe há algum tempo, mas sua terminologia foi cunhada há 

pouco. Sabendo da existência de subgêneros no próprio steampunk, tais como boilerpunk, 

clockpunk, dieselpunk, gaslight romance, mannerspunk, raygun gothic, stitchpunk 

(VANDERMEER; CHAMBERS, 2009, p. 54-55), dentre outros, elas não serão nesta tese 

abordadas e será escolhido o termo “steampunk” para se referir ao que se segue. 

Marsocci e Deblasio se mostram de acordo com Donovan quando afirmam que a 

utilização do vocábulo “punk” está de acordo com a “ideia de rebelião contra a moderna 

estética manufaturada” (2001, p. 9 apud PEGORARO, 2014, p. 3). Um exemplo desse embate 

pode ser conhecido na arte steampunk: 

 

Os artistas do steampunk estão elaborando um novo padrão romântico para 

os produtos modernos, pegando materiais tradicionais do século XIX e 

aplicando-os à tecnologia do século XXI. Eles alcançam o passado e o 
futuro, combinando elementos de ambos em designs que são ricamente 

agradáveis aos olhos e tão tecnologicamente atualizados quanto os 

computadores, reprodutores de música e sistemas estéreo mais recentes. 
Estes artistas preferem a honestidade "transparente" do objeto artesanal, e – 

com um surpreendente descaso pelo estilo de rigueur da moda 

contemporânea – ousam embelezar seu trabalho com todo tipo de referências 

 
165 Do inglês Steampunk is a unique fantasy version of nineteenth century Victorian England, now imbued with 

high-tech digital devices, fantastic steam-powered machines, and all manner of surreal electro-mechanical 

contraptions that could only have been conjured by a mad twenty-first century scientist. The “steam” refers to 

steam power – as in the living fire-breathing machinesof antique locomotion. The “punk” is an important 

reference to an outsider attitude. In Steampunk, this attitude manifests itself in the form of lone wolf artist, the 

Do-It-Yourself (DIY) craftsman, and the amateur engineer, who are not beholden to any (tradução nossa). 
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históricas de design e extravagantes ornamentos tecnológicos166 

(DONOVAN, 2013, p. 33, grifos do autor, tradução nossa). 

 

Dessa forma, percebe-se que o “punk” do steampunk muito aproveita da filosofia do 

“faça você mesmo” do movimento ligado ao estilo musical homônimo do final da década de 

1970, avesso ao movimento hippie e ao rock progressivo. Dentre muitas práticas que os punks 

pregavam, uma delas era justamente a produção independente, fosse qual fosse. Segundo 

Bianchin, 

 

A política DIY (“do it yourself”, ou “faça você mesmo”) pregava que 

músicos e fãs não dependiam de grandes corporações. Dessa ideologia, 

surgiram as gravadoras independentes e os fanzines, que ganharam 
popularidade e respeito. O DIY se expandiu para a moda e para o design – 

eram comuns pôsteres, flyers e roupas feitos à mão (BIANCHIN, 2012, n.p., 

grifos nossos).  

 

Essa ideologia veio a calhar com a proposta desse “retrofuturismo vitoriano”, que 

abusa da criatividade de seus artistas para suas criações. Abaixo, uma autêntica criação que 

emprega a arte steampunk a um objeto da cultura contemporânea: a máscara carnavalesca: 

 

Figura 106 – Artesanato fruto de criação steampunk 

 
166 Do inglês Steampunk artists are crafting a romantic new standard for modern goods by taking traditional 

nineteenth century materials and applying them to twenty-first century technology. They reach to the past and 

the future, combining elements of both into designs that are richly pleasing to the eye and as technologically up 

to date as the latest computers, music players, and stereo systems. These artists prefer the "transparent" honesty 

of the handcrafted object, and - with a surprising disregard for the de rigueur styling of contemporary fashion - 

they boldly embellish their work with all manner of historic design references and ornate technological 

flourishes. 
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Fonte – https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A1scara-carnaval-misterioso-3092920/. 

 

Percebe-se na criação acima a presença das engrenagens, possivelmente o principal 

símbolo do steampunk. Há também correntes e outras peças de ferro, tanto pertencentes à 

moda punk que combinou o visual sadomasoquista com neogótico, entre os mais aficionados. 

O “louvor” às engrenagens é uma questão enigmática, mas possivelmente pode fazer 

sentido devido a sua simbologia. A engrenagem é uma roda dentada em formato cíclico, que 

precisa de uma outra para funcionar. Muito utilizadas em tecnologias ainda presentes, quando 

duas delas estão próximas de si uma delas gira em sentido horário e a outra, em anti-horário, o 

que é a própria metáfora do steampunk: enquanto busca-se “retroceder” a um tempo passado – 

o sentido anti-horário da engrenagem comparada a um ponteiro de relógio, outro objeto 

“idolatrado” pelos steampunkers167, que “volta” no tempo – imagina-se um futuro para ele – o 

sentido horário da engrenagem, que comparada ao ponteiro de relógio avança rumo ao futuro. 

Isso pode ser confirmado no que afirma Pegoraro: 

 

O steampunk e outras culturas juvenis da contemporaneidade obviamente 
sugerem um cenário diferente do início do século XX. O steampunk sinaliza 

 
167 Apesar de autores como Pegoraro (2014) utilizarem o termo “steamers”, optou-se pelo uso do vocábulo 

“steampunkers” como forma de se referir aos aficionados a esse estilo de vida pelo fato de se aproximar mais do 

nome dado a esse gênero literário. Acreditou-se que excluir “punk” retiraria, também, boa parte da ideologia 

dessa proposta, que é criar de forma independente e artesanal textos e outras obras de arte ligadas à corrente 

steampunk. 

https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A1scara-carnaval-misterioso-3092920/
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fascinação pelo futuro – representado pela alta tecnologia – mas, ao mesmo 

tempo, pelo passado. Isso agencia muitos jovens a buscar referências em 
costumes, padrões estéticos e valores contextualizados no século XIX 

(PEGORARO, 2014, n.p., grifos nossos)168. 

 

Além disso, deve-se lembrar que, na era vitoriana, fabricantes de máquinas que 

usavam engrenagens não tinham a preocupação estética com o acabamento de seus 

maquinários, deixando expostas engrenagens, roldanas e outros componentes, o que também 

representava risco de acidentes para seus operadores. Somente nas máquinas mais modernas 

esses componentes passaram a ser enclausurados. Steampunkers mais extrovertidos costumam 

exibir engrenagens como adorno preso em suas cartolas, sobretudos, corseletes e outros 

vestuários que consideram essenciais para o cosplay – forma de se vestirem e interpretarem 

seus personagens preferidos (JEE, 2008) –, possivelmente como forma de mostrar 

explicitamente aos demais sua ligação com esse passado que nunca existiu, como antigas 

engenhocas vitorianas que persistem ainda hoje. Costa acrescenta que 

 

Toda a estilização inerente à estética steampunk permite ao seu criador e ao 

público-alvo da sua peça entender o funcionamento da máquina, mesmo que 
seja numa realidade paralela. [...] Os membros desta comunidade parecem 

viver no limbo da realidade e da ficção: por um lado a modificação de peças 

para reinventarem a estética do passado, por outro o facto de estas peças 
serem elementos do mundo contemporâneo. Os steampunks não rejeitam a 

tecnologia. Pelo contrário, adoptam essas tecnologias, e de certa forma 

apropriam-se das mesmas, levando-as para o passado, em que os valores 
defendidos ainda se encontravam em vigor (COSTA, 2013, p. 38-39, grifo 

do autor). 

 

A produção artística steampunk possui, também, um caráter sustentável em si. Como 

reaproveitam materiais mais propícios a serem vendidos como sucata, artistas steampunkers 

colaboram, dessa forma, para que tais materiais não sejam descartados indevidamente no 

meio ambiente. Segundo Vandermeer e Chambers (2011, p. 219, grifos nossos), “com alguma 

sorte, no entanto, a sustentabilidade tornar-se-á uma questão central do Steampunk, e o 

Steampunk internacional/multicultural tornar-se-á integrado de uma forma que melhore todos 

os aspectos dessa subcultura169”. Ainda, a prática do “Faça você mesmo” pode proporcionar, 

além do reaproveitamento de materiais, renda extra na venda de objetos de arte, prática e 

exercício artísticos, estímulo à criatividade e promoção do interesse em um estilo de vida. 

 
168 Apesar de não paginado, essa citação consta na 10ª página do texto. 
169 Do inglês With any luck, though, sustainability will become a hot-button Steampunk issue, and 

international/multicultural Steampunk will become integrated in a way that enhances all aspects of the 

subculture (tradução nossa). 
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Porém, assim como aconteceu com o movimento punk musical, o steampunk vem 

sendo alvo de sua própria destruição pelo fato de grandes corporações terem massificado ou 

elitizado a produção de adereços da sua estética, além de ter conhecido certa fama entre o 

público por meio das redes sociais (GIAGNOCAVO, 2013, p. 10-11), o que só comprova que 

ele não é um mero experimentalismo, mas um estilo de vida com potencialidade à 

popularização e admiração em larga escala. Seu ápice talvez ainda não tenha sido alcançado, 

mas um ponto alto do steampunk pode ter sido a exibição de arte steampunk promovida pelo 

Museum of the History of Science da Oxford University, em Oxford, Inglaterra, que recebeu 

mais de 70.000 visitantes entre 13/10/2009 e 21/02/2010 (BENNETT, 2013, p. 26). 

Outra teoria para o “punk” do steampunk é que esse gênero seja um galho da ficção 

científica, assim como o cyberpunk, subgênero literário o qual retrata a "alta tecnologia e 

baixa qualidade de vida"170 que combina a cibernética e uma cultura punk futurista. Tal 

argumento também é válido, já que o cyberpunk começa a se popularizar a partir da década de 

80, assim como o steampunk (PEGORARO, 2014, n.p.)171. Os próprios autores do que hoje é 

conhecido como steampunk já se denominaram cyberpunks em outras ocasiões, como é o caso 

de William Gibson (1948–) e Bruce Sterling (1954–), coautores de uma obra fundamental do 

steampunk chamada A Máquina Diferencial (GIBSON; STERLING, 2015, p. 432)172. 

Por vezes esse gênero pode ser conhecido como “Retro futurístico”, pois é comumente 

ambientado no passado vitoriano se as tecnologias do futuro – que pode ser o presente ou um 

futuro ainda desconhecido por todos – fossem parte do cotidiano das pessoas daquela época. 

Optou-se, para o presente trabalho, utilizar o termo steampunk pelo fato de que o termo “retro 

futurístico” pode ser abrangente demais, misturando o steampunk com outros gêneros 

literários como o dieselpunk – uma espécie de corrente literária sequencial ao steampunk, cujo 

diferencial é empregar a tecnologia que utiliza o diesel ao invés do vapor como elemento de 

ficção científica (AMYETT, 2011) – e a ficção científica até a década de 1960, embora por 

vezes seja difícil diferenciar um gênero de outro mesmo com nomenclaturas mais específicas 

sendo empregadas para tal. Optou-se também por manter o termo em inglês visto que um 

leitor que não conheça esse gênero encontrará número muito mais expressivo de referências 

bibliográficas numa busca pelo nome em inglês do que seu equivalente em português 

“vaporpunk”. 

Segundo Costa, 

 
170 Do inglês High tech, Low life. 
171 Apesar de não paginado, essa citação consta na 2ª página do texto. 
172 Originalmente publicada em 1990. 
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Desde o seu início, a literatura steampunk lida com a questão do “E se?”. E 

se a bomba atómica tivesse sido inventada durante o reinado da Rainha 

Vitória? E se os vitorianos tivessem acesso à tecnologia de hoje? E se 
personagens da literatura vitoriana fossem figuras históricas? Este constante 

misturar de fantasia e realidade, de factos históricos e personagens fictícias, 

criam um mundo de fantasia singular mas que, ao mesmo tempo, atrai pela 

sua peculiaridade (COSTA, 2013, p. 16). 

 

Não só na literatura o steampunk se destacou. Aos mais aficionados, é muito limitante 

tratá-lo como gênero literário ou artístico. Para eles, o steampunk é um estilo de vida. Assim 

como os otakus – fãs de cultura pop japonesa – por vezes aderem ao cosplay, os steampunkers 

não ficam para trás quando o assunto é criatividade e liberdade de se sentirem como 

autênticos personagens dessa vertente da ficção científica. 

 

Figura 107 – Modelo vestida com figurino steampunk 

 

Fonte – https://pixabay.com/pt/photos/g%C3%B3tico-goth-steampunk-fantasia-3807549/. 
 

A modelo acima utiliza alguns dos objetos de adoração dos steampunkers. São eles: os 

óculos – por vezes nomeados por seu nome original em inglês goggles –, chapéus 

exageradamente ornamentados e colete estilo medieval. Ainda é possível encontrar 

https://pixabay.com/pt/photos/g%C3%B3tico-goth-steampunk-fantasia-3807549/
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personagens utilizando cartolas, sobretudos, armaduras de ferro ricamente detalhadas, 

corseletes, bengalas, entre muitos outros que deixariam seus usuários próximos a dândis. Ao 

fundo estão relógios de ponteiro – peça comum e encontrada no relógio de bolso entre os 

steampunkers – e as corriqueiras engrenagens, que decoram as mais diversas peças de 

vestuário desses cosplayers. 

Segundo Donovan,  

 

As criações Steampunk podem ser mecânicas, esculturais ou puramente 
decorativas. Os designs podem ser práticos ou completamente fantasiosos. 

Qualquer que seja a aplicação, a arte celebra uma época em que uma nova 

tecnologia era produzida, não por grandes empresas, mas por artesãos e 

inventores talentosos e independentes173 (DONOVAN, 2013, p. 4, grifo 
nosso). 

 

Na literatura, é difícil precisar quando de fato o steampunk se inicia. Quatro são os 

marcos importantes para o nascimento desse gênero literário: 

 

Tabela 17 – Alguns marcos importantes da História do steampunk 

MARCO AUTOR OBRA(S) ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

MOTIVO 

Autores “pré-

steampunk” 

Júlio Verne (1828–

1905) 

20,000 Leagues 

Under the Sea174 

c. 1869-1870 Uso criativo de 

recursos 

tecnológicos na 

ficção 
The Steam House175 1880 

H.G. Wells (1866–

1946) 

The War of the 

Worlds176 

1898 Obras classificadas 

como “romances 

científicos” The Time 

Machine177  

1895 

The Invisible 

Man178 

1897 

Edgar Allan Poe The Balloon 
Hoax179 

1844 Sucesso de 
recepção de público 

em sua publicação 

O termo steampunk K. W. Jeter (1950–) Anubis Gates180, de 

Tim Powers (1952–

) 

1983 Cunhagem de um 

termo para 

classificar obras 

próprias e de outros 

autores em seu 

tempo, dando 

Homunculus181, de 

James Blaylock 

(1950–) 

1986 

 
173 Do inglês Steampunk creations may be mechanical, sculptural, or purely decorative. The designs may be 

practical or completely fanciful. Whatever the application, the art celebrates a time when new technology was 

produced, not by large corporations, but by talented and independent artisans and inventors (tradução nossa). 
174 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 1998. 
175 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2016. 
176 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2007. 
177 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2011. 
178 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2010. 
179 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2017. 
180 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 1997. 
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Morlock Night182 1979 origem ao termo 

“oficial”. Trilogia Infernal 

Devices 

1987 

A obra fundadora William Gibson e 

Bruce Sterling 

The Difference 

Engine183 

1990 Livro considerado 

um dos mais 

importantes do 

gênero, se não o 

mais revelante. 

A obra “pop” Ruth la Ferla Steampunk Moves 

between 2 worlds 

2008 Grande divulgador 

da cultura 

steampunk do novo 

milênio 

Fonte – adaptado de Vandermeer; Chambers (2011). 

 

Vandermeer (2011, p. 18) afirma que a criatividade verneana de extrapolar os limites 

tecnológicos de sua época encantou os steampunkers, além de reconhecerem em Verne o 

alerta ao excesso de invenções que o mundo pós-moderno tanto aprecia. Afirma também que 

as obras de Wells criticam sistemas e classes sociais (VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, 

p. 18-19), e é sabido que a alienação é abominada pelos steampunkers, adeptos do “faça você 

mesmo”. Chambers afirma que o artigo de Poe sobre uma improvável viagem de balão que 

cruzou o oceano Atlântico em 75 horas – texto o qual misturava ficção com nomes reais de 

personalidades baloeiras da época – conquistou dezenas de milhares de leitores do jornal New 

York Sun (VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, p. 21), técnica padrão de combinação entre 

real e fictício que o steampunk tanto preza. Jeter foi o responsável por cunhar o termo 

steampunk (VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, p. 48-49), mas tanto ele como Powers e 

Blaylock – todos conhecedores do período Vitoriano e Eduardiano desde a época de faculdade 

(VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, p. 48) – foram autores pioneiros do gênero 

steampunk, de maneiras bem diversas e originais (VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, p. 

49). A obra de William Gibson e Bruce Sterling merece também destaque por ter sido 

nomeada para três prêmios no seu ano de lançamento – Nebula Award, John W. Campbell 

Award e Prix Aurora Award – e ser o livro mais lembrado pelos steampunkers 

(VANDERMEER; CHAMBERS, 2011, p. 56). Por fim, o artigo de La Ferla, publicado no 

New York Times – importante jornal estadunidense – ajudou esse gênero literário a captar um 

público muito maior do que o já esperado nicho de aficionados (VANDERMEER; 

CHAMBERS, 2011, p. 8) 

Outras obras ainda podem completar a tabela acima, pois em todo gênero literário é 

difícil precisar sua origem exata. 

 
181 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2013. 
182 Consta nas referências bibliográficas a versão em inglês de 2011. 
183 Consta nas referências bibliográficas a versão em português de 2015. 
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3.3.1 Alice vitoriosa ou Alice vitoriana? 

 

Assim como o horror, o steampunk está presente em Alice no país dos pesadelos tanto 

na linguagem visual como na verbal. A edição brasileira desse livro, em especial, ganhou 

mais ilustrações do que o original britânico, pois reúne todas as ilustrações de Kev Crossley 

(1972–) de Alice´s Nightmare in Wonderland e acrescenta a ele as ilustrações que o próprio 

ilustrador criou para Alice's Nightmare in Wonderland Colouring Book (GREEN, 2017a)184, 

um livro de colorir que contém as ilustrações originais de Alice´s Nightmare in Wonderland 

com novos trabalhos que o próprio Crossley criou para esse livro ilustrado. Algumas delas, 

por exemplo, possuem fortes influências do steampunk: 

 

Figuras 108 e 109 – Ilustrações internas com elementos do steampunk 

  

Fontes – Green (2019). 

 

 
184 As ilustrações que foram acrescentadas na versão brasileira podem ser conhecidas nas páginas 6, 8, 18, e 

próximas às referências 49, 80, 108, 139, 219, 305, 310, 332, 376, 421, 431, 439, 446, 462, 479, 520, 521. Toda 

imagem interna, com exceção das vinhetas, possuem uma numeração logo abaixo de si, indicando qual 

referência complementam. Vale ressaltar que duas das imagens aproveitadas do Alice's Nightmare in 

Wonderland Colouring Book tiveram sua numeração incoerente: a da referência 219, grafada erroneamente 

como 130, e a 332, grafada erroneamente como 182. 
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As obras acima de Crossley lembram muito mandalas constantemente presentes em 

livros adultos de colorir. Na imagem à esquerda, a cabeça de um homem tique-taque, um dos 

antagonistas da protagonista Alice no livro-jogo de Green, toma o centro da figura mandálica. 

Esses seres são autômatos e possivelmente os inimigos com mais influência steampunk do 

que os demais, já que essa máquina automática conhece presença constante na literatura do 

gênero. Em sua volta – e por diversas partes do desenho – são também encontradas a presença 

de engrenagens, peças fundamentais na temática steampunk. Essa imagem se completa com 

os ricos ornamentos de naipes de baralho e números romanos típicos de relógio britânico, 

visto que há a troca do número IV por IIII, aludindo ao período vitoriano185. Já a imagem à 

direita há um discreto relógio de ponteiro, enquanto o destaque são os arabescos, que chegam 

a ser exaustivos aos olhos de quem não está acostumado à estética barroca, conhecida por seu 

intenso detalhamento e rica ornamentação. 

A edição brasileira também possui a ficha de personagem com leves adornos 

steampunk se comparada à versão original: 

 

Figura 110 – Ficha de personagem da edição brasileira 

 
185 Segundo Menezes (2011, n.p.), “uma das hipóteses é que usar o IIII deixa o relógio mais equilibrado 

esteticamente. É só reparar no mostrador: as primeiras quatro horas são representadas pelo numeral I (I, II, III, 

IIII), as quatro seguintes utilizam o V (V, VI, VII, VIII) e as restantes o X (IX, X, XI, XII). Mais simétrico que 

isso, impossível!”. 
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Fonte – Green (2019). 

 

Figura 111 – Ficha de personagem da edição britânica 
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Fonte – Green (2015). 

 

Além de esteticamente mais interessante, a presença dos relógios de ponteiro, os 

naipes de baralho e os arabescos sutis ilustram bem a mistura de gêneros que o leitor-jogador 

está para encarar, visto que o preenchimento da ficha de personagem e a familiarização às 

regras são o passo antecedente ao aceite e imersão na narrativa interativa. 

A presença do steampunk visual que está presente em ambas edições pode ser 

conhecida em dois exemplos abaixo: 

 

Figuras 112 e 113 – Imagens steampunks em comum entre as edições britânica e brasileira 
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Fontes – Green (2019). 

 

O coelho, primeiro personagem que Alice se depara tanto na obra de Carroll quanto na 

de Green, na versão em livro-jogo é um ser degenerado, decadente, a própria antecipação do 

que Alice conhecerá do ex-País das Maravilhas. Apesar de vestir jaqueta e colete dignos da 

realeza vitoriana, possui olhos vítreos e um grotesco relógio de ponteiro implantado em sua 

barriga. Mais desses “clássicos” objetos estão presentes nos autômatos da segunda imagem: 

os homens tique-taque são a própria presença do steampunk na adaptação de Green. 

Quanto ao texto, a descrição dos componentes do steampunk também estão presentes. 

A cena introdutória que proporciona o encontro de Alice com o coelho decadente é um 

exemplo disso. 

 

[...] não é qualquer coelho branco. Este em especial está vestido aos modos 
de um cavalheiro inglês – com jaqueta, colete e tudo mais. As orelhas estão 

um pouco puídas, com falhas no pelo e buracos na pele e, ao virar a cabeça 

de lado para observá-la com olhos vítreos cor-de-rosa, você pensa ouvir o 
som de engrenagens girando. 
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[...] 

O coelho nada diz, simplesmente desabotoa o colete e você arqueja enquanto 
sua soberba é consumida por um terror angustiante. Onde deveria haver a 

barriga do coelho, há um enorme relógio, grande o suficiente para preencher 

da cavidade torácica à pélvis, com pedaços crus e esfarrapados de carne 

escapando pelos pontos que prendem o relógio ao coelho (GREEN, 2019, p. 
19-20). 

 

Além da presença dos objetos que os stempunkers veneram, como o relógio de 

ponteiro e suas engrenagens, as vestimentas do coelho são típicas da era vitoriana. Junto aos 

elementos desse “futuro do passado histórico”, a cena é carregada de horror quando o coelho 

se revela um híbrido de animal com máquina, além de sua aparência desconcertante. Por esse 

exemplo, torna-se plausível que o próprio autor classifique sua obra como um livro-jogo de 

“horror steampunk”, visto que dificilmente um gênero se encontra segregado do outro ao 

longo da obra. 

 

3.4 OS 150 ANOS DE ALICE: ALGUMAS COMPARAÇÕES 

 

O livro-jogo Alice no país dos pesadelos foi lançado na data de comemoração dos 150 

anos de publicação de Alice´s Adventure in Wonderland, com Jonathan Green impressionado 

com o poder do financiamento coletivo em plena era digital (GREEN, 2015, p. 363). 

Conforme dito, tanto na edição brasileira quanto na britânica os desenhos de Kev 

Crossley foram preservados – visto que as ilustrações são decisivas ao produto, pois ajudam a 

estabilizar o objeto –, mas a exceção é a arte de capa. Na edição original, o próprio Crossley 

foi o responsável por ela, enquanto na brasileira a nova arte de capa foi feita por Giovana 

Leandro da Silva Basilio Serafim (1990–), da dupla criativa EUDETENIS186. 

 

Figuras 114 e 115 – Imagens de capa das edições britânica e brasileira do livro-jogo 

 
186 Formada por Giovana Leandro da Silva Basilio Serafim, responsável pela arte visual, e por Paulo Morais 

Fernandes Serafim (1986–), encarregado dos roteiros. 
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Fontes – Green (2019). 

 

A capa do original – feita em preto e branco – foca na famosa cena do encontro de 

Alice com o gato de Cheshire. Essa parte do texto muito se assemelha à criação de John 

Tenniel, utilizada pela tradução escolhida para o presente trabalho. 

 

Figura 116 – Ilustração do encontro de Alice com o gato de Cheshire187 

 
187 Essa ilustração foi aproveitada na edição de bolso da mesma editora, não utilizada nesta tese. 
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Fonte – Carrol (2013). 
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A edição brasileira – colorida – traz Alice com a espada vorpal188 em primeiro plano e 

o Jabberwocky, em segundo. Suas roupas são muito parecidas com as da versão de Alice 

criada por Tenniel e de desenho animado da Disney: 

 

Figuras 117 e 118 – As Alices de vestido azul e avental branco 

 

Fontes – Carroll (2013) e Razzi (1985), respectivamente. 

 

Além dessas semelhanças, a arte de capa da versão brasileira é muito próxima ao 

mangá, a história em quadrinhos japonesa, principalmente pelos olhos grandes da 

protagonista. Em seguida, pode-se fazer uma breve comparação com a arte da capa da versão 

japonesa do livro-jogo de Green: 

 

Figura 119: Arte de capa de 悪夢の国のアリス (幻想迷宮ゲームブック)189 

 
188 Nome da arma presente em Através do espelho e também no livro-jogo. 
189 Akumu No Kuni No Arisu, que em português equivale a Alice do país dos pesadelos (tradução encomendada a 

Camila Eleutério). O que pode ser percebido é que essa tradução trata Alice como pertencente ao país dos 

pesadelos (“do”), indicando a posse do país sobre a personagem, enquanto na versão brasileira e britânica Alice 

vai e fica no país, estando lá de passagem, mas que não pertence a ele originalmente. 
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Fonte – Green (2021). 
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Segundo Hutcheon (2013, p. 54), “ao trocar culturas e, por conseguinte, em alguns 

casos, também as línguas, as adaptações fazem alterações que revelam muito sobre os 

contextos mais amplos de recepção e produção”. Nessa “adaptação da adaptação” de arte de 

capa, percebe-se que o vestuário da garota mantém as cores próximas às roupas da Alice de 

John Tenniel. Dois acréscimos merecem destaque aqui: as meias e a coloração da íris da 

protagonista. As meias são longas e listradas, possivelmente para aproximar Alice do 

estereótipo da aluna escolar japonesa. Meias longas, normalmente lisas ou com apenas duas 

listras, são uma peça comum do uniforme escolar das garotas. Já os “olhos de lobo”, também 

chamados de cor de âmbar, ocre ou mel, é uma coloração rara de íris, deixando os olhos da 

“Alice oriental” mais raros do que o azul. Isso a afasta mais do estereótipo europeu, loiro de 

olhos azuis. Uma semelhança encontrada entre as capas das edições brasileira e japonesa é a 

opção pelos ilustradores de capa em manter a franja no cabelo de Alice. Tal escolha pode ter 

ocorrido para ambos se distanciarem das conhecidas representações que Alice ganhou com os 

traços de ilustradores Tenniel e da versão da Walt Disney Productions, por exemplo, ao 

mesmo tempo em que retratam parcialmente a própria musa inspiradora de Carroll. Segundo 

Gardner (2013, p. 258), “as imagens de Alice feitas por Tenniel não retratam Alice Liddell, 

que tinha cabelo escuro cortado curto e franja caindo lisa sobre a testa”. A opção de manter a 

coloração loira dos cabelos da protagonista pode ter sido uma opção para não “desconstrui-la” 

totalmente, mantendo certo vínculo com a versão “original” e as adaptações mais populares 

da magnus opus de Carroll, assim mantendo as mais relevantes intertextualidades, pois 

segundo Hutcheon (2013, p. 45, grifos do autor) “para o leitor, espectador ou ouvinte, a 

adaptação como adaptação é inevitavelmente um tipo de intertextualidade se o receptor 

estiver familiarizado com o texto adaptado”. 

A escolha pelo traço “manganizado” brasileiro também não é aleatória, visto que 

leitores-jogadores podem também se interessar pela cultura pop japonesa e também serem 

apreciadores de mangás e outros produtos, como os desenhos animados japoneses – os 

chamados animês. Inclusive, artes de capa e internas em HQs interativas e livros-jogos 

brasileiros não são raros de serem encontrados. Abaixo, segue um exemplo de traço com tais 

características: 

 

Figura 120 – Arte de capa da HQ interativa Last RPG Fantasy 
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Fonte – Itice (2012). 

 

 Green e outros autores de livros-jogos possivelmente sabem que a arte de capa e 

internas muito agradam os fãs, estratégia essa conhecida também pelo próprio Carroll, que via 

na ilustração uma forma de alavancar vendas (ROCHA, 2017, p. 41). No entanto, no caso da 

edição brasileira, a escolha do traço em mangá pode ter frustrado parte dos leitores-jogadores, 

pois aqueles que esperavam algo relacionado a mangás não o encontram, e quem procura os 
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gêneros literários empregados por Green – fantasia, horror e steampunk – não escolheria esse 

livro-jogo pela capa não conter nem horror, nem steampunk em si. 

Quanto aos textos, Alice no país das maravilhas inicia-se com um poema de 

apresentação e dedicatória do eu-lírico para a Alice leitora – Liddell – (CARROLL, 2013, p. 

7-8), para depois começar a narrar suas aventuras no mundo encantado que a espera. Ela se 

encontra à margem de um rio em companhia da irmã. Alice tenta se interessar por um livro 

sem imagens e diálogos, o que não lhe apetece, quando vê o primeiro personagem nonsense 

do enredo: o Coelho Branco que reclama que está atrasado: 

 

Não havia nada de tão extraordinário nisso; nem Alice achou assim tão 

esquisito ouvir o Coelho dizer consigo mesmo “Ai, ai! Ai, ai! Vou chegar 

atrasado demais!” (quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que 
deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural); mas 

quando viu o Coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e 

depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou 
subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem 

com relógio para tirar de lá, e, ardendo de curiosidade, correu pela campina 

atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca 

de coelho debaixo da cerca (CARROLL, 2013, p. 9, grifos do autor). 

 

Essa hesitação de estranhar ou não a cena que contempla é classificada por Todorov 

como uma das condições para a aceitação do fantástico, abordada anteriormente. O autor 

afirma que “primeiro, a personagem não está completamente certa quanto à interpretação que 

deve dar aos fatos: acredita por vezes, também ela, em sua loucura, mas não chega nunca à 

certeza” (TODOROV, 1975, p. 43). As situações da cena acima são dignas do choque entre a 

realidade e o delírio, mas por algum motivo Alice aceita a ideia de o coelho falar e estar 

vestido com trajes humanos, mas não a ideia de ter um relógio de bolso, saber consultar as 

horas e correr em disparada ignorando sua presença incômoda, o que dá início e motivo para a 

visitação ao País das Maravilhas, que ela, nesse momento, nem desconfia que existe. Nem 

mesmo o narrador deixa claro ao leitor se isso foi um devaneio de Alice ou se aconteceu “de 

fato”, pois no fantástico “[...] o narrador não está seguro de que tudo o que a personagem 

viveu se deva à ilusão; insiste mesmo sobre a verdade de certos fatos narrados” (TODOROV, 

1975, p. 43). 

A introdução da versão em livro-jogo é muito parecida com a de Alice no país das 

maravilhas de Carroll: 

 

– Acorde! Você está atrasada! 
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 Você acorda com um pulo e se senta, piscando surpresa e olhando ao redor 

perplexa. É uma tarde amena de verão e você está sentada perto de um rio, 
na grama alta que formou uma cama pontilhada de margaridas. A água 

gorgoleja suavemente enquanto flui. 

Algo nessa situação parece bem familiar. 

– Não fique aí sentada”! Levante-se! Está atrasada! – a voz aguda diz 
novamente. 

Com o clima quente deixando-a sonolenta e vagarosa, você se vira na 

direção do som. E avista, parado na sombra de uma nogueira, um coelho 
branco (GREEN, 2019, p. 19, grifos do autor). 

 

Enquanto na obra de Carroll é o coelho que está atrasado e Alice o segue por 

curiosidade, na versão em livro-jogo a pressa do coelho é em alertar Alice sobre o que está 

por vir. Já o espaço em que a protagonista se encontra – à margem do rio – é o mesmo para 

ambos os textos. 

Ao longo do texto da versão brasileira, o nome da protagonista é trocado por “você”, o 

que facilita a imersão do leitor-jogador nessa narrativa lúdica. A todo momento ele se sente 

parte dela, como se fosse leitor e autor, pois graças a suas decisões essa narrativa será 

construída da forma que bem entender. Isso a aproxima de um jogo de RPG de mesa, no qual 

é a imaginação do jogador que é trabalhada. Já a versão britânica parece distanciar um pouco 

mais o leitor-jogador ao se referir à protagonista por seu nome próprio: “Alice acorda com um 

pulo e se senta, piscando surpresa e olhando ao redor perplexa”190 (GREEN, 2015, p. 25, grifo 

nosso). Isso faz o leitor-jogador sentir a experiência de tomar as decisões narrativas assim 

como na versão em português, porém num nível imersivo menor, possivelmente mais 

parecido com um jogo de videogame ou tabuleiro, em que seus dedos decidem as ações feitas 

por seu personagem. Parece o mesmo na prática, mas a versão em português o leitor-jogador 

se mostra mais parte da aventura do que o leitor-jogador da versão “original”. 

Após reparar na vestimenta vitoriana do Coelho Branco, outras intertextualidades 

podem ser levantadas: 

 

Você se levanta rapidamente ao lembrar que, em outra ocasião, viu algo 

parecido com esse coelho vestindo colete e carregando um relógio de bolso. 
Mas não há um relógio nas patas do coelho desta vez. 

– Quem é você para dizer que estou atrasada se nem carrega um relógio de 

bolso? – você pergunta, sem querer levar bronca de um animal que parece 
um experimento de taxidermia (GREEN, 2019, p. 19-20). 

 

 
190 Do inglês Alice wakes with a start and sits up, blinking in surprise and looking about her in bewilderment 

(tradução de Vinicius Mendes). 



273 

 

Ao longo do livro-jogo, Alice pode passar por situações em que a revelação é mantida 

em segredo por memórias fragmentadas como essa. Ela sabe que o tal coelho é familiar191, 

mas não sabe se já encontrou com esse coelho numa outra ocasião ou se ele lembra outro 

coelho – com um relógio de bolso segurado em uma das patas, e não cravejado no peito. Essa 

“amnésia parcial” de Alice é mais um motivo para se preferir a classificação do livro-jogo de 

Green como fantástico em detrimento ao maravilhoso ou ao estranho, visto que  

 

[...] nada nos impede considerar o fantástico precisamente como um gênero 
sempre evanescente. Uma categoria dessa natureza não teria aliás nada de 

excepcional. A definição clássica do presente, por exemplo, descreve-o 

como um puro limite entre o passado e o futuro. A comparação não é 

gratuita: o maravilhoso corresponde a um futuro; no estranho, em 
compensação, o inexplicável é reduzido a fatos passados, a uma experiência 

prévia, e daí ao passado. Quanto ao fantástico mesmo, a hesitação que o 

caracteriza não pode, evidentemente, situar-se senão no presente 
(TODOROV, 1975, p. 48-49, grifo do autor). 

 

Em outro trecho pode-se fazer uma comparação de como a obra de Carroll foi 

transposta para a versão em livro-jogo. Em Alice no país das maravilhas a protagonista segue 

o coelho entrando em sua toca – que representa um portal cuja função é transportar a 

personagem a outro mundo – até cair no poço (CARROLL, 2013, p. 9-11). Já na versão de 

Green, o Coelho Branco explica como o País das Maravilhas foi transformado no País dos 

Pesadelos graças à tirania da Rainha de Copas – personagens e lugares que Alice desconfia 

saber, embora não se recorde –, dando a missão a Alice em seguida:  

 

Você encara a criatura com perplexidade antes de sua voz finalmente voltar. 

– Por que está me contando isso? 

– Por quê? – ofega o coelho, incrédulo. – Já disse, Alice, precisamos de 
você. O País das Maravilhas precisa de você. 

– Mas o que querem que eu faça? 

– Queremos que mate a Rainha, é claro. 

– Matar a Rainha? – você repete. – Mas por que eu? 
O Coelho Branco suspira exasperado e respira fundo, tentando se acalmar, 

antes de falar novamente. 

– Porque o pesadelo é seu! (GREEN, 2019, p. 20-21). 

 

A missão explicada e dada na introdução do livro-jogo é prática existente desde as 

primeiras séries desses livros interativos. A ambientação ao cenário é feita, a imersão é 

iniciada e a missão – de forma abstrata – é concedida. Caberá ao leitor-jogador fazer sábias 

 
191 Outras referências em que Alice encontra certa familiaridade, embora também não se recorde por que, são 

135 (a casa do Coelho Branco), 164 (beber o líquido da garrafa), 314 (a chave dourada e a garrafa escrito “beba-

me”), entre muitas outras. 
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escolhas durante sua aventura no País dos Pesadelos e conhecer, em seu desfecho, se foi bem-

sucedido ou não. Porém, diferente do texto “original” em que o leitor acompanha 

passivamente as escolhas que a personagem fará por si só durante a visita ao País das 

Maravilhas, logo na referência 1 – por padrão, a primeira referência que o leitor-jogador deve 

se dirigir após lida a introdução da aventura – o leitor-jogador já conhece em que sentido o 

livro-jogo será diferente do texto “original”: 

 

1 
Você encara o coelho incerta do que dizer, várias perguntas enchendo sua 

mente. Quem transformou o Coelho Branco em um relógio ambulante? 

Quem é a Rainha de Copas? E como ele espera que você mate alguém? 

Afinal, você só tem onze anos. Mas antes que consiga fazer qualquer uma 
dessas perguntas, o Coelho Branco fala de novo. 

– Vamos lá, não temos tempo a perder. O relógio está correndo! – ele diz, 

olhando para o mecanismo que preenche seu abdômen. Depois, se vira e 
salta pelo prado, em meio à grama alta que balança ao vento. 

Se quiser segui-lo, vá para 20. Se acha que seguir coelhos falantes meio 

mecânicos não é sensato, vá para 39 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

O leitor-jogador tem a chance de repetir o que o texto “original” já lhe oferecia, que 

era Alice perseguir o coelho, dirigindo-se, dessa forma, à 20ª referência. Porém, há a 

possibilidade de o leitor-jogador recusar sua missão, devendo se dirigir à 39ª referência. Caso 

a recusa seja feita, o leitor-jogador se deparará com a seguinte situação: 

 

39 

– Coelhos falantes – você diz para si mesma. – O que vem depois, criados 
sapos? 

Você se vira e segue da margem do rio até o caminho que acredita ter 

seguido antes para chegar aqui, mesmo sem se lembrar de tê-lo feito. Mas o 
vento crescente agora virou uma tempestade, puxando seus cabelos e roupas 

e batendo sua franja na cara, e você imagina ouvir trovoadas no horizonte. 

Se acha que deve seguir o coelho afinal de contas, vá para 20. Caso 

contrário, vá para 64 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Essa segunda chance de ir à 20ª referência – o aceite à aventura – é prática comum em 

jogos de RPG. Quando um mestre do jogo experiente percebe que o grupo de jogadores tem 

feito decisões muito polêmicas ou que claramente não funcionarão, cabe a ele – de forma sutil 

– convencer os jogadores a acatarem a opção que ignoram. Por exemplo: se o mestre do jogo 

deseja que o grupo entre num casarão abandonado – pois seria lá o lugar para realizarem 

alguma missão – ele poderia falar ao grupo de jogadores que “vocês caminham pela estrada e 

um casarão abandonado vos chama a atenção”. Caso o grupo queira seguir pela estrada, o 
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mestre de jogo pode tentar novamente direcionar o grupo para a missão que preparou com 

“enquanto caminham, avistam um outro casarão abandonado, e ele parece convidativo para 

ser explorado”. Caso o grupo persista em seguir pela estrada, o mestre do jogo poderá narrar 

que “um homem desesperado aborda vocês e diz que seu filho foi sequestrado e levado para 

dentro do casarão abandonado por seres muito suspeitos. Ele oferece uma recompensa de 300 

moedas de ouro caso vocês aceitem essa missão de resgate”. Obviamente, o grupo pode 

continuar recusando esses convites, e cabe ao mestre improvisar uma nova sequência para a 

aventura ou simplesmente direcioná-lo de forma mais agressiva à missão: “um grupo de 

homens os cumprimenta e, quando estão bem próximos espirram um gás que faz todos 

desmaiarem. Quando acordam, vocês estão dentro de um grande casarão, e a porta principal 

está trancada”. Assim como esse exemplo, caso o leitor-jogador de Alice no país dos 

pesadelos tome todas as decisões incorretas, o narrador o penalizará da seguinte forma: 

 

Tabela 18 – Penalidades pelo não aceite da missão 

REFERÊNCIA OPÇÕES DE ESCOLHA CONSEQUÊNCIAS 

1 20 (boa) = Aceite da missão Entrar na toca do coelho 

39 (nula) = Recusa da missão Ficar exposta a uma tempestade 

39 20 (boa) = Aceite da missão Entrar na toca do coelho 

64 (ruim) = Recusa da missão Ferir-se com um galho (perda de 1 ponto de 

Energia) e contemplar uma imagem macabra no céu 

(ganho de 1 ponto de Insanidade) 

64 96 (boa) = Aceite da missão Entrar na toca do coelho 

106 (ruim) = Recusa da missão Ferir-se com outro galho e desmaiar com seu golpe 

(perda de 2 pontos de Energia) 

106 191 (ruim) = Escolha única Recobrar os sentidos (perda de 1 ponto de Lógica e 

1 ponto de Combate); 

191 114 (boa) = Escolha única Enfrentar (ou não) os homens tique-taque; 

OBS: O leitor jogador não desconfia, mas a partir 

daqui já está no País dos Pesadelos. 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Percebe-se que o narrador dá duas oportunidades – referências 39 e 64, a segunda com 

uma penalidade – para o leitor-jogador aceitar a missão caso recuse a opção da referência 1. A 

partir da referência 106 – e, em seguida, 191 – o leitor-jogador sofrerá duas penalidades e será 

encaminhado de modo forçoso à aventura. O preço de sua covardia (ou desinteresse) é 

começar a aventura sendo prejudicado em vários de seus atributos iniciais, o que tornará sua 

experiência muito mais difícil caso tivesse aceitado desde o início seguir o coelho. Essa 

técnica, no final, pode ser considerada autoritária, já que “obriga” o aceite da missão, porém 

ao não mencionar a passagem pela toca do coelho transmite a sensação ao leitor-jogador de 

que explorará uma parte do livro-jogo voltada para “desobedientes”. Ele somente descobrirá 
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que entrou no País dos Pesadelos se ler-jogar outra(s) vez(es) pelo modo “correto”, já que a 

cena do encontro com os homens tique-taque pode ser acessada por outras formas após passar 

pela toca do coelho. Dessa forma, Green evita o autoritarismo de punir o leitor-jogador com o 

fracasso precoce. 

O início de uma aventura como as duas conhecidas por Alice – uma no País das 

Maravilhas e outra no País dos Pesadelos – é analisado por Joseph Campbell (1904–1987) na 

teoria da jornada do herói. A tabela a seguir ilustra o que o autor (CAMPBELL, 1989) 

discorre, que pode ser aplicado nas obras em comparação: 

 

Tabela 19 – A jornada da heroína Alice em duas versões 

FASES DA 

JORNADA 

DO 

HERÓI 

DESCRIÇÃO AVENTURAS DE 

ALICE NO PAÍS DAS 

MARAVILHAS192 

ALICE NO PAÍS DOS 

PESADELOS 

1ª Liberdade para viver / Status 

Quo / Cotidiano / Mundo comum 

/ Homem comum: a vida 

ordinária do protagonista 

Alice em seu quintal Alice em seu quintal 

2ª Chamado à aventura: retirar-se 

do lugar conhecido e ir rumo ao 

desconhecido 

Encontro de Alice com o 

coelho branco 

Encontro de Alice com o 

(decadente) coelho branco 

3ª Recusa do chamado / 

procrastinação: preso pelo 

cotidiano ou tédio, o herói reluta 

Alice chora diante da 

confusão feita entre a 

bebida encolhedora e o 
bolo de crescimento 

Alice obstina-se a entrar na toca 

do coelho 

4ª Ajuda sobrenatural / encontro 

com o mentor: uma figura mais 

velha ou mais sábia concede um 

artefato ou bênção ao herói 

Alice cai na lagoa de 

lágrimas e encontra o 

camundongo 

Alice leva a sério os conselhos do 

decadente coelho branco 

5ª A primeira travessia / passagem 

do 1º limiar / desafio menor / 1º 

portal: enfrentar o “guardião do 

limiar” e adentrar à área de força 

ampliada  

Alice sai da lagoa com a 

ajuda do camundongo 

Após a queda da toca do coelho, 

Alice enfrenta os homens tique-

taque 

6ª O ventre da baleia / testes, 

aliados e inimigos: herói 

desaparece de seu mundo 

original e explora o mundo novo 

Alice participa da corrida 

de comitê, foge para a 

floresta onde encontra o 

cachorro gigante e a 

lagarta azul, entre outros 

Alice escuta o conselho do coelho 

branco, da lagarta, do Gato de 

Cheshire e outros, ao passo que 

enfrenta inimigos errantes. 

7ª O caminho de provas / 
aproximação da caverna oculta / 

aproximação do objetivo: 

sobrevivência em meio a uma 

sucessão de prova, auxiliado 

pelos aliados conhecidos e 

artefatos coletados 

Após muitos encontros 
com situações e 

personagens aleatórios, 

Alice vai ao julgamento 

do valete de copas 

Alice em busca do inimigo final: 
o Jabberwocky 

8ª O encontro com a deusa: depois 

de vencer todas as provas, o 

casamento com a autoridade do 

novo mundo é realizado 

- No sentido de receber bênçãos, 

isso parece existir ao longo da 

narrativa interativa 

 
192 Optou-se por comparar apenas este dos três textos de Carroll por ser a fonte de maior utilização no livro-jogo 

derivado. 
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9ª A mulher como tentação: 

domínio total da vida por parte 

do herói 

- Alice evolui como personagem, 

sendo cada vez mais bem-

sucedida no que necessita 

10ª A sintonia com o pai: derivação 

de esperança e garantia da figura 

principal que o auxilia 

- Alice entra em total encontro com 

o decadente coelho branco 

11ª A apoteose: aquisição de um 

conhecimento profundo ou outro 

componente essencial 

Alice contesta a validade 

do artigo citado pelo rei 

de copas 

Munida da espada vorpal, Alice 

está preparada para libertar o País 

dos Pesadelos 

12ª A bênção última: triunfo sobre o 

arqui-inimigo e conquista do 

objetivo final 

Alice não demonstra 

medo das ordens dadas 

pela rainha de copas que 

desejava decapitar a 
protagonista 

Alice derrota o Jabberwocky e 

liberta o País dos Pesadelos das 

forças do mal. 

13ª A recusa do retorno: após a 

purificação completa de si, o 

herói talvez repense sobre a 

necessidade de tornar à casa com 

a prova de seu triunfo 

- Após derrotar o Jabberwocky, 

Alice revela ao Gato de Cheshire 

que pouco importa para onde ela 

deve ir 

14ª A fuga mágica: o herói escapa 

com a bênção ou artefato 

recebido 

Alice escapa do País das 

Maravilhas de forma 

involuntária 

Não fica claro se Alice desejou ou 

precisou escapar do espaço em 

que se encontrava na cena final. 

15ª O resgate com auxílio externo:  A irmã de Alice retira de 

seu rosto folhas secas, 

Alice desperta e percebe 

que tudo foi um sonho 

Não fica claro se Alice desejou ou 

precisou ser resgatada, mas a 

despedida dos aliados sugere que 

eles a tenham ajudado a sair do 

lugar mágico 

16ª A passagem para o limiar de 

retorno / o caminho de volta: o 
retorno ao mundo conhecido 

Alice acorda com a 

cabeça deitada no colo 
da irmã e lhe revela tudo 

o que lembra da “visita” 

ao País das Maravilhas 

Não fica claro se Alice retorna ao 

mundo de sua origem, embora a 
distorção do cenário em um 

ambiente totalmente branco sugira 

que tudo foi um devaneio. 

17ª Senhor de dois mundos / o 

retorno com o elixir: 

A irmã reflete como foi 

inspiradora a experiência 

de Alice 

Nada é dito sobre a personagem, 

mas é sabido que o leitor-jogador 

que conseguiu atingir o melhor 

dos desfechos obtém o 

conhecimento máximo dos dois 

mundos, podendo, então, ler-jogar 

novamente com a vantagem de 

conhecer boa parte do que está 

por vir. 

Fonte – Nossa autoria. 

 

A divisão da tabela acima não é precisa e dispõe de outras interpretações, visto que a 

obra nonsense de Carroll parece não se encaixar perfeitamente no modelo campbelliano de 

análise, assim como enquadrar outras narrativas interativas na teoria de Campbell. 

Especialmente quando se trata de um livro-jogo, diferentes caminhos podem ser traçados a 

critério do leitor-jogador. 

Green, por vezes, utiliza a metalinguagem como forma de gerar humor e sensação de 

compreensão profunda dos textos originais. O encontro de Alice com a lagarta fumante é um 

deles: 
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323 

A Lagarta colossal se inclina para trás, o narguilé caindo da boca, o corpo se 
contorcendo horrivelmente. Manipulando as mandíbulas de uma forma 

anormal, a Lagarta diz: – Alice! É você? 

Confusa e perplexa, sem saber se deveria ficar mais surpresa com o fato da 

Lagarta poder falar ou pela larva de borboleta gigante saber seu nome, você 
responde, em tom sonhador: – Mal sei no momento, senhor... Sabia quem eu 

era quando acordei nesta manhã, mas acho que posso ter sido trocada várias 

vezes desde então. 
A Lagarta traga do narguilé. – Então acha que mudou? 

– Temo que sim, senhor – você diz. – Não consigo me lembrar das coisas 

que lembrava, e não consigo manter o mesmo tamanho nem por dez 

minutos! 
– Não consegue se lembrar do quê? 

– Bem... – você hesita. – Este lugar, para começar. Tudo parece 

estranhamente familiar, mas nunca estive aqui antes. 
– Você quer dizer que não se lembra de ter estado aqui antes, o que não é 

bem a mesma coisa, não é? – responde a Lagarta, sabiamente. 

A Lagarta dá outro trago no narguilé, fechando os olhos enquanto saboreia a 
fumaça, e então continua. – A pergunta é: o que é mais importante lembrar? 

Coisas que já aconteceram ou coisas que ainda vão acontecer? 

– Não posso me lembrar do que ainda não aconteceu – você diz indignada, 

começando a achar que talvez já tenha escutado o suficiente desse absurdo 
(GREEN, 2019, p.i., grifo do autor). 

 

A própria Alice, na passagem acima, se mostra cansada do nonsense que seu 

desempenho obteve até ali. Um leitor-jogador mais atento, mesmo não conhecendo os textos 

originais ou não sabendo explicar o conceito de nonsense, poderá compartilhar da experiência 

de Alice até então e aprender através de uma série de exemplos práticos o que ele é. Já um 

leitor-jogador que tiver ideia do que é o nonsense ou tiver tido contato com os textos de 

Carroll poderá perceber que a adaptação de Green abusa desse conceito, não se preocupando 

em “explicar o inexplicável”, mas aceitando a falta de sentido e usufruindo da melhor forma 

dela. 

Ainda sobre a leitura-jogo atenta de Alice no país dos pesadelos, algumas dicas de 

escolha são, por vezes, deixadas pelo narrador. Um leitor-jogador que perceber a sugestão nas 

entrelinhas poderá se sair bem em determinadas partes do livro-jogo, como no exemplo 

abaixo: 

 

81 

Você entra em outra clareira. Os cogumelos que a rodeiam são os maiores 

que você já viu desde que adentrou essa terra estranha. Certamente, se 
escalasse um dos fungos colossais, poderia ver quilômetros à frente. 

Sendo uma experiente escaladora de árvores, você confia que pode ir ao topo 

de um cogumelo para ver melhor os campos que estão além. Se quiser fazê-

lo, vá para 91. Caso contrário, vá para 488 (GREEN, 2019, p.i., grifos do 
autor). 
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A pista que o narrador dá está implícita em “sendo uma experiente escaladora de 

árvores”, sugerindo ao leitor-jogador que há mais garantia em Alice optar pela referência 91. 

Somente um leitor-jogador desatento ou desconfiado de tamanha facilidade optaria por seguir 

para 488. Porém, se seguida a lógica da situação, Alice nem mesmo precisa passar por testes 

de habilidade na escalada e o resultado é uma escolha positiva para a aventura do leitor-

jogador. 

Na adaptação em livro-jogo, seu autor também insere referências à cultura milenar que 

se ainda nos dias atuais se mantêm populares, como a brincadeira de “pedra-papel-tesoura”. 

Quando Alice encontra o lagarto de pedra, há uma opção – referência 158 – que ela pode 

escolher que a leva a uma opção: Possuir uma tesoura – referência 175 – ou não – referência 

195. Caso o leitor-jogador opte por usar a tesoura, o narrador diz o seguinte: 

 

175 

Infelizmente, a tesoura é ineficiente contra a casca pedregosa da lagosta e 

você não ganha o bônus de dano que normalmente teria por usá-la. Melhor 
guardar a tesoura do que cegá-la por usá-la na carapaça dura como rocha. Vá 

para 195 (GREEN, 2019, p.i., grifo do autor). 

 

Se o leitor-jogador tivesse conhecimento da brincadeira “pedra-papel-tesoura”, ele 

resolveria essa dúvida de forma mais prática e empírica, visto que, numa disputa desse jogo, o 

jogador que escolhe “pedra” automaticamente ganhará se o oponente escolher “tesoura”, pois 

a pedra quebra a tesoura, assim como a tesoura corta o papel e o papel embrulha a pedra. Essa 

brincadeira popular não só faz parte desse livro-jogo, mas também foi inserida em jogos de 

videogame e card games do século passado.  

A presença da cultura popular – e contemporânea – também pode ser encontrada na 

própria escolha lexical na tradução. Um exemplo seu pode ser conhecido na quase desistência 

de Alice interagir com a Lagarta fumante: 

 

336 

– Obrigada, mas não – você diz, tendo sido criada para ser educada com 

estranhos (mesmo quando os estranhos em questão são larvas de borboletas 

monstruosas). Dando as costas ao cogumelo, você se pergunta para onde ir. 
– Está contente agora? – a Lagarta diz. – Prefere não saber quem você é ou 

por que foi trazida de volta ao País das Maravilhas? – a Lagarta está sendo 

bastante persistente; talvez seja sábio aceitar o conselho. 
Se acha que é melhor não comer ou fumar nada estranho (afinal, você só tem 

onze anos), vá para 316. Se acha que deve ceder, vai comer um pouco do 

cogumelo (vá para 21) ou dar um trago no narguilé (vá para 346)? (GREEN, 
2019, p.i., grifos do autor). 
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O tradutor optou pela forma “dar um trago” ao traduzir a expressão “take a puff”. Seu 

uso mais antigo referia-se à bebida. Por exemplo, “dar um trago de cachaça” significa “tomar 

uma dose de cachaça”. Porém, hoje o verbo “tragar” parece estar mais propenso à inalação 

das substâncias do fumo proporcionadas por cigarros, por exemplo. Com isso, “dar um trago” 

significaria “inalar”, ou seja, “mandar para os pulmões” as substâncias do que é fumado pelo 

usuário, o que faria mais sentido caso a expressão do livro-jogo em sua versão “original” 

fosse “take a drag”. Isso soa estranho no contexto de Alice, já que a apreciação do narguilé 

não envolve tragar a fumaça saborizada, e sim mantê-la na boca para, depois, ser soprada. 

Possivelmente a opção pela tradução para “dar um trago” foi feita pela ausência de um verbo 

específico para “armazenar o conteúdo apenas na boca para depois expeli-lo” como há no 

inglês: o já mencionado verbo to drag. Além do mais, pelo fato de há alguns anos o principal 

público consumidor de narguilé no Brasil ser o jovem (GIARRANTE, 2013) – e ser essa a 

camada que mais cresce ano a ano – a tradução “dar um trago” também se mostra uma boa 

escolha para a faixa etária que pode se interessar por livros-jogos. 

Referências à cultura geral também, por vezes, podem ser encontradas na adaptação de 

Green, mas apenas tangenciam o pedagogismo, distanciando-se de ficções interativas voltadas 

para público infantil, como os livros da série Jornada Científica – focada no ensino das 

ciências – ou Coleção RPG – voltada ao ensino de História do Brasil e Geral –, por exemplo. 

Abaixo há um exemplo disso, durante o encontro de Alice com o Dodô: 

 

505 

Com um chiado metálico, o pássaro move os olhos de vidro para você. – Ah, 

Alice, bom vê-la novamente. 
– Novamente? – você diz consternada. 

– Você não se lembra? –  diz o Dodo193 cabisbaixo. 

– Estou certa de que se tivesse encontrado um pássaro tão curioso antes, me 
lembraria da ocasião – você diz empertigada. – Quis dizer que você é, 

claramente, um dodo-- 

– Sim, correto, uma ave que não voa da família dos pombos, endêmica das 

Ilhas Maurício. 
– E como vocês estão extintos, nosso encontro certamente teria feito um 

marco na minha memória. 

– Ó céus, ó céus, é céus – resmunga a ave. –  Um clássico caso de amnésia 
ligada ao sono. Mas também creio que já faz algum tempo. 

– O que [sic]? – você pergunta. 

– Nosso encontro – responde o Dodo. – Mas não importa agora. Vamos 
recomeçar. Raphus Cucullatus ao seu dispor – e acrescenta, quase à parte – 

mas meus amigos me chamam de Raph (GREEN, 2019, p.i., grifos nossos). 

 
193 A tradução da edição brasileira optou pelo nome sem acento na última sílaba. 
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Os trechos destacados no excerto acima demonstram que eles possivelmente foram 

selecionados e inseridos na referência 505 para proporcionar mais complexidade ao diálogo 

entre Alice e o pássaro do que simplesmente transmitir conhecimentos teóricos sobre o extinto 

dodô. Esse artifício tanto enriquece culturalmente a adaptação de Green ao passo que não 

repele leitores-jogadores desse livro-jogo, que podem pensar ser uma obra mais voltada ao 

ensino de algum conteúdo do que um livro-jogo que combina o deleite com o resgate de 

textos clássicos. Essa é uma questão muito delicada no universo dos games, pois como 

qualquer jogo híbrido, qualquer desbalanceamento pode resultar num fracasso de recepção e, 

às vezes, boicote dos consumidores. 

Por outras vezes Alice no país das maravilhas de aproxima dos games que tanto 

agradam os jovens e os adultos. A referência 135 do livro-jogo de Green aproxima sua 

adaptação dos adventure games trabalhados no capítulo 1 desta tese: 

 

135 

[...] Relembrando o encontro com o Coelho na margem do rio, sua mente se 

enche de perguntas novamente. Perguntas como, “quem é a Rainha de 

Copas”, “Quem transformou o Coelho Branco em um relógio ambulante?” e 

“Como ele espera que você mate alguém?”. Mas qual é a mais urgente? 
“Quem é a Rainha de Copas”. Vá para 116. 

“Quem transformou o Coelho Branco em um relógio ambulante?”. Vá para 

105. 
“Como ele espera que você mate alguém?” Vá para 94 (GREEN, 2019, p.i., 

grifos do autor). 

 

Os adventure games não possuem combate, mas sua narrativa é movida a ramificações 

narrativas por meio de ações ou perguntas sobre que o jogador deve priorizar. Alice no país 

dos pesadelos parece equilibrar de forma agradável a quantidade de combates e de 

ramificações por perguntas, o que deixa sua narrativa coerente ao nome desse texto híbrido 

que Green propôs criar: livro-jogo. Isso porque o excesso de ramificações por perguntas ou o 

excesso de combates pode tornar o texto interativo desequilibrado nesse sentido, logo, 

desinteressante. 

Talvez o grande atrativo de Alice no país dos pesadelos seja o uso massivo de 

intertextualidades. Como é de se esperar de uma adaptação, grande parte do diálogo entre os 

dois textos é estabelecido. Tais conexões começam antes mesmo de a narrativa interativa 

começar: no capítulo “Regras”, pois para cada tópico há uma epígrafe inserida graças a sua 

apropriação dos textos originais. Um exemplo pode ser conhecido no dançante encontro de 

Alice e o Grifo com a Tartaruga Falsa no capítulo “A Quadrilha da Lagosta”, na primeira 
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parte de Alice, comparado ao encontro de Alice, sozinha, com essa tartaruga híbrida. 

Enquanto no texto de Carroll o Grifo e a Tartatuga – que na verdade é um híbrido de tartaruga 

e bezerro – ensinam a Alice uma estranha dança de quadrilha em meio a recitações antes de o 

Grifo levá-la para assistir o julgamento do Valete de Copas, no livro-jogo de Green o 

encontro entre Alice e a Tartaruga falsa não é nem um pouco amistoso: após Alice vencer um 

confronto contra um crocodilo no Mar de Lágrimas (referência 182), Alice tenta nadar até a 

margem (referência 240), fracassa no teste de Energia e, por isso, para de nadar para recuperar 

suas forças e se depara com o animal híbrido: 

 

23 

[...]Emergindo de um oceano que parece não ter fundo, com batidas 

poderosas das nadadeiras como remos, surge uma criatura horrenda. O corpo 
é de uma imensa tartaruga marinha, mas a cabeça é de bezerro. Você 

consegue ver até os pontos de costura que prendem a cabeça ao corpo. 

A cabeça de bezerro está berrando em fúria insana, bolhas jorrando da boca, 
e seu coração dispara de medo (adicione 1 ponto de Insanidade). Apesar de 

apavorada, você percebe que deve lutar contra a criatura ou fugir dela, mas 

tem força o suficiente pra agir? 

Se quiser fugir do monstro, vá para 45. Se acha que pode lutar contra ele, vá 
para 59. Por fim, se preferir usar a habilidade A Pena É Mais Poderosa, vá 

para 89 (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Os aspectos físicos da personagem foram preservados, embora a situação que uniu a 

protagonista com o animal híbrido tenha sido totalmente diferente. A amistosa Tartaruga 

Falsa de Carroll se mostra totalmente corrompida na versão de Green, com o País dos 

Pesadelos tendo a deixado agressiva e hostil, a ponto de atacar Alice a qualquer custo. Se a 

escolha de sequência narrativa for a referência 59 (combater corpo-a-corpo o inimigo) ou 89 

(usar a habilidade especial contra o inimigo), Alice percebe que, ao invés de gritos, o som que 

a Tartaruga Falsa emite é um verso que muito lembra o da canção da merluza: “– Você vai, 

não vai, você vai, não vai, você vai se juntar à dança?” (GREEN, 2019, p.i.). Esta é a primeira 

canção que a Tartaruga Falsa e o Grifo cantam para Alice na obra de Carroll: 

 

“E daí que seja longe?” sua escamosa amiga respondeu 

“Existe outra praia, você não sabia?... Logo do lado de lá. 

Se a Inglaterra some de vista... é que a França apareceu! 
Sacuda esse medo, meu caracolzinho, e venha comigo dançar. 

Você quer, ou não quer, quer ou não quer hoje comigo dançar? 

Você quer, ou não quer, quer ou não quer hoje comigo dançar?” 

(CARROLL, 2013, p. 82, grifos do autor). 
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Caso a referência 89 seja a opção escolhida, uma outra aproximação pode ser feita. 

Alice usa sua habilidade especial e vence o combate automaticamente, pois ao mesmo tempo 

que reconhece a canção sendo recitada pela Tartaruga Falsa, uma nova canção vem em sua 

mente: 

 

“Bela sopa, tão rica e certeira, 

Esperando em uma quente sopeira! 

Alguém resiste ao sabor dela? 
Sopa da noite, sopa tão bela! 

Bela sopa! Melhor do que pato, 

Caça, peixe, ou qualquer outro prato 

Quem não daria tudo por duas, 
Quando da bela sopa se apossa 

Bela sopa de tartaruga falsa!” (GREEN, 2019, p.i., grifos do autor). 

 

Por algum motivo que o livro-jogo não explica, a Tartaruga Falsa dá meia-volta e se 

afasta de Alice, que prossegue em busca de realizar sua missão de libertar o País das 

Maravilhas da onda maligna que o assola. Alice não verbaliza a canção, logo o animal híbrido 

não se afugenta por ter recobrado a amistosidade da protagonista. Sua retirada é feita, 

possivelmente, como uma espécie de retribuir o que Alice – e o Grifo – haviam lhe feito na 

obra de Carroll: uma inesperada fuga. Os versos que Alice recorda, novamente, muito se 

assemelham aos últimos que a Tartaruga Falsa recita antes de ela e o Grifo se dirigirem ao 

julgamento sobre quem roubou as tortas: 

 

Que bela Sopa, suculenta e trigueira, 

Espera por nós na quente sopeira! 
Quem por ela não suspira, não diz opa? 

Sopa da noite, que bela Sopa! 

Sopa da noite, que bela Sopa! 

Ooooó... Bela Sooo... paa! 
Ooooó... Bela Sooo... paa! 

Sooo...paa da nooo... iii... teee, 

Bela, bela Sopa! 
 

Que bela Sopa! Quem quer saber de pastel, 

Assado ou outro pitéu? 

Uma sopinha fumegando no prato, 
Não é de se tirar o chapéu? 

Ooooó... Bela Sooo... paa! 

Ooooó... Bela Sooo... paa! 
Sooo...paa da nooo... iii... teee, 

Ooooó BEEELA SOOPA! (CARROLL, 2013, p. 86-87, grifos do autor). 
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Há também intertextualidades externas à ligação entre Carroll e Green. Quando Alice 

se encontra no labirinto – espaço que inexiste nas obras de Carroll, mas que ganharam 

popularidade nos parques temáticas da Disney World –, há um paralelo a ser traçado com o 

Labirinto de Creta. Segundo Assis e Avanci, 

 

A mitologia grega conta a história de homens e mulheres que entrelaçaram 

suas vidas ao Labirinto de Creta, local em que estava preso um perigoso 

monstro – o Minotauro. O labirinto foi construído pelo arquiteto Dédalo, a 
pedido do poderoso Rei Minas da ilha de Creta. Era uma construção repleta 

de caminhos e passagens dispostos da maneira mais confusa possível, para 

impedir que qualquer pessoa pudesse sair de suas entranhas (ASSIS; 

AVANCI, 2004, p. 13). 

 

Além do conhecimento de mundo, o leitor-jogador também poderá conhecer um pouco 

de como era a educação na Era Vitoriana. O narrador do livro-jogo traz ao leitor-jogador a 

seguinte situação na referência 90: 

 

Você se lembra de ter visitado labirintos com sua ama e que aprendeu sobre 

o Labirinto de Creta nos estudos de Clássicos com sua governanta, fazendo 

com que fique bem confortável aqui. Na próxima encruzilhada, irá ao norte 

(vá para 24), leste (vá para 100) ou sul (vá para 174)? (GREEN, 2019, p.i., 
grifos do autor). 

 

Mais do que ser um pretexto para depositar informações culturais para seu leitor-

jogador, Green consegue manter o equilíbrio em apresentar curiosidades históricas – como era 

a educação em casa, os primórdios do que hoje é chamado de homeschooling194 – e pontes 

entre seu livro-jogo e outros clássicos da literatura, como a mitologia grega mencionada no 

exemplo acima. Mais do que informações aleatórias que pouco acrescentarão à narrativa, o 

uso do labirinto é outra boa escolha do autor, visto que este cenário é presença praticamente 

mandatória nos livros-jogos, visto que a estrutura de narrativa ramificada muito se assemelha 

à construção de um labirinto, com caminhos certos e errados, repleto de armadilhas e 

monstros desconhecidos. Isso só vem a enriquecer a obra de Green e elevar seu livro-jogo de 

mero experimentalismo de adaptação para um livro-jogo rico em intertextualidades, cujo 

potencial pode conduzir seus leitores-jogadores a saberem mais sobre as muitas referências 

literárias que utilizou, bem como instigar a pesquisa pela época histórica, tudo isso de forma 

despretensiosa e não opressora. 

 
194 Ensino doméstico ou domiciliar. 
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Por fim, a obra de Green possui certa dose de distopia, visto que a missão do leitor-

jogador, coordenando as decisões de Alice, poderão livrar o País dos Pesadelos de seu 

governo tirânico e torná-lo o País das Maravilhas novamente: 

 

– Precisamos de você no País das Maravilhas – o Coelho branco diz, os 

espasmos do focinho acompanhados por um zunido mecânico. 
– País das Maravilhas? – O nome é familiar, mas você não consegue se 

lembrar do que se trata. 

– É a Rainha de Copas. O reino inteiro foi devastado pelo [sic] tirania dela e, 

se você acha que as coisas estavam ruins antes, saiba que estão piores agora. 
É um milagre que eu tenha escapado dos homens tique-taque dela. (GREEN, 

2019, p. 20) 

 

Percebe-se que o antigo País das Maravilhas, como o próprio nome sugere, pode soar 

como uma utopia, onde personagens interagem entre si sob eventos fora da lógica do mundo 

comum. Com a instalação do governo opressor da Rainha de Copas, o aspecto maravilhoso, 

no sentido de belo e divertido, torna-se um pesadelo, forma de sonho de cunho negativo, e que 

também remete à desesperança e à saudade por tempos melhores. A diferença entre utopia e 

distopia pode ser melhor conhecida com a afirmação a seguir: 

 

Assim, se o século XVI pariu a ideia de utopia, o século XX engendrou a 
distopia. 

As utopias buscam a emancipação ao visualizar um mundo baseado em  

ideias novas, negligenciadas ou rejeitadas. Sua confiança no futuro é o 
fundamento normativo que lhe garante eficácia ideológica. As distopias, por 

sua vez, buscam o assombro, ao acentuar tendências contemporâneas que 

ameaçam a liberdade (JACOBY, 2007, p. 40 apud HILÁRIO, 2013, p. 205, 

grifos do autor). 

  

Carroll, segundo Rocha (2017, p. 41), sonhava que Alice no País das Maravilhas fosse 

o mais atraente possível aos olhos dos leitores, como um livro de mesa195, ou seja, uma obra 

de grandes dimensões físicas que, como o próprio nome diz, ficaria exposto sobre uma mesa 

ou similar a fim de entreter leitores de várias formas: gerar assuntos para conversação ou ser 

entretenimento temporário. Isso explica porque esses livros normalmente são ricamente 

ilustrados e seus assuntos, normalmente, de não-ficção. A criação de Green, porém, está longe 

de ser algo desse superficial, embora possa causar estranhamento tamanha a “audácia” de uma 

adaptação como essa. 

Os dois livros que compõem Alice conseguiram ser conhecidos e lidos no seu tempo 

por conta dos comentários positivos transmitidos oralmente, passando a receber traduções 

 
195 Do inglês table book (tradução nossa). 
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para outros idiomas e a ganhar publicidade e resenhas na mídia da época (ROCHA, 2017, p. 

42-43). Com a tecnologia atual, a transmissão opinativa virtual é ainda a forma de maior 

divulgação dos livros-jogos, e Green – assim como Carroll – conseguiu boa recepção de 

público, com sua adaptação atingindo diversos países por meio de traduções e apostas de 

editoras especializadas, o que demonstra um ótimo sinal para livros interativos como esse. 

Essa comparação está longe de ser encerrada, e novas aproximações e distanciamentos 

poderão ser feitos por meio de novas abordagens. Ela serve, no entanto, para confirmar que 

“O mito de Alice nunca deixou de estar presente na cultura popular desde seu lançamento” 

(ROCHA, 2017, p. 40). Porém, o presente estudo serviu para que algumas conclusões parciais 

fossem levantadas: 

• Green não se importou em ser fiel aos textos-fonte. Dessa forma, não se prendeu a 

imitar o estilo de Carroll e nem se preocupou sobre que tipo de leitor-jogador agradaria. O 

autor de Alice no país dos pesadelos fez o que sentiu vontade de fazer: uma versão própria das 

aventuras de Alice pelo – agora decadente – País das Maravilhas. Por mais que o autor visasse 

lucro com seu livro-jogo e direcionasse a obra para determinado público-alvo, “parte tanto do 

prazer quando da frustração de experienciar uma adaptação está na familiaridade criada 

através da repetição e da memória” (HUTCHEON, 2013, p. 46). Green resgatou, adaptou, 

modificou e publicou o que acredita que seu público buscaria numa adaptação para livro-jogo, 

independente da fidelidade para com as obras inspiradoras; 

• Diferente de experiências “passivas”, o contato de um leitor-jogador com Alice no país 

dos pesadelos possivelmente o leve às obras originais196, visto que a interação pode colocá-lo 

em contato “ativo” para com os textos de Carroll, adaptados à forma de Green. Numa leitura-

jogo, seu público interage com a história. Se esse público busca, em seguida, a leitura das 

obras de Carroll, completa-se o ciclo hutcheoniano de engajamento para com os textos197; 

• O contato do público com Alice no país dos pesadelos mantém viva a literatura 

carrolliana como memória, já que seus textos do século XIX foram resgatados para a presente 

época. A boa recepção de público que o livro-jogo de Green obteve pode comprovar que “ao 

dar significado e valor a uma adaptação como adaptação, o público opera num contexto que 

 
196 Essa hipótese será melhor abordada adiante, no capítulo 5. 
197 Isso não significa, no entanto, que o livro-jogo seja algo menor do que a literatura. Ao passo que obras 

canônicas são consideradas clássicas porque sempre possuem algo significativo em si a oferecer a leitores – uma 

das muitas características que as fazem sobreviver ao tempo – o livro-jogo se mostra um experimento criativo e 

atrativo para leitores, alguns deles avessos aos textos da literatura canônica. O livro-jogo pode ser considerado 

inferior à literatura, por exemplo, se as combinações de histórias criadas por meio das bifurcações de escolha, 

por mais numerosas que sejam, não superem a liberdade que um texto literário de qualidade tem em oferecer 

infinitas interpretações a seu leitor. 
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inclui seu conhecimento e sua própria interpretação da obra adaptada” (HUTCHEON, 2013, 

p. 155, grifo do autor); 

• A adaptação de Green pode encorajar novas produções nesse mesmo estilo, bem como 

libertar escritores em potencial sucumbidos pela cultura da “genialidade inata”, encontrada 

apenas em alguns “imortais” da literatura, falácia incentivada por mediadores também presos 

a esse ideal literário elitista. Segundo Hutcheon,  

 

Por sua própria existência, as adaptações nos lembram que não há algo como 

um texto autônomo ou um gênio original capaz de transcender a história, 

seja pública ou privada. Elas também afirmam, entretanto, que esse fato não 
deve ser lamentado (HUTCHEON, 2013, p. 156). 

 

• Ao contrário do que alguns estudiosos pensam, se hoje entra-se em contato com os 

clássicos literários por meio de adaptações não significa que leitores da presente época são 

menos capacitados que os de outrora. Hutcheon (2013, p. 161), por exemplo, afirma 

justamente o contrário quanto a esse diálogo com o passado: “[…] é isso que a adaptação 

significa para os públicos, cria o duplo prazer do palimpsesto: mais de um texto é 

experienciado”. Neste caso, na melhor das hipóteses, Green faria com que seu leitor-jogador 

se interessasse pela leitura de mais três livros além de sua adaptação; 

• Green soube interpretar o contexto da publicação de Alice no país dos pesadelos. Não 

teve a ambição de que sua série ACE Gamebooks conhecesse o sucesso de vendas que 

Fighting Fantasy, por exemplo, conheceu, mas ofereceu ao público algo impensável até 

então: um possível livro-jogo literário. Não há como garantir que os próximos livros-jogos 

seguirão essa tendência, mas se mostra uma nova possibilidade de híbrido textual que dialoga 

diretamente com a literatura canônica. Isso provavelmente não funcionaria no século XX, pois 

os livros-jogos supriam a precária jogabilidade e altos custos de consoles de videogames e 

computadores caseiros do final daquela época. No presente século, com o grande avanço 

nessa área do entretenimento, os livros-jogos precisaram se adaptar, e uma das formas é 

oferecer algo diferente do que tem sido publicado até então. 

O livro-jogo possui incontáveis formas de se transmitir uma narrativa de aventura a 

seu leitor-jogador. Quanto maior o número de referências, maior a possibilidade de 

combinações entre os fragmentos desse texto lúdico. Dar-lhe aspecto literário significa dotá-lo 

do que o livro literário de qualidade possui como diferencial sobre os não literários: seu 

caráter plurissignificativo. Dessa forma, um leitor-jogador passaria a imaginar além da 

bifurcação não escolhida em algum momento crítica da narrativa interativa, e passaria a 
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pensar no que escolheria se tivesse total liberdade de fazê-lo, algo que só o texto literário é 

capaz de oferecer. Com isso, livro-jogo e obra canônica se mostram uma fusão que pode 

render bons produtos, mesmo que de início, mais experimentais. 

Portanto, esses são aspectos que podem aproximar o escritor-adaptador de uma 

“fórmula de sucesso” caso seu produto final seja um livro-jogo. No capítulo seguinte, a 

aplicação do que foi levantado nesse capítulo será conhecida na prática. 
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4 OUTRAS FANTASIAS E ENGRENAGENS: UM CASO LUSÓFONO 

Quantas vezes já não discordamos sobre os destinos das personagens de 

uma narrativa? Quantas vezes não imaginamos um cenário diferente para 

um certo enredo? Entretanto, acabamos ficando sempre à mercê do autor, 

que tudo sabe e tudo pode. 

(Sonia Rodrigues Mota, 1996, p. 7) 

 

Como já mencionado, implantar a interatividade estudada nesta tese pode ser um dos 

caminhos para filmes, por exemplo (SPANGLER, 2019). Acredita-se, também, que a 

literatura também possa conhecer produções inovadoras por meio desse recurso, oferecendo a 

leitores maior envolvimento com o conteúdo. Esse plano, no entanto, não possui qualquer 

garantia de sucesso. Por conta disso, resolveu-se tentar uma adaptação inédita de uma obra 

lusófona e verificar sua recepção de público198. 

Primeiramente, foi escolhido o texto “original” a ser adaptado. Dessa forma, optou-se 

por Angrid: romance oriental, do autor lusófono199 José Frederico Ferreira Martins200. De 

acordo com Pinheiro, 

 

Martins foi um prolífico autor que publicou mais de trinta volumes em sua 

vida: algumas traduções de textos clássicos indianos e um bom número de 

livros épicos glorificando as façanhas do colonialismo português na Ásia. 
Neste sentido, Martins não é exatamente uma figura excepcional. Grande 

parte das memórias portuguesas sobre a Índia é organizada a partir de uma 

experiência colonial que se estende do século XV ao século XX, em uma 
longa tradição de pensamento sobre o "Oriente", especialmente sobre a 

Índia. Estas memórias da Índia/Ásia/Oriente implicam o que o historiador 

português Antonio Hespanha [1945–2019], inspirado na reflexão de 

[Edward] Said (1978), chamaria de "orientalismo português" (Hespanha 

 
198 Pode parecer, ao leitor desta tese, que os capítulos 1, 2 e 3 formam uma tese em si, enquanto os capítulos 4, 5 

e 6 dão origem a uma outra. Isso porque esta segunda metade da pesquisa precisou retroceder do mesmo modo 

que a metade anterior, apresentando o autor da obra original, o contexto histórico e a obra original para, depois, 

se partir para a adaptação em formato de livro-jogo e compará-los. Porém, nos capítulos finais, a tese como um 

todo é retomada e dá-se a conexão entre os capítulos. 
199 Embora Cláudio Costa Pinheiro (2016, p. 292) o considere um autor português, optou-se por classificar José 

Frederico Ferreira Martins de forma mais genérica (“lusófono”), pois considera-se que não apenas o local de 
nascimento do autor é suficiente para determinar a qual literatura sua produção textual pertencerá. Na literatura 

brasileira há o exemplo de Clarice Lispector (1920–1977), ucraniana natural de Chechelnyk, que mundialmente 

é conhecida como uma escritora pertencente ao cânone brasileiro. Um caso inverso é o de Carlos de Oliveira 

(1921–1981), que mesmo nato em terras brasileiras faz parte do cânone português. Além do mais, o conceito de 

lusofonia não se liga simplesmente ao local de nascimento, mas também a valores expressos por meio da língua 

portuguesa, em contextos variados. Nesse sentido, José Frederico Ferreira Martins pode ser natural de Goa e 

escrever a partir de perspectiva do contexto em que o português se expressa. De acordo com Brito (2018, p. 11), 

“[…] o ser lusófono não está diretamente ligado a uma única nacionalidade, nem um país possui a prevalência de 

dizer o que é ou deixa de ser lusófono”. 
200 Detalhes sobre esse autor serão posteriormente fornecidos no tópico 4.2. 
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1999), organizando a forma como o conhecimento sobre este "outro" era 

produzido201 (PINHEIRO, 2016, p. 292-293). 

 

Além de Pinheiro (2016, p. 292) classificá-lo como historiador e Festino e Garmes 

(2018, p. 93) considerá-lo romancista, José Frederico Ferreira Martins também foi o 881º 

sócio efetivo, em 19 de dezembro de 1913, da Associação dos Arqueólogos Portugueses 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 1938, p. 109). Possivelmente o modo de 

como Joana Passos (2012, p. 202) retrata José Frederico Ferreira Martins seja o mais 

completo, reconhecendo-o como “[...] tradutor, ensaísta, historiador e autor de anacrónicos 

romances históricos [...]”. 

A escolha de Angrid: romance oriental como obra para gerar uma versão em livro-

jogo foi devida a sua falta de exploração acadêmica e editorial desde sua publicação até os 

dias atuais. Como muitas obras lusófonas conheceram versões em histórias em quadrinho, 

filmes, séries televisivas, optou-se por um texto que não fosse de conhecimento geral 

contemporâneo. Uma adaptação, por exemplo, do romance Memórias Póstumas de Brás 

Cubas (2022), de Machado de Assis, poderia conhecer interferências, por exemplo, de sua 

adaptação em história em quadrinhos (2019) ou em filme (2001). 

A obra lusófona de José Frederico Ferreira Martins também foi escolhida para se 

inaugurar uma produção lusófona de livros-jogos fruto de adaptações literárias. É sabido que 

houve uma tentativa de adaptar O Guarani (2019), de José de Alencar (1829–1877), por Luiz 

Eduardo Ricon (1968–), que precisou ser cancelada (RAFAEL CARNEIRO VASQUES, 

[2021]a) e a adaptação em coautoria de Carlos Eduardo Lourenço202 (1975–) e Maria do 

Carmo Zanini chamada A travessia do Liso do Suçuarão: uma aventura pelo grande sertão de 

João Guimarães Rosa (2004), baseada no livro de João Guimarães Rosa (1908–1967) Grande 

Sertão: Veredas (2019) (RAFAEL CARNEIRO VASQUES, [2021]a), que para Silva (2019, 

p. 85) é um “encarte-jogo”, devido à sua curta extensão textual, e não um livro-jogo, de fato. 

Uma adaptação da obra de José Frederico Ferreira Martins poderia inaugurar, dessa forma, 

 
201 Do espanhol Martins fue un autor prolífico que publicó más de treinta volúmenes a lo largo de su vida: unas 

pocas traducciones de textos clásicos indios y una buena cantidad de libros de cuño épico glorificando las 
hazañas del colonialismo portugués en Asia. En este sentido, Martins no es exactamente una figura excepcional. 

Gran parte de las memorias portuguesas sobre la India se organizan a partir de una experiencia colonial que se 

extiende del siglo xv al xx, en una larga tradición de pensamiento sobre “Oriente”, especialmente sobre la 

India. Dichas memorias sobre la India/Asia/Oriente conllevan aquello que el historiador portugués Antonio 

Hespanha, inspirado por la reflexión de Said (1978), denominaría “Orientalismo portugués” (Hespanha 1999) 

organizando la forma como se producía conocimiento sobre ese “otro” (tradução nossa). Ao que parece, o texto 

consultado é uma tradução do português para o espanhol, feito por Eloísa Martín, e recorreu-se à sua tradução 

inversa pela facilidade de acesso ao texto em língua espanhola e por ter sido impossível localizar sua versão 

original em português. 
202 Popularmente conhecido como “Caco Lourenço”. 
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uma nova fase no Brasil e nos países lusófonos, a dos livros-jogos literários (SILVA, 2021), 

já existente, por exemplo, em países anglófonos. Além disso, o apelo de Antonio Candido 

(1918–2017) para os leitores de literatura brasileira poderia ser aplicável aos livros-jogos 

lusófonos, pois 

 

Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do 

esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá 

dar vida a essas tentativas muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre 
tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra vezes inculta, 

em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar 

para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as 

observações que faziam, dos quais se formaram os nossos (CANDIDO, 
2006, p. 12). 

 

A adaptação de uma obra cujo enredo leva o leitor a acompanhar as aventuras da 

protagonista que passa por quatro nações – Portugal, Brasil, Principado de Colabo e Goa –, 

sendo duas delas (Brasil e Portugal) falantes da língua portuguesa e uma delas (Goa) com 

poucos falantes, mas ainda com o legado que o contato com a cultura do colonizador deixou 

(principalmente na arquitetura local), vem a fomentar a lusofonia nos livros-jogos.  

Segundo Brito, 

 

No plano histórico, a ideia da “lusofonia” teria tido início com a expansão 

marítima portuguesa a partir do século XV, que espalhou e que, em certa 
medida, difundiu pelo mundo sua língua e cultura, pela atuação de 

missionários e colonos. Como “teorizadores” desse ideário “lusófono”, 

citam-se, na literatura, o Padre Antônio Vieira [(1608-1697)] com o projeto 
messiânico do Quinto Império, império de caráter religioso e universal, e 

Fernando Pessoa ([1888-1935]) concebendo o “Quinto Império”, como 

“império” da língua portuguesa – um espaço cultural (BRITO, 2013, p. 10).  

 

Por vezes confundido com neocolonialismo, “o conceito “Lusofonia” usa-se 

genericamente para designar o conjunto das comunidades de língua portuguesa no mundo. 

Assim é o primeiro parágrafo do tópico “lusofonia”, encontrado no Portal do Governo 

Português” (BRITO, 2013, p. 4, grifos do autor). Ela é mais do que limitar fronteiras entre 

quem fala ou não português, mas unir toda uma comunidade mundial que, graças a esse 

idioma, consegue interagir e se compreender. Como já foi visto, livros-jogos em língua 

portuguesa são escassos, e a adaptação de uma obra cujo enredo transpassasse por culturas 

diferentes unidas pela língua em comum poderia agradar leitores-jogadores de diferentes 

realidades conectados entre si pelo idioma português, já que 
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Pensar a lusofonia é, igualmente, refletir sobre a função que o português 

desempenha (ou virá a desempenhar) nas localidades em que recebe o 
estatuto de oficial. Insistimos que o respeito, o conhecimento, o 

reconhecimento e a valorização das múltiplas realidades linguísticas 

constituintes dos contextos em que “também se fala o português” é que 

tornam viável um repensar das atitudes culturais, dos conceitos, dos valores 
e dos modos de interagir e de interpretar cada uma dessas realidades. A ideia 

de lusofonia só pode fazer sentido, portanto, se a concebermos acima das 

nacionalidades, muito além de qualquer percepção mítica de uma única 
nação, ou de responsabilidade de preservação por parte de outra (BRITO, 

2013, p. 13-14). 

 

Portanto, percebe-se que o conceito inicialmente idealizado pelo Portal do Governo 

Português se mostra muito reducionista na atualidade. Devido a isso, Brito (2018, p. 130), em 

texto mais recente, reconfigura a ideia de lusofonia de modo a afastá-la dessa definição 

geopolítica, deixando claro que não se trata de neocolonialismo, utopia ou novo imperialismo, 

já que a lusofonia deveria ser baseada na diversidade entre os povos e nações – o que a autora 

chama de “hifenizadas” –, mas sem negar a existência de uma conexão que une os 

pertencentes à comunidade lusófona pela história e pela língua. Um exemplo é a ideia de 

identidade que está ligada à lusofonia (BRITO, 2018, p. 123). 

Com isso, caso a qualidade do livro-jogo adaptado fosse boa, poder-se-ia pensar se é 

viável que o mercado editorial mantenha seu foco em traduções de livros-jogos estrangeiros 

ou se poderia investir em adaptações lusófonas tendo em vista que literaturas de língua 

portuguesa possuem muito a oferecer. Dessa forma, valorizar-se-ia mais a criação e o 

incentivo a escritores lusófonos, mesmo economicamente sendo mais caro do que 

simplesmente traduzir o que já está pronto em idiomas estrangeiros. 

Para essa adaptação literária, pensou-se, também, no público-alvo. Como a ideia foi 

criar uma versão em livro-jogo de um texto canônico, foi decidido que seu público poderia ser 

o infanto-juvenil – aqui classificado como “geração Z”, para o qual normalmente se direciona 

esses híbridos textuais interativos. Porém, por vezes, textos considerados clássicos e 

direcionados por editoras ao público adulto – às vezes, adaptações – possam ser trabalhados 

em espaços de leitura graças à mediação competente de mediadores, por exemplo. O texto 

escolhido de José Frederico Ferreira Martins, apesar de ter sido escrito em português europeu 

de um período não tão próximo da língua contemporânea, possui leitura fluida, com poucos 

vocábulos que necessitam de consulta semântica ao leitor brasileiro, por exemplo. Além disso, 

Angrid: romance oriental é um romance histórico que traz uma narrativa de aventura, algo 

mais propício a conhecer uma versão em livro-jogo, já que, como foi visto, a maioria dos 

livros-jogos preza pelo enredo de aventura.  
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Segundo Sabrina Carvalho do Carmo, 

 

Cada geração tem sua particularidade, os integrantes delas possuem 
comportamentos diferentes e, com isso, ficará mais fácil definir a atividade 

de cada funcionário na instituição para aproveitar o melhor que eles podem 

oferecer e capacitá-los da maneira adequada para cada perfil (CARMO, 
[2019], p. 11). 

 

Mesmo que Carmo se refira, em sua obra, a pessoas no ambiente de trabalho, conhecer 

o perfil de leitores infanto-juvenis não se distancia muito do trabalho feito pelos Recursos 

Humanos numa empresa. Conhecer os leitores do que Carmo classifica como “geração Z” é 

selecionar e direcionar melhor a eles algo que lhes possa ser significativo, dando mais chances 

à presente pesquisa. 

Ainda com base em Carmo, é possível fazer uma breve comparação entre as três 

últimas gerações: 

 

Tabela 20 – Características das gerações X, Y e Z 

GERAÇÃO X (nascidos entre 

1960 e 1980) 

GERAÇÃO Y (nascidos entre 1980 e 

2000) 

GERAÇÃO Z (nascidos de 

2000 em diante) 

Busca pela liberdade Não gostam muito de livros, preferem 

computadores 

São extremamente ansiosos 

Busca por seus direitos Comunicam-se através de e-mails Gostam de liberdade 

Diminuição do respeito à família Digitam ao invés de escreverem Quase não se relacionam 

socialmente 

Maior valor ao sexo oposto Compartilham tudo o que fazem em 

redes sociais, seus hábitos, fotos 

É uma geração silenciosa (cada 

um vive no seu mundo) 

Quebra de paradigmas e ruptura 

com as gerações anteriores 

Estão sempre conectados Usam demasiadamente o fone 

de ouvido 

Busca pela individualidade sem 

perder o convívio em grupo 

São multitarefas Têm pouca intimidade com 

outras pessoas 

Preferem a comunicação pessoal 

à virtual 

Buscam estabilidade e conforto Pensam bastante na 

sustentabilidade e na 

responsabilidade social 

Buscam o sucesso financeiro Estão constantemente à procura de 

novas tecnologias 

O trabalho é um lugar que deve 

deixá-los felizes 

São extremamente obedientes  Escolhem as profissões e 

empresas que atendam ao seu 
propósito 

Trabalham por obrigação para 

terem uma vida confortável 

 São resolutivos 

Liberdade de expressão  São movidos a desafios 

  Possuem visão digital 

  Dinheiro não é premissa 

  São imediatistas 

Fonte – adaptado de Carmo ([2019]). 

 

Justamente características como “gostam de liberdade”, “é uma geração silenciosa 

(cada um vive no seu mundo)”, “são resolutivos”, “são movidos a desafios” e “são 
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imediaistas” (CARMO, [2019], p. 20) são as que mais favorecem a boa recepção de um livro-

jogo lusófono no contexto escolar dessa geração. Isso porque os livros-jogos, apesar de 

portarem narrativas interativas limitadas se comparados a jogos de RPG ou videogame, são 

capazes de oferecer inúmeras possibilidades ao leitor-jogador de criar sua própria narrativa. 

Se for comparado com jogos de RPG ou card games, por exemplo, o livro-jogo apresenta 

duas vantagens: não necessitar de um grupo de pessoas, ideal para leitores-jogadores que não 

aceitam depender de outros, e a harmonia de poder ser lido-jogado de forma imediata devido 

à simplicidade de suas regras ao passo que sua leitura lúdica é, se comparada a uma leitura 

sequencial, complexa por ser ramificada. Por fim, vale lembrar que a narrativa de um livro-

jogo é um enigma por si só e esse desafio só pode vencido pelo próprio leitor-jogador. 

Tendo em vista que raros leitores contemporâneos tiveram contato com o livro 

selecionado de José Frederico Ferreira Martins para a adaptação, o contexto histórico, o autor 

e a obra em si serão, a seguir, apresentados. 

 

4.1 UMA NOVA MÁQUINA PORTUGUESA: O CONTEXTO HISTÓRICO E LITERÁRIO 

 

Mesmo de forma breve, se faz necessário passar brevemente pelo contexto da época, 

pois “só se pode compreender a validação da escrita de Ferreira Martins203 no âmbito da 

ideologia colonial metropolitana associada ao Estado Novo” (PASSOS, 2012, p. 207). 

Para se compreender o contexto de publicação das obras de José Frederico Ferreira 

Martins, faz-se necessário conhecer o período inicial do Estado Novo. Também conhecido 

como Salazarismo – pelo fato de seu líder e fundador ter sido António de Oliveira Salazar 

(1889–1970), que ficou no poder até adoecer em 1968 e ser substituído por Marcello Caetano 

(1906–1980) (MARTINS, 2006, p. 6) –, este foi um regime político ditatorial que vigorou em 

Portugal por 41 anos, fruto da Revolução de 28 de maio de 1926204, que resultou no fim da 

Primeira República Portuguesa. Após esse golpe militar, a estrutura do poder executivo foi 

bruscamente alterada: 

 

O chefe do Estado era representado pelo Presidente da República, eleito por 

um mandato de sete anos, por meio de um sufrágio censitário, mas direto até 
1958. O chefe do governo era o Presidente do Conselho, nomeado e passível 

de ser exonerado pelo Presidente da República, mas que não podia ser 

 
203 Optou-se por chamar o autor pelo nome completo. Joana Passos, por sua vez, refere-se a ele pelos dois 

últimos. 
204 Também conhecida como Golpe de Estado de 28 de maio de 1926 ou Movimento de 28 de maio de 1926. Os 

herdeiros do Estado Novo também a conhecem como Revolução Nacional. 
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afastado pelo Parlamento. Desde 1928 o Presidente do Conselho era o 

professor Antônio Oliveira Salazar, que transformou esta idéia [sic] de um 
Executivo bicéfalo, em ditadura de Governo e posteriormente em uma 

ditadura pessoal do Presidente do Conselho (MARTINS, 2006, p. 8). 

 

Os marcos do Estado Novo foram a aprovação da Constituição de 1933, ano que deu 

início a esse regime conhecido por ser autoritário, autocrata e corporativista, e a Revolução de 

25 de abril de 1974 – também conhecida como Revolução dos Cravos –, que depôs o regime 

ditatorial e iniciou a transição para a democracia.  

O Estado Novo “[...] durante quarenta anos a ideologia totalitária do salazarismo 

expandiu seus tentáculos opressivos por todos os setores da realidade portuguesa [...]” 

(ROANI, 2004, p. 20), proibindo partidos políticos, greves, manifestações, entre outras. 

Segundo Maria Antonia Dias Martins,  

 

O Estado Novo português caracterizou-se pelo autoritarismo político e pela 

intervenção estatal na economia. Embora influenciado por idéias [sic] 

fascistas, sobreviveu à queda destes regimes europeus no final da Segunda 
Grande Guerra. 

A política econômica adotada por Salazar privilegiava uma postura 

antiliberal, de natureza isolacionista e ruralista. A industrialização era 

rejeitada pois era vista como causadora de problemas laborais e de classe. 
Dessa forma a tradição camponesa e rural foi privilegiada, justificando a 

permanência da maior parte da população ligada à agricultura (MARTINS, 

2006, p. 6).  

 

Salazar conseguiu uma recuperação financeira impressionante, ainda mais com 

Portugal não participando da Segunda Guerra Mundial, mas fornecendo produtos aos países 

em guerra, lucro este revertido na modernização de sua infraestrutura.  

A repressão contra quem discordava dos planos do governo era grande. Os fortes 

meios de repressão funcionavam da seguinte forma: 

 

A polícia política205 espalhava a sua influência insidiosa por todo o país, por 

meio de uma rede de colaboradores e espiões. Poucos recursos havia contra 
suas pressões. Com o perigo à espreita em cada conversa política, as pessoas 

tornaram-se esquivas, desconfiadas e silenciosas... Evitando excessos 

públicos ou escondendo-os habilmente de olhares estrangeiros. Salazar criou 

um clima de terror ´moderado´ que era implacável, vigilante e 
devastadoramente eficaz (MAXWELL, 1999, p. 31 apud MARTINS, 2006, 

p. 8). 

 

 
205 Também conhecida como Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE). Seus funcionários não usavam 

farda ou qualquer outra identificação para cumprirem seu dever. 
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Um dos meios era a censura, que durou do início ao fim do Estado Novo. Segundo 

Rolim ([2012], p. 6), “para Salazar, o jornal era o alimento espiritual do povo e por isso 

deveria ser fiscalizado como todos os alimentos que pudessem fazer mal à saúde”. Além do 

jornal, “[...] revistas, ilustrações, magazines, folhetos, cartazes, boletins, relatórios [...]” 

(ROLIM, [2012], p. 5) também eram alvo de censura, porém, de acordo com Maria Antonia 

Dias Martins (2006, p. 8), “curiosamente, essa censura preventiva não atingia os livros, que 

eram publicados sem uma autorização prévia, porém se fossem considerados perigosos ou 

perturbadores poderiam ser retirados do mercado por ordem das autoridades”. 

O que precisaria ser retirado de qualquer publicação recebia traços de cor azul, e, 

segundo Rolim ([2012], p. 2), por isso o lápis dessa cor se tornou o símbolo da censura.  Tal 

prática se mostrou eficaz para a manipulação da realidade do país, visto que  

 

O Estado Novo conseguiu fazer com que o país se afirmasse numa imagem 

fictícia. Os portugueses e todos os cidadãos dos outros países tinham uma 
imagem de Portugal que não correspondia à realidade. Nesse Portugal 

fictício não havia fome, nem situações de extrema miséria, nem falta de 

assistência médica hospitalar, nem pessoas a viver em barracas nem 

mortalidade, nem analfabetos, nem desemprego, nem exploração, nem 
suicídio. Porque os censores estavam lá para cortar o acesso a esta 

informação, a única informação que passava nos meios de comunicação 

social sobre Portugal era a ideia de uma sociedade perfeita em termos 
económicos, políticos e culturais. Mas em Portugal vivia-se uma situação 

extremamente precária, a taxa de analfabetismo era enorme e Censura 

juntamente com a repressão fazia de Portugal um dos países mais atrasados 
de toda Europa (ROLIM, [2012], p. 4). 

 

Nem só de propaganda política voltada à juventude funcionou o Estado Novo. O 

Secretariado de Propaganda Nacional, conhecido por sua sigla (SPN) – sucedido pelo 

Secretariado Nacional de Informação (SNI) em 1945 –, foi “[...] criado em 1933 para 

indoutrinar a opinião pública com a ideologia conservadora do regime” (KUIN, 1993, p. 560). 

Sua intenção era difundir o que o Estado considerava essencial, como "os bons costumes", a 

doutrina e a ideologia. Por meio de cartazes espalhados pelo país e distribuídos em escolas, o 

governo de Salazar conseguia difundir e defender os ideais de “Deus, pátria e família”, o que 

no Brasil estava ligado ao Integralismo – um movimento da extrema direita política de 1932 

cujo nome original era Ação Integralista Brasileira (AIB) – de Plínio Salgado (1895–1975). 

Segundo Passos, 

 

É um facto que o estado Novo procurou conter a possibilidade de dissidência 

política pela desmobilização da população, investindo numa ruralização do 
país, na força conformista da igreja e na representação do estado como figura 



297 

 

paternal e caridosa. O clima urbano era visto como gerador de “violência” 

(na verdade, de dissidência), pelo que, um povo ruralizado, pobre e 
analfabeto, garantiria as condições para a perpetuação de uma forma de vida 

acrítica, baseada em rotinas, promovendo-se assim a estabilidade do Estado 

Novo (PASSOS, 2012, p. 207). 

 

Quanto à educação, no Estado Novo foi criada a Organização Nacional Mocidade 

Portuguesa, conhecida apenas como Mocidade Portuguesa, com o intuito de educar de forma 

moral, cívica e física jovens entre 7 e 14 anos, a fim de formar seu caráter nacionalista, o 

gosto pela ordem, disciplina, dever militar e aos feitos de Salazar. Ela não permitia o 

funcionamento de outra organização, associação ou instituição semelhante sem aprovação 

prévia da Mocidade Portuguesa. Quando esses jovens completavam 18 anos poderiam se 

inscrever na Legião Portuguesa, uma milícia com a missão de combater a extrema esquerda 

política, depois canalizada para a defesa civil. Segundo Kuin, 

 

Resumidamente, a inserção da Mocidade Portuguesa na sociedade 

portuguesa era inicialmente caracterizada por um forte influxo de 
voluntários; uma vez que parte desse grupo foi canalizado para a Legião 

Portuguesa, perdeu-se o carácter mobilizador da organização nacional de 

juventude e revelou-se como instrumento de enquadramento obrigatório da 

juventude. Assim, o regime tinha criado um aparelho de controle das 
actividades circum-escolares dos alunos dos liceus e ao mesmo tempo, 

preenchendo um «nicho» importante de sociabilidade juvenil, um meio 

eficaz de impedir a criação ou actuação de novas organizações 
independentes de juventude (KUIN, 1993, p. 568). 

 

Quanto à literatura, o Estado Novo considerava que a produção literária portuguesa 

estava voltada à erudição e ao lirismo, e que deveria retomar os tempos de glória de nação 

navegante conquistadora. Segundo Garcia, 

 

Foi no contexto desta carência literária que a Agência Geral das Colónias, 

departamento do Ministério das Colónias, sob o patrocínio do seu primeiro 

Director Armando Cortesão [(1891–1977)], a partir de 1924, se decidira pela 
utilização de mais esta estratégia de divulgação e propaganda do Portugal 

ultramarino, tomando a iniciativa de promover anualmente um Concurso de 

Literatura Colonial [...] (GARCIA, [2002], p. 241). 

 

Dentre muitos autores premiados pelo concurso, são lembrados os escritores Jaime do 

Inso (1880–1967), Henrique Galvão (1895–1970), Teófilo Duarte (1898–1958) e o próprio 

José Frederico Ferreira Martins. A obra deste merece destaque talvez não por sua qualidade 

literária, mas por não se enquadrar como romance de ficção como as demais, já que usava 
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personagens históricos ligados de sua terra natal (Goa) e distorcia fatos [...] (GARCIA, 

[2002], p. 246), produzindo, assim, algo próximo ao gênero de ficção histórica. 

Segundo Blockeel (2005, p. 141), “os livros eram instrumentos possíveis de formação 

ideológica. Através da leitura o regime tentava inculcar orgulho em relação à história 

brilhante de Portugal e ao seu império colonial”. Dessa forma, a obra Angrid: romance 

oriental se mostra bom exemplo dessa literatura ultramarina da época. Não é possível, no 

entanto, saber com precisão se Angrid: romance oriental foi destinada ao público que hoje 

pode ser classificado como infanto-juvenil. 

Na literatura portuguesa contemporânea não é sabido se muitas obras ousam abordam 

o Estado Novo como tema a ser explorado pela literatura, mas pelo menos não aparenta. 

Segundo Blockeel (2005, p. 133), “[...] isso se deve ao impacto que teve a doutrinação do 

Estado Novo no subconsciente colectivo português”. Ao que parece, a experiência de quem 

viveu o Estado Novo foi tão traumática que seus ecos ainda ressoam às gerações mais novas, 

o que se assemelha ao período ditatorial brasileiro, que apenas recentemente conheceu um 

boom de obras literárias sobre um dos períodos mais opressores de sua História. Segundo 

Licarião, no Brasil, 

 

[...] se tomarmos os livros em circulação no atual mercado editorial e as 

obras validadas por estudos críticos nos últimos 35 anos, um breve 

levantamento da literatura brasileira que tem a ditadura como pano de fundo 
ou tema principal revelará que a última década foi umas [sic] das mais 

prolíficas em publicações: em um universo de 110 obras que consegui 

catalogar até o momento quase metade (53) foi publicada entre 2010 e 2019 
(LICARIÃO, 2019, n.p.). 

 

Buscando não se estender tanto o assunto no período temporal em que Portugal se 

encontrava, passa-se, a seguir, a conhecer um pouco sobre José Frederico Ferreira Martins.  

 

4.2 JOSÉ FREDERICO FERREIRA MARTINS: CRIADOR TRANSCONTINENTAL 

 

Pouco se sabe sobre José Frederico Ferreira de Martins. Segundo Joana Passos, ele 

 

Foi professor do liceu (em Angola e em Lisboa), diretor da Imprensa 

Nacional de Goa e mais tarde da de Angola. Foi igualmente diretor da 
revista arqueológica O Oriente Português e deixou publicada obra variada 

como historiador, tradutor e romancista de cordel. O seu ensaio histórico 

mais reconhecido parece ter sido “A Reconquista do Império – Oriente”, 

sobre as nefastas consequências do domínio dos Filipes de Espanha para o 
império colonial português´[...] (PASSOS, 2012, p. 202, grifo do autor). 
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Além disso, José Frederico Ferreira Martins também traduziu obras da literatura 

indiana de Calidaça (século IV ou V–século IV ou V) e Rabindranath Tagore (1861–1941), 

embora seu destaque sejam as antologias de crônicas históricas (PASSOS, 2012, p. 203). José 

Frederico Ferreira Martins se mostra “[...] um autor que assume uma voz ao serviço da 

promoção da ideologia colonial, e que o faz com um grau de consciência que não 

encontrávamos nos autores dos jornais literários do século XIX” (PASSOS, 2012, p. 204). 

O autor de Angrid: romance oriental faz parte dos autores nascidos em Goa que 

optaram por produzir literatura em língua portuguesa, pois sua terra natal foi colônia 

ultramarina de Portugal. Isso significava que, nos documentos, a nacionalidade “portuguesa” 

é que consta, ou seja, era natural que os goeses fossem considerados portugueses, porque de 

fato o eram mesmo, pois eram cidadãos nascidos em província de ultramar. O mesmo valia 

para as demais colônias. Por exemplo, se alguém nascia em Lubango, Angola, seria 

português, natural de Lubango. 

Segundo Lopes e Rodrigues (2018, p. 91), “a conquista de Goa foi um longo e 

complexo processo militar, decorrido entre 1510 e 1512, com repetidos avanços e recuos, até 

à consolidação da ocupação portuguesa”, e por isso o ano de 1510 é datado como o início do 

domínio português nas terras que hoje compõem o menor Estado indiano, que conheceu seu 

fim somente em 1961, data da invasão indiana em Goa (SANTOS, 2020, p. 293). A partir daí, 

“[...] a literatura goesa continuou a florescer em língua concani e em inglês, sendo que as 

temáticas, referências culturais ou motivos literários herdados da tradição em português 

encontraram expressão na atual escrita goesa em inglês [...]” (PASSOS, 2012, p. 209). 

Possivelmente, a opção de José Frederico Ferreira Martins pela língua do colonizador 

tenha acontecido de forma natural, visto que “[...] qualquer literatura local que convive com 

uma literatura e uma língua que lhe foram impostas passa sempre um período de “ansiedade 

de influência”, na procura de uma voz própria e diferenciada” (PASSOS, 2012, p. 204), ainda 

longe de ocorrer em território goês. Porém, é possível que José Frederico Ferreira Martins 

tenha feito tal escolha por se posicionar de acordo com o ideal colonialista dominante de sua 

época, já que “a seu ver, a assimilação de Goa a Portugal seria a positiva demonstração de que 

a um orientalismo português teria de corresponder um ocidentalismo asiático” (PASSOS, 

2012, p. 204). No entanto, é sabido que na relação entre colonizador e colonizado esse 

escambo cultural não ocorre de forma bilateral, e sim em via única de colonizador a 

colonizado.  
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José Frederico Ferreira Martins recebeu prêmios literários diversos por suas obras. No 

entanto, na época do Estado Novo, isso não seria surpresa ao autor, já que suas obras 

claramente enalteciam a história colonial portuguesa, desde o título até o final de seu 

conteúdo (PASSOS, 2012, p. 208-209).  

Apresentado o autor, mesmo que brevemente, passa-se à sua obra escolhida para a 

presente tese. 

 

4.3 UM CONDE DE MONTE CRISTO PORTUGUÊS 

 

Boa parte do conjunto da obra de José Frederico Ferreira Martins pertence ao período 

do Estado Novo, como já mencionado. Nele, Angrid: romance oriental, publicado em 1938, e 

outras obras desse escritor inevitavelmente tiveram a influência do contexto de sua época. 

 

Figura 121 – Ilustração comemorativa de 10 anos da Revolução Nacional de 1926 
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Fonte – Martins (1938). 

 

Acredita-se que seja relevante situar, além do contexto histórico, o contexto da 

literatura da época enquanto se analisa a obra em si. 
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Como visto anteriormente, 

 

É consabido que o conservadorismo, uma aceitação tácita dos princípios 
tradicionalistas e os temas nacionais eram características gerais durante o 

Estado Novo, não obstante o esforço de uma mão-cheia de escritores para 

não se sujeitarem à ideologia do regime [...]. 
No período pós-revolucionário, a literatura juvenil enveredou por um novo 

caminho e conheceu um verdadeiro boom, sobretudo depois de 1980. Hoje 

em dia, a literatura infanto-juvenil portuguesa tem créditos firmados e está a 
alinhar-se pelo caminho europeu, embora com as suas características 

particulares (BLOCKEEL, 2005, p. 126-127, grifo do autor). 

 

Ainda segundo Blockeel (2005, p. 127), no período do Estado Novo os textos eram 

normalmente direcionados ao leitor cuja faixa etária não ultrapassava de doze anos, e a 

produção para o que hoje se classifica como leitor juvenil ou jovem adulto dispunha de baixa 

qualidade literária tanto em língua quanto em conteúdo. 

O livro Angrid: romance oriental é uma das 12 produções de José Frederico Ferreira 

Martins publicadas em Portugal (PASSOS, 2012, p. 209) e outras dezenas em Goa 

(MARTINS, 1938, p. 2). Apesar de ter sido um autor premiado por sua produção referente à 

História, Angrid: romance oriental se mostrou uma obra que não resistiu bem ao tempo, pois  

 

Os romances deste autor têm de ser entendidos como registo de literatura 

popular para um público abrangente, que tinha apetência por este tipo de 

escrita nos seus momentos de lazer, consumindo obras de caráter juvenil, 
com muita ação e enredo amoroso. O que pode faltar ao romancista Ferreira 

Martins em originalidade e profundidade sobra em habilidade para promover 

propaganda colonial (PASSOS, 2012, p. 202-203). 

 

O enredo de Angrid: romance oriental é ambientado no século XVIII (MARTINS, 

1938, p. 6), podendo ser classificado como um romance histórico. Ao se comparar Angrid: 

romance oriental com O conde de Monte Cristo (2012), de Alexandre Dumas (1802–1870), é 

possível perceber uma relação entre ambas, visto que nesses textos há o protagonista punido 

de forma injusta, seguido por um tempo de capacitação e planejamento da vingança, a busca 

pelo antagonista, o confronto final e a consumação da vendeta. Apesar disso, não seria justo 

considerar a obra de José Frederico Ferreira Martins como formula fiction206, visto que apenas 

algumas situações em Angrid: romance oriental são encontradas em narrativas sobre 

navegação ou busca por vingança, ou seja, possui poucos elementos de um possível texto-

fonte “original” e lugares-comuns de outros. 

 
206 Optou-se por manter a grafia original em inglês pela ausência de uma tradução justa para este gênero literário. 
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Segundo Blockeel, 

 

Quanto à história é preciso ter em conta que até 1936 predominavam na 
escrita portuguesa, literatura e ensaio, duas atitudes tipológicas em relação a 

Portugal: uma atitude marcadamente crítica, e por isso apodada de 

<<estrangeirada>> e outra vocacionada para a recuperação dos valores 
tradicionais portugueses. As versões oficiais da História eram heterogéneas, 

embora apresentassem em comum a valorização da época da Expansão 

Marítima e as suas figuras. O meio século do Estado Novo centralizou o 
pensamento cada vez mais na segunda componente, chegando-se a versões 

oficiais unívocas, moldadas por uma dominante monológica (BLOCKEEL, 

2005, p. 129). 

 

Apesar de ter sido publicada em 1938, Angrid: romance oriental parece seguir o 

padrão pré-1936 estipulado por Blockeel. Isso porque o texto lusófono se mostra, ao ser 

comparado com o texto de Dumas, uma obra com evidentes influências do romance 

francófono ao passo que também não poupa o resgate dos valores da tradição portuguesa, 

colaborando assim para a “[...] <<manipulação glorificadora do passado ao serviço do 

presente ditatorial>> [...]” (BLOCKEEL, 2005, p. 130). 

Há na apresentação de Angrid: romance oriental a ambientação do leitor na narrativa 

de aventura que está por vir: 

 

Êste romance tem algum fundamento histórico, como todos os outros 

trabalhos de igual natureza por mim escritos. 
Um pequeno episódio concernente à sociedade portuguesa no Oriente foi a 

chave que me serviu para bordar o enredo, que romantizei, ampliando-o com 

aspectos curiosos da vida movimentada dos tempos que dominávamos no 

Oriente. 
Angria, de-facto existiu e foi um célebre corsário, temido no Oceano Índico, 

e cuja amizade os vice-reis, por mais de uma vez, procuraram e obtiveram 

em certas condições. 
Muitos portugueses, franceses e ingleses serviram nas suas Armadas, e todos 

eram unânimes em exaltar as suas qualidades: valente na guerra e generoso 

na paz. [...] 
Não representa, portanto, um simples produto de imaginação o que aqui 

deixo registado. A fantasia e a realidade, em quantidades precisas, servem de 

tema ao livro que o público vai ler e apreciar (MARTINS, 1938, p. 5). 

 

José Frederico Ferreira Martins não esconde sua fonte de inspiração histórica, embora 

não explicite a semelhança narrativa com a obra de Dumas. Esse tipo de obra ficcional criada 

no limite da História e da literatura, para Blockeel,  

 

[...] possibilitou o reaparecimento de versões divergentes sobre a História em 

vez da visão uniformizada e canalizada que o regime defendera, o que se 
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nota sobretudo na abordagem de épocas e figuras. Volta a surgir um período 

que não foi abordado na produção anterior, ou foi abordado apenas para o 
condenar (BLOCKEEL, 2005, p. 130). 

 

Pela origem goesa e pela farta produção bibliográfica sobre a colônia portuguesa 

oriental, José Frederico Ferreira Martins se mostra um autor ideial para uma curiosa 

adaptação histórica livre como Angrid: romance oriental. Uma ficção ambientada em 

Portugal, Brasil e – principalmente – Goa se mostrou uma boa opção de enredo para o autor, 

visto que 

 

A questão colonial esteve sempre presente no conjunto de argumentação 

política pela relação estreita que mantêm com o problema da identidade e 
sobrevivência do país. Todas as correntes do nacionalismo português se 

defrontaram de uma forma ou de outra com a opção ultramarina. 

Com o Estado Novo, a questão da identidade e missão portuguesa no mundo 
é revigorada ganhando novas dimensões. Neste momento da história 

portuguesa a política colonial ganha um caráter sistêmico, em que todo o 

aparelho estatal trabalha para o projeto de reconstrução do Império 

(MARTINS, 2006, p. 93). 

 

De fato, a obra de José Frederico Ferreira Martins referente à relação entre Portugal e 

Goa, com a interferência do principado de Colabo207, conseguiu ocultar as derrotas 

portuguesas para o perigoso príncipe-pirata Angriá208. Esta personalidade histórica 

 

[...] havia sido vice-almirante da marinha marata [(estado hindu existente de 

1674 a 1818 e localizado no que hoje é parte da Índia e uma pequena parte 

do Paquistão)], tendo-se afastado daquele poder durante o conflito mantido 

com Aurangzeb [(1618–1707)], entre 1690 e 1707, que enfraquecera o 
governo central marata. Essa conjuntura possibilitou que Canoji se rebelasse 

e atuasse à margem do controle marata, fundando um principado de grande 

extensão entre o porto de Bombaim e Vingurlá, onde atacava e saqueava as 
embarcações mercantis mogores, portuguesas e britânicas. Essas atividades 

tornaram-no o pirata mais temido da costa ocidental indiana até a data da sua 

morte em 1729. Os seus descendentes continuaram as ações de pirataria nas 
décadas seguintes, se bem que com menor eficácia e impacto, sendo que, em 

1755, a ação conjunta anglo-marata iria eliminar definitivamente a ameaça 

Angriá (NOBRE, 2015, p. 4). 

 

 
207 Território que compreendia de Bombaim a Vingurlá. Por mais que possa ser conhecido como “Colaba” 

(NOBRE, 2015, p. 4), optou-se por manter sua grafia como “Colabo” já que é assim que grafa José Frederico 

Ferreira Martins em sua obra. 
208 Seu primeiro nome pode ser encontrado como “Canogi” ou “Canoji” (NOBRE, 2015, p. 4). Optou-se por se 

referir ao príncipe-pirata somente pelo sobrenome, já que é assim que grafa José Frederico Ferreira Martins em 

sua obra. 
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A temática da navegação também se mostra outra boa escolha do autor. José Frederico 

Ferreira Martins provavelmente saberia que a presença dos mares e de uma heroína 

transcontinental serviria tanto para seu texto quanto para a política estatal portuguesa da 

época, pois  

 

O império seria novamente motivo de inspiração no Estado Novo. A 

literatura seria caracterizada pelo fato de seus produtores, tendo como objeto 

as colônias, expressarem as virtudes do império, do seu passado glorioso e 
do seu futuro promissor. O herói desta literatura é o colono português 

(MARTINS, 2006, p. 93). 

 

Há, como era de se esperar de um historiador tão dedicado, farta pesquisa da época, 

além de boa dose de ficção, como pedem obras desse tipo. Um exemplo é a presença das 

cartas de correspondência da época, que  

 

[...] desempenharam um papel importante ao estabelecer pontes sobre os 

mares. A análise das cartas pode fornecer descrições e informações mais 
íntimas dos indivíduos que se estabeleciam nesse imenso, disperso e 

diversificado império, permitindo conhecer um pouco melhor sobre os 

homens e as mulheres que estavam distantes de suas famílias, de seus 

amigos e de seu rei (OLIVEIRA, 2020, p. 152). 

 

A história de Angrid: romance oriental pode ser conhecida a seguir, separada por 

capítulos209: 

• Capítulo I: a narrativa começa com dois homens conversando após um dia normal de 

trabalho pela estrada velha que ligava Lumiar a Odivelas (hoje um bairro de Lisboa e uma 

cidade da sub-região lisboeta, respectivamente). Reclamando da vida, avistam um palácio 

e discutem o quão feliz deve ser seu dono. Ele pertence a D. Rodrigo da Silveira – um 

senhor de 55 anos de boa saúde que trabalhou muito tempo na Índia – que está triste, em 

seu aposento. Manuel, seu criado, aparece e diz que o doutor Andrade espera D. Rodrigo. 

Este diz que o doutor pode vir a seu aposento caso se sinta confortável para tal. Em seu 

palácio há uma biblioteca, herança de seus avós, que valorizavam muito a leitura e lhe 

transmitiram como valor a luta pela honra, não importando o preço da vingança; 

• Capítulo II: ouve-se um grito de dor e D. Rodrigo corre para se encontrar com Manuel e 

lhe ordena que verifique o que aconteceu. Aguardando ansiosamente o criado, Manuel 

aparece e revela que alguém entrou no palácio e assassinou Beatriz, a filha única de D. 

 
209 Optou-se por um resumo de todos os capítulos pelo fato de a obra Angrid: romance oriental ser rara e de 

difícil acesso ao público geral. Dessa forma, o leitor pode, ao menos, conhecer o resumo do texto integral dessa 

obra de José Frederico Ferreira Martins. 
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Rodrigo. Furioso, se tranca em seu aposento e passa a só pensar em vingança. Manuel e o 

doutor Andrade entram e tentam consolá-lo, pedindo para pensar em sua neta recém-

nascida Ângela, filha de Beatriz. Dessa forma, D. Rodrigo decide que criará sua neta de 

seu modo e a preparará para vingar a morte de Beatriz. Algumas características da família 

Silveira eram gentileza, amabilidade e o cumprimento de promessas feitas. D. Rodrigo, 

inclusive, sabia quem havia cometido o assassinato: Vasco de Sá. Este, sabendo com 

quem lidava, foge para o Oriente; 

• Capítulo III: D. Rodrigo pede a seus funcionários que ignorem o ocorrido e continuem 

seus afazeres. Também os advertiu a não espalhar a fatalidade. Manuel fica incumbido de 

cuidar do espólio de Beatriz, morta aos 20 anos de idade, e de Ângela. Como Beatriz era 

uma pessoa muito querida, em breve a notícia se espalha inevitavelmente. D. Rodrigo 

revela, oficialmente, a amigos e parentes o ocorrido. Sem contar a ninguém, se muda para 

o Brasil com Ângela, D. Manuel e sua esposa, para se retirar numa chácara herdada por 

seus avós, na cidade de São Paulo, pois não aguentaria continuar no palácio depois do 

trauma ocorrido; 

• Capítulo IV: 15 anos se passam, e D. Rodrigo mantém os segredos do infortúnio familiar 

como pode. Por todos esses anos, ele ensina a Ângela tudo o que sabe, como equitação, 

esgrima e idiomas estrangeiros, em busca de vingança. Por mais que Manuel a 

repreendesse quanto estava em perigo, D. Rodrigo relevava, pois queria criar uma neta 

corajosa e chegaria um momento de enviá-la para o Oriente a fim de cumprir sua missão. 

Dessa forma, Ângela é criada de forma muito independente, pois seu avô não lhe 

concederia nem mesmo recursos financeiros próprios para sua viagem; 

• Capítulo V: Ângela atinge a maioridade (16 anos) e uma comemoração é feita. No dia 

seguinte, D. Rodrigo se reúne com sua neta, que já sabia de sua missão graças a Manuel. 

Seu avô lhe conta que o assassino de Beatriz está em Goa, e Ângela se mostra preparada 

para sua missão; 

• Capítulo VI: Acontece uma despedida comovente. Ângela, acompanhada de Manuel, vai a 

Lisboa, para depois embarcar sozinha a Goa. Para obter permissão de viagem, Ângela 

precisa se disfarçar de soldado, e se alista como “Ângelo”. D. Rodrigo escreve uma carta a 

um velho amigo que havia se mudado para Goa para que fornecesse a sua neta o que ela 

precisasse, e a entrega a Ângela para que a usasse em caso de emergência. A viagem do 

Brasil a Portugal não encontra dificuldades, com exceção do mar agitado do final, que não 

intimida a jovem. Ângela também é instruída para não se encontrar com ninguém em 
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Lisboa quando chegasse, pois isso revelaria o plano vingativo dos dois e poderia alertar o 

assassino. Disfarçada de “Ângelo”, a jovem vai à Casa da Índia se alistar para uma viagem 

a Goa. Os militares não suspeitam do disfarce, e apesar de acharem “Ângelo” fraco e 

jovem, o aceitam na expedição, alertando-o quanto aos perigos da viagem. “Ângelo” se 

despede de Manuel e embarca no “Nossa Senhora da Glória”, na praia de Belém;  

• Capítulo VII: Depois de dois meses de viagem, já no Oceano Índico, a embarcação é 

atacada por corsários. Mesmo resistindo bravamente, “Ângelo” é vencido em combate e 

feito prisioneiro do navio pirata “Meca”, liderado pelo príncipe-pirata Angriá, que ruma 

ao principado de Colabo. O lendário pirata ordena a sua tripulação que poupem a vida de 

“Ângelo”, muito ferido após ter matado três210 dos melhores corsários de Angriá, e o 

levem ao doutor Jafet, o médico da embarcação. Após dois dias de viagem a embarcação 

chega ao porto de Colabo, e Angriá pede a Jafet para curar “Ângelo”, pois ele será 

incorporado à sua tripulação. O doutor Jafet revela que “Ângelo” é, na verdade, uma 

donzela. Angriá se surpreende ainda mais com as habilidades de uma guerreira como ela, 

e ordena  que o doutor a leve ao palácio-fortaleza de Angriá. O doutor Jafet também 

revela que a guerreira, muito debilitada, balbucia palavras sem nexo, além de falar sobre 

seu avô e em vingança; 

• Capítulo VIII: Ângela consegue se levantar do leito, apesar de ainda estar muito fraca. 

Conversando com o doutor Jafet, descobre que ele tem origem francesa, e conversam 

nesse idioma. Ela lhe pede para marcar uma reunião com Angriá, e na tarde do mesmo dia 

o príncipe-pirata já comparece em seu aposento. Ela não sabe que sua identidade foi 

descoberta e ainda se apresenta como “Ângelo”. Angriá a oferece liberdade, contanto que 

o sirva como lugar-tenente (vice-chefe). Percebendo vantagem nisso para poder ir a Goa 

consumar seu plano de vingança, “Ângelo” aceita a oferta. Angriá revela que sabe de sua 

real identidade e lhe concede o título de “Angrid”, o que significa que Ângela passa a ser 

a sucessora de Angriá no principado de Colabo, título antes pertencente ao próprio Angriá. 

Cumprimentam-se de forma como só heróis fazem, com Angriá não exigindo a lealdade 

de Angrid devido a sua bravura. Angrid se lembra de Ricardo, um soldado dois anos mais 

velho que ela, que fora o amigo mais próximo dela enquanto estavam no “Nossa Senhora 

da Glória”, e de como precisou se esquivar de suas perguntas para não lhe revelar a real 

 
210 Essa informação pode ser obtida na página 51 da obra em questão, a qual afirma que “Ângelo” matou 3 dos 6 

corsários que o atacaram. Porém, na página 60, há somente 2 corsários sobreviventes que conversam com Angriá 

ao invés de 3, contrariando a conta de subtração conhecida no confronto armado. Apesar de incoerente, essa 

constatação não tem influência alguma no restante do enredo. 
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identidade. Ele, que havia embarcado em busca de acumular riquezas no Oriente, fica 

sabendo que “Ângelo” é o sucessor de Angriá, mesmo ainda sendo prisioneiro; 

• Capítulo IX: Outro mistério tão grande quanto à real origem de Angriá era quem seria a 

“Angrid mulher”, já que na Índia a sucessão de líderes não acontecia por descendências, e 

sim meritocracia. Uma carta chega de Portugal propondo um acordo de paz entre Portugal 

e o principado de Colabo, enquanto Angriá e sua tripulação seguiam saqueando 

embarcações estrangeiras. Angrid cria aproximação com o doutor Jafet, que lhe revela 

muitas informações: ele trabalha por conta própria a Angriá, e não é seu servo, pois o 

príncipe-pirata confia mais na medicina ocidental do que na oriental (i); Angriá talvez 

tenha origem iraniana e europeia, sendo, simultaneamente, um destemido pirata e um 

nobre cavalheiro, desconstruindo a imagem que Angrid e os europeus têm dele (ii); o 

príncipe-pirata pretende enviar um embaixador a Goa para discutir o acordo de paz (iii); 

Angriá saqueia as embarcações estrangeiras por acreditar que os mares por onde navegam 

sejam de domínio de seu principado (iv); o nome mouro “Jafet” foi um nome atribuído ao 

doutor, mas Larouche é seu nome real (v); o próprio doutor Jafet, ao cuidar de Angrid, foi 

quem descobriu e contou a Angriá que “Ângelo” era, na verdade, uma donzela (vi);  

• Capítulo X: Angriá, que se embebedava nos dias quentes da Índia, caçava bisões e tigres, 

hobby este que passou a ser acompanhado por Angrid, com a diferença que o príncipe-

pirata fazia questão de matar os animais com seu punhal. Apesar de ser muçulmano, era 

monogâmico – cuja única esposa era uma persa – e permitia todas as religiões em seus 

domínios. Só não aceitava traidores e covardes, e como punição matava os primeiros e 

extraditava os segundos. Chega uma carta a Angriá avisando-o que embarcações 

holandesas atravessariam seus mares. Ele designa Angrid, que completava 19 anos, a 

liderar a embarcação “Ofir” para interceptá-los a tempo; 

• Capítulo XI: As embarcações holandesas eram pesadas e carregavam bens preciosos, 

enquanto o “Ofir” era pequeno e ágil. Essa ofensiva era uma prova para testar como 

Angrid se sairia no ataque, já que Angriá tinha conhecimento de que ela sabia se defender. 

Munida de apenas as informações que os muitos espiões de Angriá transmitiram pela 

carta, Angrid e sua tripulação invadem e rendem a tripulação de uma embarcação 

holandesa, enquanto as outras três fogem danificadas. Poupando apenas os holandeses que 

se atiraram ao mar. Chega a embarcação “Meca”, liderada pelo próprio Angriá, que estava 

próximo caso Angrid precisasse de socorro, para contemplar e avaliar as posses 

confiscadas. Angriá concede a condecoração de “estrela do mar”, algo que só ele tinha, a 

Angrid; 
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• Capítulo XII: de volta ao palácio-fortaleza, Angrid revela ao doutor Jafet que tem ódio de 

ingleses e holandeses por serem inimigos e atrapalharem os planos de Portugal, diferente 

dos franceses que nunca interferiram em nada. O doutor Jafet conta que tinha 30 anos e 

estava há 5 no Oriente, e que viajou tanto e conheceu tantos iogues e monges budistas que 

aprendeu o melhor da ciência oriental. Ele revela que, antes, chegou a servir o imperador 

mogol211, o qual enviou o doutor ao principado de Colabo. Angriá, após resistir à 

investida mogol, oferece um emprego ao doutor Jafet, que aceita prontamente, e por isso 

passou a ser médico da tripulação do príncipe-pirata. Depois de curar e perceber que o 

soldado capturado “Ângelo” era, na verdade, “Ângela”, e passando a conhecê-la cada vez 

melhor, o doutor Jafet se apaixona por ela, mas não lhe revela esse segredo, pois agora ela 

tinha um alto posto no escalão e era 11 anos mais nova que ele. Certo dia, Angrid convoca 

o doutor Jafet para a missão que ela tanto queria: ser embaixatriz do principado na visita a 

Goa, a fim de estudar um acordo de paz entre Portugal e Colabo. Ela não conta o real 

interesse que possui nessa missão, mas apenas afirma que não se apresentará como 

portuguesa e nem revelará seu real nome. O doutor Jafet aceita a missão; 

• Capítulo XIII: Goa era território português na Índia, onde morava o vice-rei português. 

Apesar de uma grande cerimônia ter sido feita para receber a embaixatriz de Colabo, o 

povo não entendia por que deveriam receber com tantas honrarias um inimigo como eles. 

Lá viviam Vasco de Sá, sua esposa D. Leonor e seu filho, Lopo, e assim como os 

restantes, esperavam o tio de Angriá como embaixador, um homem mais perverso que o 

príncipe-pirata. O vice-rei português – o conde de Sarzedas – convoca Vasco de Sá para 

receber os estrangeiros, e este convoca o Xeque (chefe religioso dos mouros). Ambos 

receberiam o embaixador e logo iriam ao palácio de Rui de Cerqueira;   

• Capítulo XIV: Quando as embarcações de Colabo chegam, Angrid toma a frente para 

aparecer. Ela surpreende a todos com suas vestimentas e beleza natural. Vasco de Sá a 

recebe e partem para o palácio. O boato de que Colabo possui uma embaixatriz se espalha 

e todos ficam curiosos para saber quem é; 

• Capítulo XV: Vasco de Sá, no dia seguinte, reflete sobre antigos remorsos, pois pensando 

em Ângela se recorda de Beatriz. Ele e seu filho Lopo desconfiam, pelo português fluente 

de Angrid, que ela tenha origem portuguesa. Lopo está no Terreiro dos Galos para um 

torneio de armas e corridas de cavalo, dedicado a Angrid, e Vasco de Sá resolve 

 
211 Não confundir o Império Mogol, também chamado de Império Mugal ou Império Mogul, um Estado existente 

entre 1526 e 1857 que chegou a dominar quase todo o subcontinente indiano, com o Império Mongol. Inclusive, 

a designação “mogol” parece ter derivado de “mongol”. 
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comparecer. Conquistando a todos com sua simpatia e beleza, Angrid temia que, caso 

fechasse um acordo de paz com Goa, ficasse mais distante de concluir seu plano de 

vingança. O acordo permitia o principado de Colabo atacar apenas embarcações inglesas 

ou holandesas, e teriam o apoio de Goa para isso. Lopo se apaixona por Angrid; 

• Capítulo XVI: Antes de os jogos começarem, numa festa de gala Ângela deixa 

transparecer sua origem nobre. Ela conhece o vice-rei português, e ela tenta não lhe 

revelar muito sobre seu passado. Lopo se mostra um habilidoso espadachim na esgrima, e 

não esconde que admira muito Angrid. Com isso, ela percebe que poderia manipulá-lo 

para se aproximar de Vasco de Sá. Ele envia por Armênia, uma criada sua, uma carta de 

amor a Angrid; 

• Capítulo XVII: Ângela se despede de Goa, tendo a certeza de ter causado uma boa 

impressão, facilitado seu real objetivo e selado o acordo de paz. Lopo deixa uma carta aos 

pais dizendo que fugiu escondido numa das embarcações de Colabo para o principado em 

busca do amor de Angrid. Eles se entristecem, mas acabam entendendo o filho. Ele é 

descoberto pelos corsários e preso. Angrid, sem demonstrar interesse na prisão, delega que 

ele só seja solto caso um pedido formal de Goa seja feito. Lopo lamenta ser preso, mas 

acredita que um dia possa revelar seu plano a Angrid. Do cárcere, ele consegue enviar um 

bilhete a Angrid, que suspeitava que o prisioneiro fosse ele; 

• Capítulo XVIII: Angriá se mostra satisfeito com o acordo. Lopo adoece e o doutor Jafet é 

acionado para curá-lo. O doutor lhe revela que nenhum estrangeiro que entra dessa forma 

no principado de Colabo pode sair, e Lopo suplica ao doutor que peça um encontro entre 

ele e Angrid. Após retornar ao cárcere, o doutor Jafet revela a Angrid o ocorrido e ela se 

finge de surpresa. Ela pede ao doutor um sonífero que adormeça o paciente, mas que seja 

capaz de manter os sentidos. O doutor confirma a existência desse fármaco e promete 

obtê-lo para ela; 

• Capítulo XIX: Ninguém em Goa sabia do paradeiro de Lopo, o que entristeceu seus pais, 

que desacreditavam que ele faria uma loucura dessas conforme havia prometido. Um 

operário do porto revela que viu Lopo horas antes do embarque do último navio da frota 

de Angrid, num escaler212. Vasco de Sá suborna os barqueiros que levaram Lopo a bordo 

da frota de Angrid e descobre que seu filho embarcou no próprio navio de Angrid. Vasco 

de Sá pede ao vice-rei português que o envie a Colabo para agradecer formalmente o 

acordo de paz e, aproveitando a visita, tentará oferecer seus serviços em troca da liberdade 

 
212 Embarcação pequena usada em serviços de transporte e reconhecimento. 
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de seu filho. O vice-rei autoriza e, três dias depois, chega a Goa. Angrid toma 

conhecimento da visita de Vasco de Sá e se anima em poder se vingar antes do tempo 

previsto; 

• Capítulo XX: O doutor Jafet confirma a eficácia do sonífero que Angrid lhe pediu. Ela 

pensa numa forma de como fazer Vasco de Sá ingerir o líquido, deixando o doutor curioso 

sobre esse desejo. Ela promete revelar seu plano ao doutor um dia. Como esperava, 

Angrid passa a saber que o próprio Vasco de Sá é quem vem em visita a Colabo. Angrid o 

recebe e faz provocações indiretas sobre ferir as pessoas, e Vasco de Sá empalidece. Ela 

promete verificar se Lopo está preso; 

• Capítulo XXI: O doutor Jafet prepara o sonífero, garantindo a Angrid sua eficácia, mas a 

alerta que caso ela drogue Vasco de Sá e lhe diga algo desagradável, será uma tortura pior 

que a morte. O doutor coloca o sonífero na comida de Vasco de Sá. Após o jantar, os 

criados mouros se retiram e o doutor pede a Angrid que entre. Vasco de Sá dorme 

profundamente no divã do aposento, e Angrid checa se ele realmente está desacordado. 

Confirmado o estado de sono de Vasco de Sá, Angrid começa a revelar seu passado e o 

crime cometido pelo português a sua mãe. Por fim, Angrid revela ser sua filha e promete 

que enviará Lopo para Meca, a fim de servir a Maomé, sendo um abjurador pelo resto da 

vida; 

• Capítulo XXII: Vasco de Sá acorda depois de um profundo sono e começa a recobrar a 

memória, aos poucos se lembrando de tudo o que Angrid lhe havia dito. Ele fica 

apavorado, confuso e preocupado sobre a veracidade do que ouvira. Por fim, encontra-se 

num dilema: voltar para Goa sem Lopo ou buscá-lo a qualquer custo;  

• Capítulo XXIII: Vasco de Sá não tem ideia do que fazer. Ele pede a um criado para 

chamar Angrid, que o faz esperar um longo tempo. Ele entra, então, no aposento dela, que 

está vestida de amazona, e lhe implora para ver o filho. Ela afirma não ter conhecimento 

de onde Lopo se encontra. Angrid, então, aproveita para confirmar tudo o que falou a 

Vasco de Sá enquanto estava sob efeito do fármaco, e o condena a sofrer de remorso pelo 

resto da vida pelo que fizera à família Silveira. Ele, fraquejado e chorando, desmaia;  

• Capítulo XXIV: Vasco de Sá, recluso, retorna a Goa. D. Leonor, ansiosa por notícias de 

Lopo, se encontra com ele, mas ele nada diz. Depois de muito tempo em silêncio, ela o 

encontra na biblioteca do palácio, seu local preferido, e suplica por notícias. Ele apenas 

diz que a culpa é de si; 
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• Capítulo XXV: a mansão da família Sá era tão bonita, que quem admirava a fachada 

pensava que era uma família muito feliz. Vasco de Sá revela a sua esposa que, mesmo 

casado com ela, viajou para Lisboa e mentiu ser solteiro para se aproximar da jovem 

Beatriz. D. Rodrigo não via com bons olhos a relação, mas Vasco de Sá iludia Beatriz, 

convencendo-a a burlar a segurança do palácio para dar acesso a ele; 

• Capítulo XXVI: D. Leonor se recusa a acreditar no que Vasco de Sá diz, mas ele continua 

a afirmar seus dois crimes (mentir seu estado civil e iludir Beatriz). Ele também revela um 

3º crime, pior que os anteriores: ter sido o assassino de Beatriz. Por fim, revela também 

que sua filha com Beatriz – Angrid – pode confirmar essa história. D. Leonor grita que ele 

está louco; 

• Capítulo XXVII: Ricardo, colega de Angrid na viagem de Lisboa ao Oriente, é liberto por 

ela, que lhe revela que só não o fizera antes por causa de outras questões. Ele se 

surpreendeu quando soube que “Ângelo” era, na verdade, “Ângela”. Ele, sempre 

simpático e prestativo, se torna seu funcionário e se disfarça de mouro para ir a Goa, a 

mando de Angrid, em busca de informações sobre o estado de saúde de Vasco de Sá. Ela 

lhe pede para nunca revelar suas origens e quaisquer informações do passado de ambos. 

Ricardo retorna com a informação de que Vasco de Sá havia enlouquecido, e Angrid, 

satisfeita, decide o que fazer com Lopo; 

• Capítulo XXVIII: Angrid pensava em hesitar contra a família Sá, mas quando pensava em 

seu avô D. Rodrigo ganhava forças. Ela manda convocar Lopo, que rapidamente se 

apresenta em seus aposentos. Angrid lhe revela os crimes de Vasco de Sá e seu 

enlouquecimento, e Lopo quase desmaia. Ela não lhe revela ser sua irmã por parte de pai, 

mas decide libertá-lo, pois ele não tinha culpa dos crimes do pai. Lopo passa a perceber 

semelhanças físicas próprias com Angrid; 

• Capítulo XXIX: Angrid se convence de que a loucura de Vasco de Sá é uma vingança 

suficiente, e que enviar Lopo a Meca seria exagero. Vasco de Sá, louco, ordena que sua 

esposa de mude para um convento. O doutor Jafet aparece para cumprir sua promessa: 

revela seu segredo e declara seu amor por Angrid. Ela, que também o amava em segredo, 

pergunta se ele continuaria a amando se soubesse do segredo que ela guardava há tempos; 

• Capítulo XXX: Angrid revela sua missão de vingança, e o doutor Jafet passa a amá-la 

mais ainda. Então, ela confessa seu amor por ele também. O doutor Jafet revela que é filho 

do Marquês Laroche, sendo o último de sua linhagem nobre. Angrid se surpreende com 

esse segredo, pois não imaginaria ganhar o coração de pessoa tão nobre; 
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• Capítulo XXXI: Ambos aceitam se casar e pensam em como contar isso a Angriá. Ângela 

relembra sua trajetória até ali. Escreve a seu avô sobre o sucesso de sua vingança. Manoel 

responde que D. Rodrigo esteve doente, mas que melhorou depois da notícia. O doutor 

Jafet conta a Angriá sobre seu matrimônio com Angrid, e ele dá seu consentimento 

contanto que eles se casem em sua presença. Casados, Angrid se torna marquesa, e ambos 

partem para Lisboa, chegando ao palácio de D. Rodrigo. Eles encontram Manoel, que lhe 

dá a notícia de falecimento de D. Rodrigo, mas que morreu feliz por tudo que havia 

acontecido. 

A ficcionalização de ao menos duas personagens pode ser percebida no romance de 

José Frederico Ferreira Martins: a figura de D. Rodrigo e do príncipe-pirata Angriá, já 

mencionado anteriormente. D. Rodrigo é apresentado logo no primeiro capítulo ao leitor: 

 

D. Rodrigo da Silveira orçava pelos 55 anos aproximadamente, e estava 
cheio de vigor. Os seus muitos trabalhos pela Índia em luta com os inimigos, 

as graves enfermidades adquiridas nos cruzeiros pelo ardentíssimo Mar 

Roxo [hoje Mar Vermelho], às quais soube resistir, pouco ou nada haviam 
conseguido influir no seu organismo, de boa têmpera, herdado de seu pai, 

que alcançou 85 anos, sem dar sinais de abatimento (MARTINS, 1938, p. 

10). 

  

D. Rodrigo, ao que parece, é Rodrigo Lobo da Silveira da Silva Teles (1663–1735), o 

3º Conde de Sardezas213, um título nobiliárquico criado por D. Filipe III de Portugal (1621–

1665) pelo Decreto de 31 de Outubro de 1630 (ZÚQUETE, 1961, p. 363), pois sua data de 

nascimento e falecimento conferem com o enredo do romance e com as de Angriá, que na 

obra de José Frederico Ferreira Martins é apresentado somente no ataque ao navio “Nossa 

Senhora da Glória”: 

 
[...] grande Corsário da Costa do Malabar [trecho litorâneo do sudoeste do 
subcontinente indiano, que por vezes designa todo o litoral indiano desde o 

Concão até a ponta do cabo Comorim], e o terror dos capitães que tivessem a 

infelicidade de cair no seu desagrado. 

De mediana altura, tez branca, elegante de formas, trajando com 
simplicidade, quem visse Angriá, logo à primeira vista, calculava que estava 

em frente dum homem cheio de coragem e decisão. 

Teria mais ou menos 40 anos de idade. 

 
213 O 1º Conde de Sarzedas também possui um nome semelhante: D. Rodrigo Lobo da Silveira (século XVI–

1656). Apesar de ter vivido numa época muito anterior ao que se acredita corresponder ao tempo do romance em 

questão, esse nobre, de fato, chegou a ser vice-rei da Índia (ZÚQUETE, 1961, p. 362), ao contrário do 3ª Conde 

de Sarzedas, que serviu a pátria na Guerra de Sucessão Espanhola e chegou a ser governador da capitania de São 

Paulo e Minas Gerais, no Brasil (ZÚQUETE, 1961, p. 363). Com isso, acredita-se que D. Rodrigo, na obra de 

José Frederico Ferreira Martins, seja uma mistura dessas duas figuras históricas. 
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Observando-o, porém, nas suas horas de calma, encontraria no seu olhar 

franco e leal, quando só, certa melancolia, que não era bem tristeza, mas, 
antes, o reflexo dum espírito sonhador, em que havia um mundo inteiro de 

poesia. No entanto, todos que o tivessem conhecido nas duras horas de 

combate, corpo a corpo, após a abordagem, em que a sua voz de comando e 

a forma temerária como se punha à frente dos assaltantes, que levavam de 
vencida o adversário, nunca suporiam que o temível Angriá, o terror dos 

mares, fôsse tão diferente na intimidade. 

Nobre em todos os seus actos, de bravura cavalheiresca e, sobretudo, 
humano, embora assim o não supusessem, manifestava sempre grande 

admiração por um acto de coragem, fôsse êle praticado por um amigo ou por 

um inimigo. 

Em luta com as naus portuguesas, sempre que se lhe fôsse possível, impedia 
que os seus intrépidos guerreiros tirassem a vida a um adversário valente. 

Eram essas as suas ordens, a que ninguém ousava desobedecer (MARTINS, 

1930, p. 50-51). 

 

Os valores portugueses, principalmente os da família de D. Rodrigo, são mencionados 

pelo narrador como se os “Silveiras” fossem um clã, exaltando sua bravura e outras 

qualidades como o Estado Novo prezava. A descrição da biblioteca particular de D. Rodrigo é 

um exemplo. Ela 

 

[...] ocupava um dos mais vastos e melhor compartimentos do palácio. 

As paredes, até meia altura, estavam cobertas de estantes cheias de vélhos 
incábulos214, pertença de seus avós, extremamente apaixonados pelos livros, 

que os consideravam como seus melhores amigos. 

Por cima das estantes, em ricos caixilhos215 com frisos dourados, podiam-se 
ver os retratos dos representantes da nobre casa dos Silveiras. Cada um deles 

tinha na história de Portugal uma página brilhante de feitos notáveis. 

Apontavam-se, com orgulho, entre eles, guerreiros, desembargadores e 
graves prelados, que serviram Portugal em diversas épocas. 

Adivinhava-se, nos traços bem pronunciados daquelas personagens, expostas 

em tela, o imaculado sentimento de honestidade de princípios, irmanada com 

a invulgar qualidade que os celebrizou na sociedade, porquanto, em defesa 
da sua honra, não hesitavam em exercer as mais terríveis vinganças. 

E ambas essas qualidades herdara D. Rodrigo, que por mais duma vez havia 

mostrado ser o legítimo descendente dos Silveiras (MARTINS, 1938, p. 10-
11). 

 

A família Silveira consta no Dicionário das famílias brasileiras (2001), confirmando 

sua origem portuguesa e relatando diversas imigrações de seus membros a várias partes do 

Brasil, (BUENO; BARATA, 2001, p. 2167-2168), assim como a família Sá (BUENO; 

BARATA, 2001, p. 2001). Segundo Blockeel, 

 

 
214 Livros que datam de antes de 1500, publicados no início da imprensa. 
215 Molduras. 
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Tanto pelo tratamento da História como do espaço, um dos maiores 

objectivos dessa literatura é ajudar a estabelecer a identidade do povo 
português. É verdade que isso acontece igualmente em outras literaturas, é, 

aliás uma das funções básicas da literatura, mas no caso de Portugal tem uma 

intensidade particular (BLOCKEEL, 2005, p. 133). 

 

Apesar de sua simplicidade em linguagem e enredo, o autor, por vezes, não se mostra 

tão previsível em esbanjar o patriotismo português em sua obra. No ataque corsário ao navio 

“Nossa Senhora da Glória”, possivelmente o que um leitor da época poderia prever era o 

triunfo de Ângela sobre seu capturador para, em seguida, consumar sua vingança contra o 

desafeto de seu avô D. Rodrigo, porém o que se nota é a captura de Ângela pela tripulação do 

príncipe-pirata: 

 

Passaram dois meses. A <<N.ª Sr.ª da Glória>>, dias antes de chegar ao seu 
destino, foi inesperadamente cercada pelos terríveis corsários do Índico. 

Intimada a render-se, preferiu a luta. Foi vencida, mas com perda de muitas 

vidas depois de praticar verdadeiros actos de heroísmo (MARTINS, 1938, p. 
49). 

 

Percebe-se que o narrador não poupa a oportunidade em exaltar os valores heróicos de 

Ângela, coerentes à bravura da família portuguesa Silveira, ainda mais elevada quando é 

contabilizada a morte de parte dos corsários atacantes, a resistência à morte – auxiliada pelo 

doutor Jafet –, a admiração do próprio capturador, a superação das provas que Angriá lhe 

impôs, a conquista do posto de lugar-tenente – passando a atender por “Angrid” ao invés de 

seu nome original – e a sedução que encanta portugueses, indianos e goeses pelos seus dotes 

físicos e psicológicos, ressaltados do início ao fim do romance. Antes mesmo de se iniciar a 

história, o narrador faz a apresentação da protagonista: “Angrid, lugar-tenente do célebre 

Corsário, é a personagem principal do romance. Singularmente expressiva em todas as 

manifestações, formosa e ousada, objectiva e genuína mulher portuguesa do Século XVIII” 

(MARTINS, 1938, p. 6). Durante a infância, a protagonista desenvolve habilidades atípicas 

para uma garota de sua idade: “ela corria pelos prados, caçava, montava a cavalo, atirava à 

espada, enfim fazia tudo o que um mancebo poderia desejar” (MARTINS, 1938, p. 31). Seu 

amadurecimento corporal também é percebido por seu avô: “D. Rodrigo, porém, ia notando 

que Ângela, à medida que se ia desenvolvendo se tornava mais bela e formosa, tanto ou mais 

do que fôra sua mãi” (MARTINS, 1938, p. 33). Com 16 anos, as características psicológicas e 

boas ações que chamam a atenção de quem convive com ela no Brasil, prestes a embarcar 

para sua missão: 
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Tinham a prova de que Ângela possuía um coração de ouro, oculto, aliás, na 

aparente indiferença pelos males alheios. Muitas vezes e sem a menor 
ostentação ela corria a acudi-los nas suas aflições, quaisquer que elas 

fôssem. Interessava-se pelo seu bem estar, socorria-os com dinheiro, e dava-

lhes roupa e medicamentos quando carecessem (MARTINS, 1938, p. 36). 

 

Tantas qualidades para uma só personagem deixam clara a heroicidade de Ângela, 

apesar de sua tarefa inglória de realizar a vingança do avô, que não condiz com a 

personalidade atribuída a ela. O próprio narrador reconhece esse paradoxo na protagonista: 

 

Ninguém diria, ao vê-la, que a formosa Ângela, tão meiga, tão boa, alegre e 

festiva, era capaz de praticar um acto que lhe exigisse força e decisão. 
Mas dentro daquele delicado corpo de criança, havia uma grande alma. O 

seu pequenino coração não sabia o que era o mêdo (MARTINS, 1938, p. 40). 

 

Por mais que a vingança seja algo condenável, gerado de um trauma pessoal, o 

atentado contra Beatriz da Silveira pode ser “justificado” pelo fato de a família, no Estado 

Novo, constituir uma unidade sacra e inviolável. José Frederico Ferreira Martins consegue 

transformar o assassinato da jovem mãe Beatriz na motivação para a vingança da família 

Silveira contra Vasco de Sá em algo compreensível, tendo em vista as ideias salazaristas da 

época, aplicados ao enredo. 

 

[...] A família ideal salazarista tinha no casal dois pilares, ainda que 
desiguais: o pai, provedor do lar, e a mãe, cuja principal ocupação consistia 

em cuidar da casa. Afirma que, qualquer tentativa para destruir este 

vulnerável equilíbrio traria terríveis catástrofes sociais sendo que o meio 
privilegiado de impedi-las consistiria, portanto, em reafirmar o papel 

tradicional da mulher (MÔNICA, 1978, p. 278-286 apud MARTINS, 2006, 

p. 72). 

 

Além de romper a família tradicional portuguesa, Vasco de Sá impõe uma segunda 

vergonha à família Silveira: a gravidez de Beatriz. Tendo viajado de Goa para Lisboa e já 

casado com D. Leonor, Vasco de Sá ilude a jovem Beatriz dizendo-lhe que é solteiro, 

engravida-a e a assassina assim que nasce Ângela, que só chega a conhecer quando Angrid se 

revela. A vergonha de D. Rodrigo, que não se convencia de as intenções de Vasco de Sá com 

filha única serem verdadeiras, é tanta depois desse duplo atentado que ele se vê obrigado a se 

refugiar no Brasil, numa chácara que pertencia a seus avós, levando sua neta Ângela consigo. 

Novamente há a aplicação dos ideais salazaristas num romance histórico de dois séculos atrás. 

Isso porque  
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A função que a natureza destinou à mulher, ou seja, seu destino biológico, 

impõe-lhe a gravidez e com ela os cuidados com o filho. Caso a mulher 
engravidasse de relações sexuais fora do casamento, pesaria sobre ela e 

sobre o filho o estigma da sociedade. O filho bastardo era um fardo que só a 

mulher carregava. O homem não sofria nenhum tipo de preconceito por isso, 

ao contrário, muitas vezes os filhos bastardos eram admirados como sinais 
de virilidades masculinas (MARTINS, 2006, p. 74). 

 

Pelo fato de a sociedade portuguesa ter sido, historicamente, um patriarcado, 

possivelmente essa admiração bastarda não caberia à filha, o que reiteraria ainda mais a 

decisão de D. Rodrigo sobre seu autoexílio. 

No momento em que Ângela, recuperada da investida corsária, se encontra com 

Angriá, o leitor pode pensar que ela fará de tudo para se livrar do príncipe-pirata a fim de 

continuar sua missão original. Porém, Ângela demonstra surpresa pela sua liberdade em troca 

de serviços ao príncipe-pirata, que reconhece a coragem e a valentia na guerreira. Satisfeita 

por já receber título tão importante no principado de Colabo, Ângela – agora Angrid – reflete: 

 

– Ah! – disse de si para si – Já era tempo de pensar como havia de cumprir a 

difícil missão que me trouxe para a Índia. Tenho de rehabilitar a honra dos 

meus, e vingar a morte da minha querida mãi, traída na sua inocência. Foi 

Deus que me guiou pelo caminho certo que me conduzirá até àquele homem, 
o causador de todos os desastres na família (MARTINS, 1938, p. 62, grifo 

nosso). 

 

A protagonista acredita no ditado popular o qual afirma que “deus escreve certo por 

linhas tortas”. Isso não é aleatório, visto que José Frederico Ferreira Martins pode ter inserido 

essa reflexão de Angrid como forma de exaltação à tríade “Deus-Pátria-Família” que o Estado 

Novo prezava, pois “o Estado salazarista se constrói a partir da doutrina católica, pelo que 

Deus é um dos seus sustentáculos” (ADÃO; REMÉDIOS, 2005, p. 93). 

Ângela se mostra sábia e tira proveito dessa situação, percebendo uma oportunidade 

de se aproximar de Vasco de Sá, assassino de sua mãe, de forma mais garantida. O resultado 

de sua estadia de três anos no principado de Colabo demonstra que foi Ângela quem 

“capturou” Angriá, tendo em vista sua admiração pela guerreira donzela, sendo a primeira 

mulher a ser eleita sucessora (Angrid) do príncipe-pirata, e provavelmente a que conquistou 

esse feito tão rápido. A glória dessa inversão de conquistas da portuguesa, heroína que pode 

simbolizar a bravura de seu povo, serve de exemplo que como o valor de sua nação ainda se 

apoiava no mito ultramarino, além de o dom que o português tem de liderar, ao invés de ser 

liderado. Segundo Blockeel, 
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O que acontecia e o que tinha acontecido em Portugal estava fora de 

qualquer crítica ou de qualquer suspeita. Salazar não queria que se discutisse 
a Pátria nem a sua História. Neste clima de forte nacionalismo cultivou-se 

uma atitude de desconfiança face a qualquer influência estrangeira 

(BLOCKEEL, 2005, p. 129). 

 

Além disso, é graças à diplomacia de Ângela que ela consegue ser embaixatriz do 

principado de Colabo e, dessa forma, ingressar em Goa, ter contato presencial com Vasco de 

Sá, encantar seu filho, atrai-lo involuntariamente aos domínios de Angriá e, assim, forçar a 

visita de Vasco de Sá ao principado de Colabo para aplicar-lhe o sonífero e torturá-lo com 

palavras até atingir a loucura. Nesse momento, o autor também surpreende o leitor que 

esperava o assassinato de Vasco de Sá e a extradição de Lopo de Sá prometidos por Angrid, 

mas o espírito nobre da heroína portuguesa opta pela demência de Vasco de Sá como um 

resultado à altura do assassinato de sua mãe, Beatriz. 

Após passar pelas provações impostas pelo príncipe-pirata, no final do romance, 

quando Ângela aceita se casar com o doutor Jafet, ela e seu futuro marido conversam entre si 

não sobre a impossibilidade de oficializarem seu amor mútuo sem a presença de Angriá, mas 

que sua bênção e presença física na cerimônia matrimonial pode facilitar sua união amorosa. 

Isso faz com que a presença de Angriá não seja mandatória, mas uma forma de evitar maiores 

desgastes depois de tudo o que Ângela passou. Isso deixa transparecer na protagonista a 

diplomacia unida à liderança do povo português diante dos estrangeiros. 

Na obra de José Frederico Ferreira Martins não há a caracterização depreciativa dos 

negros, que segundo Natividade Correia (apud BLOCKEEL, 2005, p. 141) “[...] continuavam 

a servir de enquadramento cómico ou folclórico”. Porém, personagens secundários como o 

criado Manuel – que acompanha Ângela na viagem de mudança de Lisboa para São Paulo e 

seu retorno até embarcar disfarçada de soldado para Goa – nem mesmo têm suas 

características descritas, o que revela o desprezo a quem serve, em detrimento a quem é 

servido. 

Com isso, escolheu-se Angrid: romance oriental como obra a ser adaptada para livro-

jogo pois concorda-se com Garcia, o qual afirma que 

 

[...] a lusofonia não tenha permanecido somente na língua veicular do antigo 

colonizador, mas em todo um conjunto de valores psicológicos e 
sociológicos que retrataram o cadinho cultural de uma dominação que hoje 

deixou de ter razão de existência histórica, mas não deixou de ser fonte de 

inspiração ficcional e literária (GARCIA, [2002], p. 250). 
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Com a afirmação supracitada de Garcia, espera-se que a adaptação da obra de José 

Frederico Ferreira Martins possa beneficiar leitores-jogadores lusófonos, além de possibilitar 

um resgate da obra “original” e voltar o interesse de novas pesquisas para o livro-jogo, gênero 

híbrido que ainda possui vasto campo a ser explorado pelos estudos acadêmicos. 

 

4.4 POR AVENTURAS NUNCA DANTES VIVENCIADAS: O PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO INTERATIVA 

 

O enredo do livro Angrid: romance oriental, como conhecido anteriormente, possui 

como tema central a vingança, algo recorrente nas obras da literatura. De acordo com 

Sabogal, 

 

A vingança na literatura vem de duas estirpes: a primeira, como elemento 

inspirador e artístico, para iluminar áreas obscuras da condição humana; a 
outra, espúria, para acertar contas. Segundo escritores, filósofos e 

especialistas, recorrer à literatura como arma de desilusão não costuma 

resultar em um bom livro. Por outro lado, é, sim, um território fértil para, a 

partir daí, criar-se obras boas. É a prova de que a vingança não é um prato 
que se come frio, mas sim fervendo (SABOGAL, 2014, n.p.). 

 

Incentivado pela opinião de Sabogal, e pelo fato de Angrid: romance oriental não ter 

resistido bem ao tempo como texto canônico, acreditou-se que sua versão em livro-jogo 

poderia resgatá-lo aos leitores(-jogadores) contemporâneos. Segundo Rocha (2017, p. 40), 

Carroll também “[...] não tinha ideia do que ia acontecer depois que Alice caiu pela toca do 

Coelho. Assim, sugere inicialmente a inspiração momentânea em vez da elaboração, 

transpiração”. Dessa forma, também não se pensou na possibilidade de sucesso prévio para 

com uma adaptação inédita, mas só o fato de um projeto até então inédito ser testado já se 

pode pensar em chances maiores do que permanecer nas antigas práticas de leitura. 

O enredo em Angrid: romance oriental se mostrou de fácil adaptação para o formato 

de livro-jogo. Isso porque narrativas de aventura envolvendo piratas foi algo recorrente em 

livros-jogos. Só na série Fighting Fantasy há quatro títulos em português que usam essa 

fórmula: os já mencionados O Templo do Terror, Mares de Sangue, Demônios das 

Profundezas e Ossos Sangrentos. 

Um exemplo de que um produto adaptado pode funcionar melhor do que a aplicação 

sem preparo prévio é a dificuldade por vezes encontrada em se trabalhar com as obras 

canônicas em sala de aula. Quando uma obra é parte integrante do cânone não significa que 
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está fadada ao insucesso no trabalho em sala de aula, mas por vezes mediadores de leitura e 

professores de literatura pensam fazer um bom trabalho ao “forçar” a leitura dos clássicos 

literários sem contextualização prévia. Também, por vezes, não se leva em conta a falta de 

bagagem literária que um estudante de Ensino Médio ou Fundamental possui para encarar 

obras textuais externas à sua zona de conforto. Se hoje, em sala de aula, o professor e o 

mediador devem lidar com jovens da geração Z, deve-se levar em consideração de “pelas 

características desses jovens não é possível seguir com as mesmas regras. A filosofia de 

atuação desses profissionais é de liberdade, não de obediência” (CARMO, [2019], p. 22). 

Um livro-jogo lusófono também tem muito a ver com o fenômeno da gamificação. 

Isso porque, para a geração Z, suas vidas reais podem ser encaradas como um jogo – de RPG, 

por exemplo –, pois buscam superação no que fazem e visam conquistar seus objetivos, 

retroalimentando novas conquistas e engajamentos. Tal estilo de vida muito se assemelha à de 

um herói de um jogo de videogame, que evolui durante a narrativa, sobe de níveis, aprende e 

desenvolve novas habilidades, buscando um aperfeiçoamento constante. 

Essa ambição por sempre querer mais no tempo mais imediato possível está longe de 

ser mero capricho juvenil. Muitas empresas atuais oferecem programas de gamificação 

profissional, avaliando seus funcionários por escores. Segundo Carmo,  

 

Com a gamificação é possível avaliar e mensurar os resultados, antecipando 

as necessidades do jogo e as tendências de mercado, um membro de um 

programa gamificado não consegue perceber a própria evolução sem uma 

demonstração determinada por níveis, conquistas ou demais estruturas 
montadas para a interação de todos os participantes (CARMO, [2019], p. 29-

30, grifos do autor). 

 

Um dos desafios na criação de um adventure game de computador – e de um livro-

jogo – é o fluxo da narrativa. Isso também acontece nos livros-jogos adaptados de obras cuja 

leitura é sequencial. De acordo com Adams, 

 

Com ficção comum, isto é um desafio, mas pelo menos você, como autor, 

está totalmente no comando. Os personagens têm que ir onde você lhes diz, 
para saber o que você quer que eles saibam, porque todos eles fazem parte de 

sua imagem. Você monta as peças, intertrava-as como partes de um quebra-

cabeça, e quando o quebra-cabeça está completo o quadro se forma, o clímax 
dramático ocorre. 

Você não pode fazer isso em histórias interativas. Há um personagem que 

está fora de seu controle como autor, e esse é o jogador. O jogador está 

fazendo o que quer, e demorando o tempo que deseja. Como você se 
certifica de que, quando o clímax dramático ocorre em sua história 
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interativa, seu jogador estará lá e pronto para isso? Este é o Problema do 

Fluxo Narrativo216 (ADAMS, 1999, n.p.). 

 

Ainda segundo o autor, uma das soluções tradicionais para “resolver” este problema é 

limitar a interatividade. Como consequência, oferece-se ao jogador uma falsa interatividade e 

não se escapa da linha de raciocínio do que está sendo desenvolvido. Quando se pensa em 

ficção interativa, isso equivaleria, por exemplo, a ler O Jogo da Amarelinha apenas pelo 

segundo modo de leitura (o não sequencial). Na prática, essa ficção seria pseudointerativa, já 

que a interatividade não afeta a narrativa em nada, apenas transforma-a em leitura não 

sequencial. Adams também repudia essa ideia comprovando que a pseudointeratividade não 

agradou o público dos adventure games: 

 

Não acredito que esta seja uma opção viável. Reduzido ao mínimo caso, o 

jogo se transforma em “Pressione ENTER para ver a próxima tela”. Limitar 
a interatividade não é o que deveríamos fazer aqui. Alguns jogos realmente 

fizeram isso, mas foram universalmente reconhecidos como sendo maus 

jogos – certamente não o exemplo ideal de narração de histórias 
interativas217 (ADAMS, 1999, n.p.). 

 

Esse equilíbrio, embora invisível a quem adapta – mesmo depois de leituras e testes 

feitas por terceiros – pode ser um dos grandes fatores de sucesso de um produto que preza por 

esse recurso. Tentou-se buscar esse equilíbrio entre uma aventura muito complexa ou muito 

simplória enquanto a adaptação foi criada. 

Outro grande desafio é não preparar o leitor-jogador para o que está por vir na 

narrativa interativa, geralmente por causa da intensa dificuldade da história oferecida. Adams 

compara adventure games de grande dificuldade com narrativas de complexidade extrema: 

 

A dificuldade com eles é que você tende a perder muito no jogo. Você acaba 

tendo que recomeçá-lo o tempo todo, porque não estava pronto para o clímax 

dramático quando ele ocorreu. Isso é inaceitável em uma obra de ficção! 
Ninguém lê um livro lendo a página um, depois começa de novo e lê a 

 
216 Do inglês With ordinary fiction, this is a challenge, but at least you as the author are fully in charge. The 

characters have to go where you tell them, to know what you want them to know, because they're all part of your 
picture. You set up the pieces, interlock them like parts of a jigsaw, and when the puzzle is complete the picture 

is formed; the dramatic climax takes place. 

You can't do this in interactive stories. There's one character who's outside your control as an author, and that's 

the player. The player is doing whatever he wants, and taking as long or as little time about it as he likes. How 

do you make sure that when the dramatic climax takes place in your interactive story, your player is there and 

ready for it? This is the Problem of Narrative Flow (tradução nossa). 
217 Do inglês I don't think this one is an acceptable option. Reduced to the minimal case, the game turns into "Hit 

ENTER to see next screen." Limiting interactivity is not what we're supposed to be about here. A few games have 

actually done this, but they were universally acknowledged to be bad games - certainly not the ideal example of 

interactive storytelling (tradução nossa). 
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página um e a página dois, depois começa de novo e lê a página um, dois e 

três, e assim por diante. Isso deixaria você louco218 (ADAMS, 1999, n.p.). 

 

Pensando na desistência de jogadores de adventure games e jogos de RPG para 

diferentes consoles de videogame, o jogo The Legend of Zelda (1986) trouxe uma inovação 

que resolveria esse problema: a opção de salvar o jogo219. Esse recurso permitiria que o 

jogador, caso fracassasse, não começasse o jogo desde o início, mas o recomeçasse a partir do 

momento salvo. 

 

Figura 122 – O primeiro save game da história dos jogos 

 

Fonte – Tim Nash (s/d). 
 

Os apontamentos anteriores de Adams também foram essenciais para se pensar em 

como eliminar ao máximo o já discutido problema do fim forçado, que chega de forma súbita 

e muitas vezes injusta ao leitor-jogador, embora seu uso mínimo seja necessário para escolhas 

que fogem da lógica da aventura. Também foi pensado em como deixar pistas durante a 

narrativa para aguçar a percepção do leitor-jogador e facilitar sua imersão na narrativa lúdica, 

pois, do contrário, o livro-jogo adaptado seria mera questão de sorte-azar sem lógica. As 

pistas e os objetos pré-requisitos para a conclusão com sucesso da aventura foram reduzidos 

 
218 Do inglês The difficulty with them is that you tend to lose the game a lot. You end up having to start over all 

the time, because you weren't ready for the dramatic climax when it occurred. But that's no way to present a 

work of fiction! Nobody reads a book by reading page one; then starting over and reading page one and page 

two; then starting over again and reading page one, page two, and page three, and so on. It would drive you 

crazy (tradução nossa). 
219 Do inglês save game (tradução nossa). 
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para não transformar um enredo numa complexa “caixa de Skinner”220 em que o leitor-

jogador é punido a cada detalhe esquecido ou não encontrado, passando a interagir com o 

livro-jogo como uma caça a objetos e informações, deixando a experiência da participação 

ativa na leitura lúdica como algo mecânico. 

Apesar da facilidade em retomar o jogo depois de conhecer derrotas e poupar tempo 

percorrendo a narrativa lúdica na qual o jogador já sabe como proceder, Adams também 

aponta como o ato de salvar o jogo pode prejudicar a experiência: 

 

[...] salvar o jogo destrói totalmente minha suspensão de descrença. Se eu 

estiver lutando contra árvores malignas da floresta encantada com minha 
espada mágica, não quero parar a cada cinco minutos e ter uma pequena 

interação com meu disco rígido. Salvar o jogo torna desnecessário reiniciar 

várias vezes, mas às custas de me tirar do mundo a que estou tentando 

pertencer. Eu também não acho que essa seja uma resposta satisfatória221 
(ADAMS, 1999, n.p.). 

 

Todas essas questões são delicadas. Ao mesmo tempo que leitores-jogadores evitam 

livros-jogos monótonos do estilo “síndrome de abrir porta – matar monstro – fechar porta” 

que Joe Dever tanto criticava (SILVA, 2019), o excesso de complexidade pode não manter o 

leitor-jogador na imersão na experiência que esse híbrido textual visa lhe proporcionar. Dever 

(1986) sempre acreditou que o bom autor de livros-jogos é aquele que consegue manter a 

emoção na narrativa interativa a ponto de fazer seu leitor-jogador não desistir da sensação de 

participar dessa narrativa lúdica, equilibrando realismo com jogabilidade, o que foi refletido 

no sucesso de vendas e premiações que suas séries de livros-jogos Lone Wolf e Combat 

Heroes obtiveram em seus tempos (SILVA, 2019). 

Além do que foi dito, a ideia da adaptação da obra Angrid: romance oriental também 

foi buscar pelo equilíbrio entre uma narrativa curta, que aproximaria seu texto de uma 

“aventura solo em brochura” e um livro-jogo cuja extensão excessiva desestimulasse seu 

contato. É sabido que leitores-jogadores apreciam livros-jogos de extensão exagerada. O 

 
220 Famoso experimento de Burrhus Frederic Skinner (1904–1990), conhecido popularmente como B. F. Skinner, 

que consistia em um aparelho fechado com uma barra ou chave que um animal, normalmente um rato, poderia 
pressionar ou manipular de modo a obter alimentos ou água como um tipo de reforço. Caso errasse a ordem das 

tarefas, um choque era emitido pelo piso em que o animal se encontrava, ensinando-o por tentativa e erro como 

proceder para sua sobrevivência. Nomeada pelo próprio criador como lever box (“caixa alavanca”), embora esse 

termo não seja tão popular quando “caixa de Skinner”, esta caixa gravava cada resposta/reação fornecida pelo 

animal. 
221 Do inglês […] saving the game utterly destroys my suspension of disbelief. If I'm fighting off the evil trees in 

the enchanted forest with my magic sword, I don't want to stop every five minutes and have a little interaction 

with my hard disk drive. Saving the game makes it unnecessary to restart over and over, but at the expense of 

taking me out of the world I'm trying to belong to. I don't think that's a satisfactory answer either (tradução 

nossa). 
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próprio “padrão 400” criado e seguido pelos livros-jogos da série Fighting Fantasy não é 

sinônimo de limite máximo de referências, visto que outras produções do tipo que 

ultrapassaram esse comprimento narrativo foram bem recebidas pelo público leitor-jogador, 

como os livros-jogos da série brasileira Tormenta!, com livros-jogos cuja complexidade 

inexistia no país, ou da série Sorcery!, considerada a de melhor qualidade de todos os tempos 

(SCHICK, 1991, p. 359). 

Considerando que a adaptação literária seria aplicada a público geral, por vezes não 

familiarizado com esse tipo de literatura híbrida, alguns elementos encontrados em outros 

livros-jogos foram mantidos, como a explicação do que ele é e como manuseá-lo, além de 

oferecer um modelo de ficha de personagem e alternativas caso o leitor-jogador não tenha 

fácil acesso a acessórios externos à leitura lúdica, como dados ou cartas de baralho. 

Pelo fato de o livro-jogo ainda ser um paradoxo de “eterna novidade” ao público geral, 

optou-se por não combinar gêneros diversos como Green fez em Alice no país dos pesadelos. 

Focou-se na aventura de fantasia com algumas doses de horror notadas em cenas de batalha 

ou na presença de criaturas horripilantes. O steampunk foi descartado na adaptação para que a 

fórmula greeniana não fosse transposta ipsis litteris. Além do mais, como já foi mencionado, 

esse estilo retrofuturista normalmente é ambientado na Era Vitoriana, período histórico 

posterior ao enredo de Angrid: romance oriental, o que geraria incongruência narrativa. 

Com todas as considerações exploradas previamente, o produto conhecido dessa 

adaptação literária foi o livro-jogo Ângela: a vingança transcontinental. 

 

4.5 MISSÃO LONGA, TRIUNFO INCERTO: O LIVRO-JOGO ADAPTADO222 

 

O livro-jogo Ângela: a vingança transcontinental223 foi uma paródia criada por mim, 

Pedro Panhoca224 (1986–), com base no livro Angrid: romance oriental, de José Frederico 

Ferreira Martins. 

 
222 Para não parecer narcisismo, no lugar de mencionar o autor da adaptação lusófona como “Pedro Panhoca” 

será utilizada a 1ª pessoa do singular, visto que o autor da presente tese é também o autor do livro-jogo adaptado. 

Mesmo assim, reconhecemos que este subtópico, justamente por trazer pronomes como “eu”, “mim”, 

“me/minha”, entre outros poderá causar estranhamento ao leitor, e nos desculpamos por qualquer confusão 

causada durante a leitura. 
223 A versão alpha dessa obra (apenas testada por alunos escolares e universitários em sua maioria), de minha 

autoria, está em anexo e foi concebida para a realização do trabalho. Entretanto, futuramente serão feitos ajustes 

para publicação e divulgação de sua versão beta (definitiva, a ser comercializada) pela editora Kazuá. 
224 Geralmente uso meu nome completo (Pedro Panhoca da Silva) em publicações científicas/acadêmicas, 

enquanto opto por suprimir o sobrenome paterno para as publicações literárias. 
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As intertextualidades entre ambas são muitas, a começar pela estrutura do título, 

mantendo o nome da protagonista. Depois dos dois pontos, há uma ideia do que a obra está 

para apresentar ao leitor-jogador, ou seja, provavelmente uma história sobre vingança. O 

adjetivo “transcontinental” sugere que a aventura começará num continente e terminará em 

outro(s), além de rimar com o título da obra original (“oriental”/“transcontinental”). Já 

“romance” foi trocado por “vingança” pensando no público-alvo infanto-juvenil, que pode 

confundir “romance” com “história de amor”, o que desagradaria leitores-jogadores que 

julgam o livro pelo título e buscam narrativas de aventuras com monstros e missões 

arriscadas. Outro motivo é que o livro-jogo, de fato, não é um romance, e sim um texto 

híbrido. Por fim, o adjetivo “a” que precede “vingança” foi posto para dar mais ênfase a essa 

palavra de grande impacto. Com isso, em Ângela: a vingança transcontinental o leitor-

jogador saberá logo nas primeiras páginas qual missão deverá cumprir. A forma de como irá 

fazer depende somente de suas escolhas e do que tem em mente. 

A arte de capa também estabelece um “diálogo” entre as duas obras: 

 

Figuras 123 e 124 – A capa do livro de José Frederico Ferreira Martins e do meu, respectivamente 

  

Fontes – Martins (1938) e criação da editora Kazuá, respectivamente. 
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Pelo fato de ambas serem histórias transcontinentais cujo tempo situa-se entre o final 

do século XVII e início do XVIII, as embarcações ainda eram a melhor forma de se viajar 

entre nações separadas por mares. Enquanto na obra de José Frederico Ferreira Martins o 

próprio navio é o destaque mesmo se encontrando num plano secundário ao mar, na minha 

obra há uma miscelânea visual que junta diversas embarcações semelhantes em segundo 

plano, deixando para o primeiro plano o encontro da protagonista – montada num cavalo – 

com Vahara, o terceiro avatar de Vishnu de acordo com a mitologia hindu. A inclusão de uma 

figura mitológica é intencional e evidencia que a aventura ocorrerá no mundo real, mas terá a 

presença de elementos fantásticos, algo recorrente em livros-jogos. 

A interatividade foi pensada como algo a estar presente desde os pré-textos até os pós-

textos. Isso não parece ser novidade em livros-jogos, como o exemplo de O porto do perigo 

(2019) abaixo mostra: 

 

O Porto do Perigo é uma aventura de fantasia em que você é o herói. Mas 

antes de começar, você deve criar seu personagem, rolando os dados para 

determinar seus valores de HABILIDADE, ENERGIA e SORTE. 
Anote esses valores na ficha de aventura da página 14. Esses valores 

mudarão de aventura para aventura; por isso, imprima cópias da ficha ou 

escreva nela à lápis. A ficha está disponível em www.jamboeditora.com.br 
(LIVINGSTONE, 2019, p. 7, grifos do autor). 

 

Percebe-se que o vocábulo “você” foi destacado, provavelmente para enfatizar o 

contato com o leitor-jogador desde o príncipio. Verbos também são usados nesse contato 

direto com o portador do livro-jogo, como “anote”, “imprima” e “escreva”.  

Também optei por manter as funções jacobsonianas referencial (aquela em que a 

informação tem o destaque) e apelativa (o uso da linguagem que “dialoga” diretamente com o 

leitor) de modo a facilitar a imersão do leitor-jogador de forma precoce: 

 

Olá! Aqui eu sou seu mestre, mas também preciso de você para dar vida ao 

que preparei para ti. Eu e você teremos uma pequena conversa (via texto) 

antes de começar. Pode me chamar de “narrador” mesmo, pois meu papel é 
este: narrar a história e te oferecer algumas opções durante ela. Como as 

formalidades não têm vez aqui, vou te chamar por “você”, tudo bem? A 

propósito, meu nome real é Pedro, mas isso pouco importa. 
É um prazer te conhecer. Estou aqui para te dar o único spoiler do que está 

para começar: ela é uma leitura diferente de tudo o que você já viu até aqui. 

Por isso, meus parabéns! O que você tem em mãos é algo raro e conhecido 
como “livro-jogo”, que, como o próprio nome diz, é uma mistura de duas 

coisas. Se você só gosta de livros, vai gostar só 50% dele. Se gosta só de 

jogos, também só vai amá-lo pela metade. Porém, se você gosta dos dois, ele 

http://www.jamboeditora.com.br/
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definitivamente foi feito para você! (PANHOCA, não publicado225, grifo do 

autor). 

 

Uma diferença que pode ser notada é o grau de intimidade que o narrador no meu 

texto parece ter com o leitor-jogador. O primeiro contato, com isso, se mostra mais informal, 

semelhante a uma conversa, inclusive se apresentando sob o nome de “Pedro”, técnica 

utilizada para misturar autor e eu-lírico a fim de transmitir a ideia de que são a mesma pessoa, 

embora isso não possa ser confirmado. 

Após essa apresentação, o narrador passa a explicar por que o livro-jogo é algo (ainda) 

muito diferente do que o leitor-jogador encontra no mercado editorial, por meio de sete 

tópicos: ausência de capítulos, leitura não sequencial, participação ativa do leitor na leitura, 

“um texto, milhares de histórias”, uma aventura com vários caminhos e desfechos, uso de 

materiais externos de simples acesso, diferentes formas de se jogar. Esses tópicos conseguem 

demonstrar os diferenciais desses livros híbridos para os demais, visto que o conceito de 

“interativo” e “lúdico” é muito relativo. Após explicar e exaltar o livro-jogo, o autor traz 

exemplos práticas da cultura geek/nerd – fãs de tecnologia, jogos digitais ou físicos (tabuleiro, 

card games etc.), histórias em quadrinhos, livros, filmes, séries, entre outros produtos do 

entretenimento –, pois aproximar o livro-jogo de produtos mais conhecidos relacionados a 

esse universo pode ser uma forma de engajar o leitor-jogador para o consumo desse produto 

também. Em seguida, as potencialidades do livro-jogo também são apresentadas, mostrando 

que ele vai além do entretenimento, sendo um produto útil e saudável ao leitor-jogador. 

Em seguida, sigo a preocupação que Green também demonstrou ter com suas novas 

criações da série ACE Gamebooks: a diversão do leitor-jogador da forma que ele desejar. Para 

isso, trago três formas de ler-jogar sua criação: “Rolamento de dados”, “Ganjifa alternativa”, 

“Dashavatara Ganjifa” e “Deixá pra lá...”, sendo a primeira o modo mais tradicional de se 

apreciar um livro-jogo; a segunda e a terceira como novas (e até então inéditas); e a última 

dispensando boa parte das regras para manter o foco na leitura, afinal “se ele funcionar como 

“mais livro” ou “mais jogo” depende de você, pois a ideia deste livro-jogo é fazer com que 

você se sinta à vontade nessa experiência textual lúdica” (PANHOCA, não publicado). 

Na minha obra, além de um modelo de ficha de personagem ser disponibilizada, item 

por item é explicado em seguida, alguns até com boa dose de humor para manter a sensação 

de conversa desconstrúida entre narrador e jogador, como por exemplo na explicação de o que 

é o nome da protagonista: “Nome: precisa explicar mesmo? OK, vamos lá: “Ângela” é a 

 
225 Como o livro-jogo consta como anexo da presente tese, ele não pôde ser publicado previamente. 
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protagonista desta história, por isso esse nome consta na ficha. Você é ela, e ela é você nessa 

aventura” (PANHOCA, não publicado). Além de explicar para que serve e como funcionam 

os atributos principais (vigor, vocação, sabedoria, ventura e saúde), o autor dá margem para o 

fantástico ao equipar a protagonista não com uma mochila qualquer, mas com um objeto 

mágico: “uma mochila de tamanho pequeno, mas capaz de armazenar uma quantidade infinita 

de objetos de porte pequeno e médio. Itens grandes que não forem utilizados e que não cabem 

nela deverão ser abandonados (eu avisarei quando isso acontecer)” (PANHOCA, não 

publicado). 

Como já mencionado anteriormente, a “mochila do Gato Félix” é um paradoxo em 

aventuras de RPG, pois ao mesmo tempo que impor um limite numérico de itens a serem 

coletados aumente a complexidade da história – pois faria com que o leitor-jogador refletisse 

melhor no que vale a pena ou não ser carregado consigo – pode desestimular o leitor-jogador 

por anotar e apagar seus pertences de forma constante e trazer inverossimilhança para a 

narrativa. Por exemplo, se uma mochila – geralmente do tamanho das costas do protagonista – 

permite a ele que carregue 10 objetos sem levar em conta suas dimensões físicas, isso abrirá 

uma brecha na aventura: ele poderia carregar 9 escudos grandes (um único escudo dessa 

proporção mal caberia numa mochila) ao passo que se ele coletar 11 maçãs (algo totalmente 

possível de ser armazenado numa mochila grande, mesmo já carregada de outros objetos) 

deveria descartar uma das frutas. Os itens grandes a serem utilizados ficam, na minha obra, na 

seção “itens de corpo”, o que também limita a chance de outro problema inverossímil 

acontecer: prestes a começar uma luta, o herói escolher em sua mochila uma entre muitas 

armas que carrega enquanto o inimigo espera pacientemente sua escolha. Em Ângela: a 

vingança transcontinental o que precisar ser levado e não for prioridade é armazenado na 

mochila mágica da heroína, enquanto o que precisar ser usado com urgência é carregado 

próximo ao corpo ou nas mãos da protagonista, como suas armas. 

Uma falha que há em muitas fichas de aventura é a ausência de um campo específico 

para anotações gerais. Pensando nisso, foi criada a seção “tomo de anotações”, que é “uma 

espécie de livro em que pistas e informações gerais obtidas pela protagonista têm o seu lugar” 

(PANHOCA, não publicado). Geralmente, somente a seção “itens” é lembrada, mas é sabido 

que o leitor-jogador coleta, além de objetos, pistas e informações importantes para conseguir 

o melhor desempenho possível na aventura. Munir Ângela de um objeto como esse faz com 

que o leitor-jogador não misture o que são itens e o que são informações, além de ele se sentir 

mais livre em escrever o que realmente achar necessário para atingir o final feliz. A 



329 

 

provocação do autor, nesse ponto, não é gratuita, “afinal, confiar na memória nem sempre é a 

melhor opção” (PANHOCA, não publicado). 

A seção “habilidades” até é encontrada em alguns livros-jogos, como os da série 

Tormenta! e criações mais recentes de Athos Beuren, atualmente o maior escritor de livros-

jogos brasileiro, como a coletânea de aventuras solo DezAventuras (2017) e o livro-jogo 

Manto de coragem (2019). Essas habilidades extras são uma facilidade a mais para o leitor-

jogador que se encontrar em combates e testes, embora não facilite tanto a complexidade da 

aventura. Tomando o livro-jogo Manto de coragem como parâmetro, ao invés de três 

habilidades – chamadas nesse livro-jogo de “talentos” – (BEUREN, 2019), na minha obra são 

oferecidas oito habilidades: equitação, esgrima, natação, línguas estrangeiras, diplomacia, 

furtividade, rastreamento e religião hindu, sendo que delas apenas três serão escolhidas para 

se iniciar a aventura (PANHOCA, não publicado). Assim, o leitor-jogador, logo na referência 

1, já começa a refletir sobre o que poderá ou não lhe ser útil futuramente. 

Talvez o grande diferencial se encontre na última seção, “bênçãos”, as “dádivas 

divinas que a heroína pode receber durante sua aventura” (PANHOCA, não publicado). O 

leitor-jogador, a cada vez que agrada Vishnu, recebe uma ou mais bênçãos, que funcionam 

como bônus a serem utilizados de diversas formas, seja para facilitarem combates, testes, 

recuperarem itens perdidos ou proporcionarem vantagens específicas. Para isso, foi criada 

uma tabela com 120 bênçãos diferentes. Como o livro-jogo Ângela: a vingança 

transcontinental pode ser apreciado com uma Dashavatara Ganjifa – antigo baralho 

indiano226 de 120 cartas, normalmente encontradas em formato circular (VON LEYDEN, 

1982, p. 22) –, cada carta corresponde a uma das bênçãos de Vishnu. Além disso, o contato 

com os deuses é algo raramente explorado em livros-jogos, concentrados mais em aventuras 

“terrenas” com intervenções fantásticas ou maravilhosas, sendo o protagonista o detentor de 

todo o poder e dono de seu próprio destino. Um exemplo de livros-jogos em que os deuses 

interferem difetamente na aventura, de modo a facilitar ou dificultar a missão do protagonista 

é a série Cretan Chronicles, traduzida no Brasil como Aventuras mitológicas ou As crônicas 

de Creta. No primeiro livro-jogo dessa série ambientada na mitologia da Grécia Antiga – 

Bloodfeud Of Altheus227 (1985) – é explicado que o leitor-jogador poderá escolher uma dentre 

as divindades oferecidas para estar em suas graças (Ares, Atenas, Posêidon, Apolo, Afrodite e 

Hera são as opções). Com os demais deuses, o protagonista se mantém neutro, e mesmo assim 

 
226 Há também variantes dele em outros da Ásia Meridional e do Oriente Médio, como a extinta Pérsia, provável 

país que criou a ganjifa, da qual surgiram inúmeras versões (VON LEYDEN, 1982). 
227 Lançado no Brasil como O feudo sangrento de Alteu (1994). 
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deve evitar irritá-los para não cair em desgraça com eles, já que haverá situações que 

precisará recorrer a algum deus em específico e sua chance de ser atendido é maior se estiver 

em paz com eles (BUTTERFIELD; HONIGMANN; PARKER, 1994, p. 14). Já em Ângela: a 

vingança transcontinental, há apenas o deus Vishnu, mas que se manifesta por meio de seus 

dez avatares. São eles: Matsya (peixe), Kurma (tartaruga), Varaha (javali), Narasimha 

(homem-leão), Vamana (pessoa com nanismo), Parashurama (homem com machado), Rama 

(arqueiro), Krishna228 (flautista), Buddha229 (Sidarta Gautama, o iluminado) e Kalki 

(espadachim montado a cavalo) (VON LEYDEN, 1982, p. 22-25)230. 

Como o baralho ocidental – constituído por quatro naipes (paus, copas, espadas e 

ouros), treze cartas para cada um dos naipes (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K) e dois 

curingas (quando utilizados) – possui 54 cartas no total, ele se mostrou ser incompatível com 

a proposta da adaptação. Assim como se optou pelo resgate de um texto de José Frederico 

Ferreira Martins esquecido por quase um século, acreditou-se que o resgate de um jogo 

tradicional indiano inédito no ocidente seria, no mínimo, curioso ao leitor-jogador 

acostumado ao padrão do rolamento de dados. Como na aventura da protagonista há 

intervenções do deus Vishnu por meio de seus avatares, uma das variantes da ganjifa, a 

Dashavatara Ganjifa, se mostrou a melhor opção para o que foi proposto. Por sugestão da 

editora e pela grande dificuldade que gráficas teriam em produzir cartas em forma de círculo, 

optou-se por produzir uma Dashavatara Ganjifa em forma retangular, assim como o baralho 

ocidental, aproximando-o da versão persa do jogo. 

 

Figura 125 – Boneco da Dashavatara Ganjifa com a 12ª carta de Vahara (K) 

 
228 Optou-se por não grafar esse avatar como “Crixena” por esta forma não ser tão popular quanto a que foi 

optada no corpo de texto. 
229 Optou-se por não grafar esse avatar como “Buda” por esta forma não ser tão popular quanto a que foi optada 

no corpo de texto. 
230 Não é sabido por que Von Leyden inclui Balarama, o irmão vaqueiro de Krishna, como um naipe, pois 

somado com as encarnações de Vishnu listadas resultaria num baralho de 11 naipes. Sabe-se que há variantes do 

Dashavatara Ganjifa com versões de 12, 16 e até 20 naipes diferentes (VON LEYDEN, 1982, p. 22), mas optou-

se por manter 10 naipes para o baralho que se propõe ao livro-jogo.   
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Fonte – criação da Kazuá editora (imagem usada sob permissão dos artistas). 

 

Figura 126 – Cartas da versão persa em formato retangular (variante do jogo desconhecida) 
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Fonte – http://setasparaoinfinito.blogspot.com/2013/05/um-jogo-para-vishnu-dashavatara-ganjifa.html. 

 

Foram mantidos os dez naipes originais da Dashavatara Ganjifa – cada um 

correspondente a um dos dez avatares de Vishnu – e as 12 cartas de cada naipe (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, V231, K), totalizando 120 cartas em um único baralho. A tradicional pintura à 

mão feito pelos chitrakars – os artesãos responsáveis pela arte visual das cartas – (VON 

LEYDEN, 1982, p. 2) foi trocada pela impressão sob demanda por ser mais viável e 

econômica, e a troca do formato circular das cartas originais pelo retangular não modifica tão 

radicalmente esse produto cultural visto que existiram também variantes de cartas com essa 

forma geométrica. 

 

Figura 127 – Cartas originais de Ganjifa pintados à mão (variante desconhecida), datadas de 1960 

 
231 A Dashavatara Ganjifa não possui o valete (J) e a dama (Q), mas o vizir (V) – por vezes chamado de 

pradhan –, sendo o rei (K) – chamado de raja – a figura em comum entre ambos. 

http://setasparaoinfinito.blogspot.com/2013/05/um-jogo-para-vishnu-dashavatara-ganjifa.html
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Fonte – http://setasparaoinfinito.blogspot.com/2013/05/um-jogo-para-vishnu-dashavatara-ganjifa.html. 

 

Para evitar a chamada “venda casada” – prática abusiva e proibida de obrigar o 

consumidor a adquirir um produto ou serviço condicionado a outro, como a venda de um 

veículo e seu seguro a serem adquiridos em conjunto na mesma concessionária e de forma 

obrigatória – e facilitar a leitura lúdica de quem poderia se confundir com o uso do baralho 

em questão, em cada página direita do livro-jogo constariam as cartas e os naipes da 

Dashavatara Ganjifa. Logo, o leitor-jogador teria a opção de folhear as páginas do livro-jogo 

e a página que pararia corresponde a uma carta sorteada. Este é o sistema chamado “Ganjifa 

alternativa”. Uma rápida história desse baralho, ainda existente em algumas cidades do país, 

também consta em Ângela: a vingança transcontinental, visto que as fontes em língua 

http://setasparaoinfinito.blogspot.com/2013/05/um-jogo-para-vishnu-dashavatara-ganjifa.html
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portuguesa sobre esse produto cultural são escassas. Conhecer a história da Dashavatara 

Ganjifa nada interfere na leitura interativa da aventura. 

Para a mecânica do jogo, caso o leitor-jogador não tenha um par de dados consigo, há 

a opção de se usar a Dashavatara Ganjifa real ou alternativa (encontrada nos rodapés das 

páginas do livro-jogo). A ideia seria oferecer uma mecânica de jogo alternativa ao uso de 

dados, tanto para o leitor-jogador não restringir o baralho secular para o sorteio das bênçãos 

como para apresentá-lo e familiarizá-lo com um jogo que atravessou as idades Média e 

Moderna do Oriente Médio e Ásia Meridional. Uma grande pretensão também pode ser 

idealizada com a Dashavatara Ganjifa: seu resgate histórico e divulgação no Ocidente, como 

tem acontecido com algumas publicações mais recentes na Índia (GOVIND, 2019). 

Para o preenchimento dos atributos da protagonista foi pensado num balanceamento 

justo para evitar que a personagem do leitor-jogador fosse overpower, embora ele seja livre 

para apreciar seu livro-jogo da maneira que bem entender. Com isso, o sistema de distribuição 

de pontos, já utilizado por autores como Jonathan Green e Athos Beuren, também foi outra 

boa opção a ser mantido. Exemplos práticos foram adicionados para que sua explicação não 

soasse abstrata, e alguns estereótipos são oferecidos como sugestão ao leitor-jogador também. 

Terminada a explicação da ficha de personagem, o narrador explica a mecânica do 

combate. É sabido que a maioria dos livros-jogos prezam pelo sistema de turnos trocados, ou 

seja, primeiro um duelista ataca e o outro defende para, depois, inverterem-se os papéis. Caso 

um duelista atinja o outro, um valor padrão é descontado de sua vitalidade, e assim o combate 

segue até que algum deles seja derrotado. Em Ângela: a vingança transcontinental esse 

sistema de combate é parcialmente mantido por ser de fácil assimilação, porém há a 

oportunidade da esquiva, ou seja, não apenas atacar e bloquear golpes, mas também desviar 

deles, o que, mesmo que concede um ataque extra ao oponente, dá à protagonista uma 

vantagem no próximo ataque (PANHOCA, não publicado). No entanto, a opção de fugir do 

combate, presente em alguns livros-jogos da série Fighting Fantasy, por exemplo, não existe 

em Ângela: a vingança transcontinental, no intuito de manter o espírito da coragem da 

protagonista. Exemplos práticos de combate são explicados como de praxe, considerando, 

principalmente, que alguns leitores-jogadores podem ter em Ângela: a vingança 

transcontinental seu primeiro contato com um livro interativo desse tipo (PANHOCA, não 

publicado). 

A penúltima seção antes da aventura se chama “dicas de mestre”, como se a figura do 

narrador – o “mestre” dessa aventura – fosse bondosa o bastante para aconselhar o leitor-

jogador sobre como ter sua experiência mais bem aproveitada. De forma descontraída, o 
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narrador lhe promete que é a última parte da explicação teórica antes de iniciar a aventura, e 

conselhos como anotar ao invés de confiar na memória, o cuidado com as partes físicas do 

livro-jogo, o uso das redes sociais como “suporte técnico”, o apelo para a divulgação do 

produto e da cultura do livro-jogo, incentivo a experimentar outros livros-jogos ou leituras 

canônicas para enriquecimento cultural, estímulo à reflexão do próprio desempenho como 

leitor-jogador, terminando na última e mais importante lição: o leitor-jogador, acima de tudo, 

precisa se divertir com o produto que possui em mãos (PANHOCA, não publicado). 

A última seção antes da leitura lúdica é a aventura solo chamada A caçada de Ângela, 

também de minha autoria. Ela é, possivelmente, a menor aventura solo da História, visto que 

só possui quatro referências. O leitor-jogador começa na referência I e decide se vai para II 

(fracasso), III (sobrevivência) ou IV (final feliz) (PANHOCA, não publicado). Essa 

miniaventura é opcional, e seu narrador até oferece a oportunidade de o leitor-jogador ignorá-

la e ir direto ao prólogo da aventura principal. Porém, A caçada de Ângela é não só um 

exemplo simples de como funciona a leitura não sequencial do que está por vir, mas também 

busca mostrar como o leitor-jogador precisa ficar atento aos detalhes, que lhe aumentarão as 

chances de ser bem-sucedido na aventura. 

A referência I traz uma breve história da vitória de Ângela sobre Bali, um rei-

demônio, e as premiações obtidas: o lendário cavalo alado Uchchaihshravas e arco mágico e 

flechas infinitas concedidos pelo avatar Rama. Há presença do humor no apelido que Ângela 

dá a seu novo companheiro animal (“Orelhudo”) e, dependendo da escolha do leitor-jogador, 

também no desfecho dessa rápida aventura. Há uma pista evidente no fim do parágrafo que 

ambienta o leitor-jogador ao que está por vir: “Finalmente, você vai poder voltar a ter um 

pouco de paz e fazer o que mais gosta: caçar bisões pela manhã” (PANHOCA, não 

publicado). Voando pelos ares com Orelhudo, logo que um bisão aparece na história, e 

pressupõe-se que o leitor-jogador desconfie que sua missão será caçá-lo. A referência II é a 

pior escolha (pular do cavalo alado e matar o bisão com o punhal), e um leitor-jogador só a 

escolheria caso quisesse fracassar de propósito ou não se atentasse para o detalhe que é só o 

cavalo que voa, e não Ângela. Ir à referência III também não é sensato, pois o texto indicou 

que Ângela aprecia a paz, mas prefere caçar bisões. Logo, escolher contemplar a mata que 

rodeia o palácio significa que o leitor-jogador não escolheu o pior desfecho, mas que 

interpretou parcialmente a pista do texto e, com isso, só poderá conhecer um desfecho 

razoável. A referência IV, sim, traz o happy end à protagonista, que finalmente voltou a 

realizar seu passatempo preferido (PANHOCA, não publicado). Esta reflexão é feita logo 

após o término dessa aventura solo, como se fosse um tutorial pré-jogo. 
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Finalmente, o leitor-jogador pode iniciar sua aventura, caso opte por ler-jogar a 

“miniaventura solo”. Preenchida a ficha e conhecidas as regras, o prólogo, que corresponde à 

introdução232 e capítulos 1 (“Hora fatal”) e 2 (“O juramento”) da obra de José Frederico 

Ferreira Martins, ambienta-o para o que está por vir, como as introduções desses livros-jogos 

sempre o fizeram. Nele já estão presentes intertextualidades com a obra que o inspirou, a 

começar pela frase inicial muito semelhante ao parágrafo introdutório da obra de José 

Frederico Ferreira Martins: “Esta aventura interativa tem algum fundamento histórico, mas 

seu intuito é prezar pela ficção” (PANHOCA, não publicado). 

Outros exemplos podem ser conhecidos na tabela a seguir: 

 

Tabela 21 – Intertextualidades entre a obra de José Frederico Ferreira Martins e minha 

Trecho de Angrid: romance oriental Trecho de Ângela: a vingança transcontinental 

Era noite escura e o céu triste de trovoadas. 

Dois homens, no entanto, parecendo não ter pressa, de 
quando em quando suspendiam a marcha, discutindo 

com calor e lamentando que os seus magros salários 

mal chegassem para o pão. Estavam nesta altura em 

frente duma casa senhorial, cercada de muro que lhes 

dava pelos ombros. Um dêles num repente mal 

disfarçado, olhando para as janelas donde coava luz 

em jorros, comentou com um riso escarninho 

– A êste, aqui – apontando para o palácio – nada falta 

para ser feliz! ... 

Triste ilusão... (MARTINS, 1938, p. 7-8) 

Está escuro e chove muito, mas mesmo assim a 

fachada do palácio do Lumiar continua um esplendor 
da arquitetura na estrada que liga o Lumiar a Odivelas. 

Duas pessoas caminham pela rua, reclamando de seus 

trabalhos duros. Elas param para admirar a 

construção, originalmente propriedade de D. Dinis no 

século XII, e comentam como a família que mora 

nesse lugar deve ser privilegiada e feliz. Porém, eles 

nem imaginam a desgraça que pairou sobre os 

Silveiras, atuais proprietários (PANHOCA, não 

publicado). 

D. Rodrigo da Silveira orçava pelos 55 anos 

aproximadamente, e estava cheio de vigor 

(MARTINS, 1938, p. 10) 

D. Rodrigo, embora não aparentasse seus 55 anos, 

graças à sua boa saúde [...] (PANHOCA, não 

publicado). 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Uma diferença entre ambas as obras é que o livro-jogo precisou resumir as partes 

principais da obra “original”. Portanto, nele já são apresentados o relacionamento proibido 

entre Beatriz da Silveira e Vasco de Sá, a frágil condição pós-parto de Beatriz, a apresentação 

do pai de Beatriz (D. Rodrigo), Manuel (o criado) e o dr. Andrade (médico), o nascimento de 

Ângela, o assassinato de Beatriz e a revolta de D. Rodrigo pela perda da filha. A obra 

adaptada também já deixa claro que o assassino é Vasco de Sá e adiciona cartas íntimas 

trocadas entre Beatriz e Vasco e a desconfiança e desaprovação de D. Rodrigo sobre o 

relacionamento deles como forma de deixar clara a missão do leitor-jogador desde o início. 

Com isso, Ângela: a vingança transcontinental se mostra não uma narrativa de suspense com 

 
232 Ao invés de “introdução” ou “prólogo”, José Frederico Ferreira Martins optou por nomear o capítulo 

introdutório simplesmente como “Angrid”. 
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o intuito de desvendar quem foi o assassino de Beatriz, e sim uma aventura cuja motivação é a 

vingança familiar a um inimigo já conhecido pelo leitor-jogador. 

O último parágrafo do prólogo deixa claro quem é a personagem que o leitor-jogador 

deve ser em sua aventura: a jovem Ângela, que dá nome ao livro-jogo. Diferente da obra 

“original”, em que Ângela tem os traços de Beatriz exaltados (beleza física e simpatia, além 

dos cabelos cor de ouro e compridos até os ombros), em Ângela: a vingança transcontinental 

os traços do pai assassino, não descritos na obra “original”, são incluídos. Dessa forma, a 

nova versão de Ângela apresenta a protagonista como uma bela mulher de cabelos lisos, agora 

negros, e olhos azuis (traços da mãe), além da pele parda como de uma indiana (traços do 

pai). Acreditou-se que a protagonista da obra “original” representaria um padrão da elite da 

época, confirmado por sua origem nobre, mas por ter sangue goês caberia enegrecer sua pele e 

cabelos. Essa combinação exótica faria jus à beleza estonteante de Ângela da Silveira, visto 

que a torna uma figura rara em seu próprio tempo. As habilidades adquiridas na infância 

vivida em São Paulo, onde Ângela adquire habilidades a serem escolhidas pelo leitor-jogador, 

e a viagem transcontinental que está por vir favorecem a ideia de tanto a protagonista como o 

enredo prezarem pela lusofonia. 

Como um livro-jogo é construído por ramificações narrativas, Ângela: a vingança 

transcontinental possui o enredo “original” como uma possibilidade a ser experienciada pelo 

leitor-jogador. Porém, muitas outras foram pensadas para enriquecer as combinações de 

narrativas possíveis num mesmo produto. O exemplo do alistamento de Ângela na Casa da 

Índia é um deles. Na obra de José Frederico Ferreira Martins, Manuel acompanha Ângela até 

esse local, onde ela precisa cortar suas madeixas e vestir trajes masculinos para se disfarçar de 

soldado e se alistar como Ângelo (MARTINS, 1938, p. 42-43). Na adaptação em livro-jogo, 

há a opção de cortar ou não o cabelo (referência 131), e tal decisão interferirá no futuro da 

narrativa, além de, uma vez na Casa da Índia, Ângela ter três opções de conseguir acesso ao 

navio “Nossa Senhora da Glória” que vai de Lisboa a Goa (referência 127): dizer que é 

poliglota e servir de intérprete (referência 56), dizer que não é forte, mas habilidosa com a 

espada (referência 32) ou contribuir de qualquer outra forma (referência 99) (PANHOCA, não 

publicado). 

Apesar de a mitologia hindu dominar boa parte do enredo, como as intervenções de 

Vishnu por meio de seus avatares e criaturas como o Farasi Bahari233 (referência 240), o 

 
233 Figura da mitologia hindu, o Farasi Bahari é um cavalo que vive no fundo do Oceano Índico. Ele tem a cor 

verde esmeralda e vem à superfície em algumas épocas do ano para pastar ao longo da costa. Reza a lenda que as 
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Yamaduta234 (referência 129) e o Nivātakavacha235 (referência 207), há também a presença o 

imaginário popular português, como o Aventesma236 (referência 25) e o Tatro Azeiteiro237 

(referência 124, apenas mencionado), e até mesmo criaturas do folclore africano como a 

Njuzu238 (referência 234) (PANHOCA, não publicado). Prezou-se por selecionar um bestiário 

diverso do que comumente é encontrado em jogos de RPG, como goblins, orcs, esqueletos, só 

para citar alguns, isso porque acreditou-se ser mais coerente inserir seres mitológicos dos 

lugares que Ângela escolhe explorar do que selecionar antagonistas aleatórios. Com isso, 

novas criaturas poderão ser aproveitadas e mais bem exploradas em outros livros e jogos do 

tipo. Um exemplo da opção por folclores alternaticos em detrimento do “bestiário rpgístico 

padrão” é Kalymba, RPG de “afrofantasia” lançado via financiamento coletivo que atingiu a 

impressionante marca de 31.216% de arrecadação de fundos para ser produzido239, o que 

confirma que jogos independentes com a audácia de fugir do clichê podem ser bem recebidos 

pelo público potencial. 

A cultura hindu tentou ser inserida de modo a não deixar a aventura em segundo 

plano. Desse modo, o leitor-jogador tem contato com criaturas mitológicas, armas somente 

encontradas na Ásia Meridional, passa a conhecer informações sobre a moeda da época 

(bazaruco) e jogos da época (uma metalinguagem falando sobre a ganjifa), mas sem concluir 

que o livro-jogo em questão foi feito para ser pedagógico. Há somente um “enigma 

matemático” que pode ser resolvido pela “regra de três” (multiplicação em cruz). Os demais 

são operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) que servem 

para evitar a trapaça e estimular a interpretação de texto e anotação de informações 

importantes para a missão. Um exemplo pode ser conhecido quando Ângela obtém o cartão de 

embarque no navio “Nossa Senhora da Glória”. No momento do embarque, o leitor-jogador 

deve ir à referência indicada por ele (número 47), porém no cartão não consta o número exato, 

mas a informação de que o navio de embarque possui 50 bocas de fogo e atracará no posto 3. 

É pedido ao leitor-jogador que “[...] subtraia o número de bocas de fogo dele pelo número do 

 
pessoas deixavam suas éguas próximos à costa para que o Farasi Bahari acasalasse com elas. Caso acontecesse, 

os potros resultantes teriam pelagem verde como o do progenitor, além de grande velocidade e resistência. 
234 Mensageiro da morte e castigadores dos pecadores que vão para o inferno. 
235 Um dos asuras (antideuses), ou seja, um demônio. 
236 Fantasma que, quando avistado por alguém, começa a crescer até atingir proporções colossais, até o momento 

em que se dobra formando um arco. Quando isso acontece, deve-se atirar um calçado em direção ao arco 

formado pelo aventesma. Se o calçado for jogado de volta rapidamente é sinal para não se prosseguir o caminho 

por ali, mas se o calçado não for devolvido significa que o fantasma confirmou que o caminho que vai na direção 

apontada por seu arco é seguro, além de a pessoa poder encontrar seu calçado novamente (VALENTE, 2017). 
237 A personificação do nevoeiro. Reza a lenda que se um nevoeiro possui cheiro de azeite é, na verdade, o tatro 

que está por perto (VALENTE, 2017). 
238 Nome que se dá à sereia no Zimbábue. Ela pode ser boa ou má. 
239 Informação disponível em https://www.catarse.me/kalymbarpg2. 

https://www.catarse.me/kalymbarpg2
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posto em que ele deveria parar e vá para a referência que corresponde ao resultado dessa 

conta [...]” (PANHOCA, não publicado), o que leva o leitor-jogador à referência 47, mas 

estimula-lhe uma reflexão mínima para tal. 

Em Ângela: a vingança transcontinental, caso o leitor-jogador encontre uma escolha 

final durante sua aventura, provavelmente ele se deparará com um símbolo. Ele é uma das 

letras do concani, língua falada em toda a região do Concão (parte oeste da Índia), o que 

inclui Goa. A letra encontrada revela, na parte final do livro-jogo, qual o perfil do leitor-

jogador sob o desempenho de Ângela, que pode variar do pacífico ao sádico (PANHOCA, 

não publicado).  

O padrão encontrado na maioria dos livros-jogos é que a referência final seja o final 

feliz, o melhor resultado que o leitor-jogador pode conhecer. No livro-jogo adaptado da obra 

de José Frederico Ferreira Martins a referência final serve apenas para confirmar ao leitor-

jogador que não haverá mais nada além dela, e que ele pode começar uma nova aventura caso 

não tenha ficado satisfeito com seu resultado (PANHOCA, não publicado). Dessa forma, o 

leitor-jogador nunca sabe, de fato, quando e como a aventura vai acabar, e no final perceberá 

que qualquer um dos finais levá-lo-ão à referência 300. Além disso, caso ele queira trapacear 

lendo o final feliz, ele não será conhecido na última referência do livro-jogo, convencendo-se 

que é melhor e mais divertido ler-jogar até chegar, por mérito, a algum desfecho. Dependendo 

de suas escolhas, ele pode vivenciar uma aventura exatamente igual à da obra “original”, 

ligeiramente parecida, parcialmente semelhante ou totalmente diversa, o que é a essência de 

livros-jogos provenientes de obras literárias.  

Por estes e outros motivos, acredita-se que Ângela: a vingança transcontinental tenha 

potencial de ser mais do que um livro-jogo fora do padrão, pois é capaz de mostrar a seu 

público a força que a adaptação literária pode ganhar num produto como esse. Tal otimismo é 

fundamentado na pesquisa de campo que será abordada no próximo capítulo. 
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5 CROQUÊ FAZ BEM, FUTEBOL TAMBÉM: ALGUNS RESULTADOS  

A única literatura é a literatura voluntária 

(Raymond Queneau apud Jean Lescure, 1986, p. 34) 

 

Com o objetivo de conhecer de forma quantitativa a experiência da recepção de 

público referente ao texto interativo criado a partir de Angrid: romance oriental, foi feita uma 

pesquisa de campo voltada para esta finalidade. A ideia era apresentar, num primeiro 

momento, o esboço do livro-jogo Ângela: a vingança transcontinental a jovens leitores-

jogadores, de forma individual, para lerem-jogarem o texto lúdico. Em seguida, os 

participantes dessa pesquisa responderiam um questionário sobre o que acharam do contato 

com o livro-jogo. 

A pesquisa de campo foi, primeiramente, aplicada numa escola pública na cidade de 

Funchal, Ilha da Madeira. Um gabinete que dispunha de mesa de reunião, cadeiras e acesso à 

internet foi cedido para esse trabalho. Os professores entregavam uma planilha com uma lista 

de alunos participantes e os horários aproximados que compareceriam. Ao chegar na sala, o 

participante higienizava suas mãos e presenciava tal higienização com álcool gel 70% dos 

objetos utilizados (laptop e caneta, ambos do proponente)240. Na tela do laptop o texto 

interativo já estava aberto, e deveria ser lido via arquivo gerado pelo Twine (KLIMAS, 2009). 

Uma breve explicação era feita sobre o que o participante deveria fazer: ler-jogar o texto 

interativo, preencher a ficha de personagem com as informações que o texto mandasse (como 

perda/ganho de pontos de atributos, itens encontrados/gastos etc.) e solicitar a presença da 

Dashavatara Ganjifa quando algum combate ou teste de atributos fosse exigido. O sorteio das 

cartas era feito pelo proponente, quem embaralhava 12 cartas de apenas um dos naipes do 

baralho e abria as cartas em forma de leque ao participante, a fim de evitar contato físico do 

participante com as cartas de baralho indianas241. O participante, por sua vez, apontava qual 

carta ele escolheria. O valor da carta sorteada equivaleria a um rolamento duplo de dados242. 

Caso o leitor-jogador tivesse alguma dúvida, poderia perguntar ao proponente. Tanto o 

proponente quanto o participante deveriam estar de máscaras durante todo o tempo de 

permanência na escola. Após conhecido o desfecho da leitura interativa, o link do 

 
240 Vale lembrar que esta aplicação foi feita durante a pandemia do Covid-19, por isso essa precaução. 
241 Conforme já explicado anteriormente, as cartas da Dashavatara Ganjifa são pintadas à mão, e o uso 

excessivo de álcool gel danificaria tanto o verso quanto a frente das cartas. Mesmo que as mãos do participante e 

do proponente estivessem limpas, o tato no baralho foi feito apenas pelo proponente. 
242 Conforme já explicado anteriormente, as cartas dos 10 naipes da Dashavatara Ganjifa vão do 1 ao 10, além 

das figuras V e K, totalizando 12, o valor máximo que pode ser obtido num duplo rolamento de dados. 

Obviamente, a carta 1 foi retirada do sorteio, já que o valor mínimo obtido por ambos dados é 2. 
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questionário243 – uma pesquisa de opinião pública – era enviado aos alunos via correio 

eletrônico ou através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp (ACTON; KOUM, 

2009), de acordo com a preferência do participante. As perguntas foram dividas em duas 

partes: “Eu, a leitura e os jogos” e “Eu e minhas impressões”, totalizando 25 perguntas. Para 

melhor organizar os resultados, foi utilizado o aplicativo Google Forms (GOOGLE CORP, 

2018). Apenas um voluntário que não era aluno escolar teve contato com o texto interativo em 

formato impresso e realizou o contato com o livro-jogo na própria casa. 

Num segundo momento, a pesquisa de campo foi aplicada como parte integrante de 

um minicurso online, ministrado no V SETEDI – Seminário de Teses e Dissertações / II 

Seminário Internacional de Teses e Dissertações e promovido pelo Programa de pós-

graduação em Estudos da Linguagem / PPGEL, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

Paraná, Brasil. O minicurso teve duração total de 4 horas, sendo as 2 horas dedicadas ao uso 

de RPG em sala de aula e as 2 restantes voltadas a apresentar o conceito de livro-jogo. A 

versão desenvolvida no Twine foi compartilhada por meio de recurso de videoconferência e os 

participantes interagiam de forma coletiva com o livro-jogo. As escolhas tomadas em 

momentos de bifurcação eram decididas por votação na aba de chat da videoconferência. O 

software utilizado para tal foi o Google Meet (GOOGLE CORP, 2017). Para o sorteio de 

cartas, elas eram embaralhadas e apresentadas em forma de leque na mão do ministrante, e 

sempre um leitor-jogador dizia um número de 1 a 12. Da esquerda para a direita, fazia-se a 

contagem e a carta sorteada era, então, revelada ao público, que conhecia o resultado. Nos 15 

minutos finais, todos respondiam o questionário sobre sua breve experiência. 

Por fim, outra aplicação foi feita de forma online. O público-alvo foi composto por 

alunos de Ensino Fundamental II de uma escola particular do município de Guarulhos/SP. 

Mestre em Letras e professora da disciplina de Língua Portuguesa, Maira Zucolotto (1988–) 

cedeu duas horas-aulas para a aplicação da pesquisa de campo. Como ela própria trabalhava, 

naquele momento, com um projeto de aplicação de livro-jogo em sala de aula, seus alunos 

foram o primeiro público já familiarizado com o objeto que estavam por conhecer, visto que 

já haviam lido-jogado alguns títulos da série Fighting Fantasy para, depois, produzirem suas 

próprias adaptações literárias para o formato de livro-jogo, a ser concluído no final do ano de 

 
243 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gBb95EbHMg16qt4VwZgO-

4dYCFw7SIRKHRjm73tG0CipRA/viewform. Este questionário também foi incluído no Anexo II desta tese. Por 

exigência da Direção Regional de Educação da Ilha da Madeira, ele precisou ser apresentado na variante 

europeia da língua portuguesa. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gBb95EbHMg16qt4VwZgO-4dYCFw7SIRKHRjm73tG0CipRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gBb95EbHMg16qt4VwZgO-4dYCFw7SIRKHRjm73tG0CipRA/viewform
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2022244. Assim como a parte prática do minicurso online (2ª pesquisa de campo), utilizou-se o 

Google Meet para se estabelecer a conexão online por videoconferência, o Twine para se 

projetar o texto interativo para apreciação, a mesma dinâmica para o sorteio de cartas e os 15 

minutos finais reservados para o preenchimento do questionário. 

A pesquisa de campo, parte prática da tese, encontrou diversos impedimentos na 

aplicação in loco. O primeiro foi a burocracia quanto à sua aplicação no local pretendido. 

Graças à bolsa de doutorado-sanduíche do proponente, optou-se por aplicar a parte prática no 

Funchal, capital do arquipélago da Madeira, local onde o proponente cursou parte de seu 

doutorado pelo período de 6 meses. Houve contato prévio com a escola escolhida, que 

demonstrou interesse em acolhê-lo, porém avisou-o que uma pesquisa dessas só poderia ser 

feita com o aval da Divisão de Gestão de Projetos da Diretoria Regional de Educação (DRE), 

a qual demorou mais de dois meses para responder o contato inicial do proponente e lhe 

exigiu uma série de documentações próprias e da instituição de destino. Além disso, perdeu-se 

muito tempo pela demora de semanas em cada resposta do órgão competente, visto que 

alterações no questionário e na forma de se aplicar a pesquisa de campo eram recorrentes. 

Com isso, somente no 4º mês de estadia a pesquisa de campo foi liberada. O novo atraso 

surgiu da própria escola, que afirmou ser melhor começar a pesquisa de campo não em 

dezembro de 2021, mas somente em fevereiro de 2022, último mês de estadia do proponente 

no local. Para dificultar ainda mais, os alunos só poderiam participar uma vez por semana (às 

quintas-feiras), e somente no período vespertino. Com isso, uma pesquisa de campo pensada 

para, pelo menos, 16 semanas foi reduzida a apenas 3. Uma doação de livros-jogos da coleção 

particular do proponente foi feita à biblioteca da escola e para a Biblioteca Municipal do 

Funchal, a fim de que o contato do livro-jogo não terminasse com o fim da pesquisa de 

campo, mas que leitores-jogadores locais fossem beneficiados com alguns exemplares 

brasileiros, que certamente não chegariam no local por outro meio. 

Outro grande impedimento foi a questão local sanitária. Pelo fato de a Região 

Autônoma da Madeira ser um destino turístico muito procurado por viajantes de todo o 

mundo, o arquipélago sofreu, como outras partes do mundo, com a pandemia do Covid-19 

nos anos 2020 e 2021. Com isso, o acesso presencial a escolas e centros culturais foi 

dificultado, visto que a cada caso de infecção do coronavírus SARS-CoV-2 turmas ou escolas 

inteiras migravam às pressas para a modalidade online de ensino. Em especial, a chegada da 

variante Ômicron, no mês de dezembro de 2021, foi uma grande preocupação para a 

 
244 Como a presente tese foi publicada antes do término do projeto da referida professora, não foi possível 

conhecer os resultados finais de sua proposta pioneira envolvendo livros-jogos. 
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população local, cuja atividade principal é o turismo. Esta variante do coronavírus também 

dificultou a busca de novos locais de aplicação da pesquisa que, inicialmente, demonstraram 

interesse em acolher esse estudo prático, principalmente centros culturais britânicos, mas que 

acabaram por impor uma série de exigências ao proponente, quando simplesmente não 

encerraram por tempo indeterminado qualquer acolhimento de pesquisas de campo desse tipo. 

O público geral sondado, no Brasil, antes da partida do proponente para a Europa, não 

demonstrou interesse, pois houve apenas um voluntário. 

Com o intuito de não vazar informação virtual, já que era a intenção do proponente 

publicar posteriormente Ângela: a vingança transcontinental, optou-se por aplicar o livro-

jogo no formato online sob supervisão e controle do autor, com receio de compartilhamento 

do texto sem seu consentimento. Com isso, o congresso acadêmico e a aula online se 

mostraram boas opções para tal. Não houve dificuldade de aplicação para a turma de 

participantes do minicurso e da aula escolar no Brasil, com as únicas baixas sendo a 

experiência coletiva, no lugar da individual, e o curto tempo para apreciação, visto o tempo 

contado para encerrar a videoconferência do minicurso e da aula em questão. 

Na Universidade da Madeira, duas possibilidades foram oferecidas ao proponente: 

uma na graduação e outra na pós-graduação. Na graduação, um encontro de duas aulas pôde 

proporcionar uma extensa apresentação panorâmica do livro-jogo, com uma breve leitura 

interativa de Ângela: a vingança transcontinental aos alunos. Para otimizar o tempo da aula, 

foi solicitado aos alunos que preenchessem o questionário em casa, mas nenhuma resposta 

sobre o contato com o livro-jogo literário foi enviada. Já a aula da pós-graduação serviu 

apenas para apresentar a pesquisa de doutorado como um todo, sem a chance de ler-jogar a 

adaptação lúdica da obra de José Frederico Ferreira Martins. Ao menos as aulas serviram para 

apresentação e difusão do livro-jogo em outra instituição de Ensino Superior diferente das 

encontradas no Brasil, onde se concentra a maior parte da produção acadêmica do proponente. 

Em especial, as aulas na graduação também serviram para uma divulgação inesperada do 

livro-jogo em outro país lusófono, visto que, no final da aula, foi promovido um sorteio de 

dois livros-jogos e uma das alunas contempladas foi uma intercambista de São Tomé e 

Príncipe, talvez a primeira leitora de seu país de origem a ter contato com um livro-jogo, pois 

pouco se sabe sobre a relação dos leitores tomeenses e principenses com esse tipo de livro 

lúdico. 

Mesmo com todos esses obstáculos, foi possível obter algumas respostas importantes, 

apesar de apenas 93 voluntários no total terem participado. 
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A primeira parte do questionário foi composta por 13 perguntas. A 1ª era “qual tua 

idade?”, e dividia as idades em cinco categorias: “7 a 11”; “12 a 17”; “18 a 24”; “25 a 30”; 

“acima de 31”.  

 

Gráfico 2 – 1ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Pelo fato de ter sido aplicado em sua maior parte em turmas escolares, em sua maioria 

estudantes de Ensino Fundamental II, era natural de se esperar que a maioria dos participantes 

fosse da faixa etária de 12 a 17 (81,5%), com alguns alunos na faixa de 7-11 anos (10,9%). 

Apenas um participante declarou pertencer à faixa de 18-24 anos (1,1%), dois à faixa de 25-

30 anos (2,2%) e quatro à faixa de acima de 31 anos (4,3%). A escolha desse público se deu 

pela facilidade em se encontrar voluntários num mesmo espaço, e também porque há mais 

chances de se encontrar leitores em instituições de ensino (81 milhões) do que fora delas (42 

milhões) no Brasil, o que pode ser válido também para o contexto de Portugal (RETRATOS 

DA LEITURA NO BRASIL, 2020). 

A 2ª pergunta, “qual teu sexo?”, trazia quatro opções ao leitor-jogador: “masculino”; 

“feminino”; “outro”; “prefiro não declarar”. 

 

Gráfico 3 – 2ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

O maior público foi o masculino, com 50,5% de participantes, seguido por feminino 

(47,3%) e quem preferiu não se declarar (2,2%). Nenhum participante escolheu a opção 

“outro”. 

A 3ª pergunta (“Qual tua profissão?”) também foi previsível pela faixa etária da 

maioria participantes, com 94,5% declarado como estudante/aluno e apenas 5,5% como outras 

profissões. Destas profissões, a maioria pode ser enquadrada na categoria “professor”, pois 

conheceram o livro-jogo em questão por meio de um congresso da acadêmico na área de 

Letras. Respostas como “no momento não trabalho”, “ainda sem trabalho” ou “nenhuma” 

foram consideradas como “estudante”. Uma resposta em forma de chacota (“preguiçoso”) e 

uma resposta incorreta (“Sangue de Zumbi”, título de um livro-jogo que provavelmente o 

aluno respondeu no campo indevido) foram eliminadas da contagem. 

 

Gráfico 4 – 3ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

Optou-se por agrupar “Estudante” (inicial maiúscula), “estudante” (inicial minúscula), 

“Estudante ” (inicial maiúscula com espaçamento posterior desnecessário) e “aluno” na 

mesma categoria, já que o Google Forms faz diferença entre elas pela forma como são 

escritas. 

A 4ª pergunta (“Quais são teus gêneros literários favoritos?”) oferecia grande opção de 

escolhas ao leitor-jogador e mais de uma opção poderia ser escolhida. 

 

Gráfico 5 – 4ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

Em ordem decrescente, o gênero preferido dos participantes é a “Fantasia” (40,9%), 

seguido de “Horror/terror” (37,6%), “Ficção científica” (34,4%), “Romance romântico” 

(28%), “Ficção histórica” (18,3%), “Conto” e “Biografia” (10,8% para ambos), “Crônica” e 

“Conto de fada”  (8,6% para ambos), “Distopia” (6,5%), “Livro infantil” e “Autoajuda”  

(4,3% para ambos), “Religião” (3,2%), “Fábula” e “Poesia”  (1,1% para ambos). “Não gosto 

ou tenho costume” obteve 16,1% dos votos. Outras categorias foram criadas pelos próprios 

alunos, como “[Livro] Que faz refletir”, “livro-jogos” [sic], “Texto de ´ação´”, “Harry Potter” 

e “Aventura”, todos com 1,1%. Pelo fato de Ângela: a vingança transcontinental ter sido um 

livro-jogo baseado em ficção histórica, um gênero literário não tão apreciado pelo público 

participante, era de se esperar que seu feedback não seria positivo, o que não ocorreu. Já a 

preferência pelos gêneros ficção científica, fantasia e terror/horror podem indicar que apostar 

no padrão do livro-jogo voltado a esses gêneros, principalmente as narrativas de aventura 

medieval maravilhosa ou fantástica, está longe de acabar, embora a grande produção de obras 

focada no mesmo gênero literário possa, com o tempo, se transformar no clichê. Roas, por 

exemplo, afirma que, 
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Sem dúvida, acho que vivemos em tempos muito bons para as várias 

manifestações do sobrenatural / insólito / não-mimético. A grande 

quantidade de séries de TV é um bom indicador disso... embora, é claro, a 
hiperprodução às vezes também implica uma trivialização do fantástico ou 

do horrível, bem como um declínio na qualidade em muitas dessas obras245 

(ROAS, 2017, p. 22). 

 

A 5ª pergunta (“Quem te influencia/influenciou ou incentiva/incentivou a ser um 

leitor?”) mostrou a iniciativa dos jovens diante da leitura: 

 

Gráfico 6 – 5ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

A opção mais votada foi “não me considero leitor” (34,4%), o que demonstra que 

novas estratégias de incentivo à leitura ainda precisam ser otimizadas no âmbito educacional. 

“Eu mesmo” (31,2%) se mostrou uma importante constatação, pois pode demonstrar que 

quase um terço dos participantes possui certa autonomia em buscar a leitura que mais lhe 

agrada. Essa pergunta também foi capaz de ressaltar a missão que as instituições de ensino 

ainda possuem na formação desses jovens leitores, com 19,4% das escolhas focadas em 

“obrigações escolares/acadêmicas/do trabalho” e 18,3% a própria escola, bem como a família 

como incentivadora (22,6%). Influências de “amigos/colegas” (11,8%),  demonstram, por sua 

vez, que o contato social ainda se mostra uma boa fonte de influência, seja por conversas 

 
245 Do espanhol Sin duda, creo que vivimos muy buenos tiempos para las diversas manifestaciones de lo 

sobrenatural / insólito / no mimético. La gran cantidad de series de TV es muy buen indicador de ello… aunque, 

claro, la hiperproducción también implica a veces una banalización de lo fantástico o lo terrorífico, además del 

descenso de la calidad en muchas de esas obras (tradução nossa). 
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presenciais ou virtuais ou outra forma de contato, como aulas, cursos, palestras, entre outros. 

Com influência menor, mas não menos relevante, há “sites especializados como blogs, redes 

sociais etc.” (3,2%), “mídia tradicional (TV, jornal, revistas impressas)” (4,3%) e 

“booktubers/bookstagramers” (4,3%) vieram em seguida, o que mostra que nem sempre o 

conteúdo online é capaz de engajar melhor certos tipos de leitores. 

A 6ª pergunta (“Qual o teu contato com a leitura de livros?”) foi, talvez, a mais 

animadora em relação à leitura:  

 

Gráfico 7 – 6ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

26,9% dos participantes alegou ter contato “diário” com livros, 15,1% contato 

“semanal”, 21,5% contato “mensal”, 12,9% contato “trimestral”, 10,8% contato “anual” e 

15,1% contato “inexistente”. A opção “bianual” não foi escolhida. Isso revela um dado 

animador de hábito de leitura entre o público, já que pouco mais de um quarto dos 

participantes alegou ter contato diário e mais da metade variou entre diário, semanal e mensal. 

Esse gráfico também mostra uma esperança a quem, por vezes, é alvo de menosprezo: o 

jovem. 

A 7ª pergunta (“Quantos livros lês por ano?”) foi outro questionamento favorável ao 

ato de ler:  

 

Gráfico 8 – 7ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

8,6% afirmou ler mais de 12 livros, 28% declarou ler de 5 a 12 livros anuais, 49,5% lê 

49,5% e apenas 14% declarou não ler. Não se pode comparar essa pesquisa de opinião pública 

com as 8.076 entrevistas feitas entre outubro de 2019 e janeiro de 2020 no Brasil promovida 

pela Retratos da Leitura no Brasil, segundo a qual “o brasileiro lê, em média, cinco livros por 

ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e, 2,5, inteiros” (TOKARNIA, 

2020), mas os participantes da pesquisa de campo se mostram acima da média geral brasileira. 

A 8ª pergunta (“Quais os benefícios que achas que a leitura te proporciona?”) previa 

respostas dissertativas. Mesmo assim, houve recorrências como “aprender”, “conhecimento”, 

“melhorar escrita” e “melhorar leitura”. Muitas das respostas foram previsíveis, porém 

empolgantes pelo fato de os participantes reconhecerem os benefícios que recorrentemente 

são trazidos à tona por pesquisadores e escritores, como “ajuda a desenvolver as capacidades 

de leitura e escrita”, “ajuda-nos na compreensão das palavras”, “criatividade”, “sabedoria”, 

“[aumento ou correção de] vocabulário, imaginação, ajuda [esta última talvez se refira a 

alguma ajuda de forma geral, porém não foi possível confirmar]”, “conhecimento de outras 

culturas, histórias, empatia” [outras duas respostas reconhecem que a leitura proporciona 

maior conhecimento geral], “pensamento rápido” [possivelmente se refira à melhora da 

interpretação textual] e até “maior experiências para a vida” [talvez se referindo à leitura mais 

reflexiva]. As respostas do público adulto foram frases mais desenvolvidas: “além da diversão 

proporcionada, a leitura me auxilia no meu desenvolvimento intelectual e profissional”, 

“melhora de escrita. Aprofundamento de conhecimento”, “acesso a uma diversidade de 

conhecimentos e histórias acerca do mundo”, “aguça a curiosidade, transmite conhecimento, 

ajuda na paz interior e no refúgio emocional num mundo em constante guerra”, 



351 

 

“desenvolvimento pessoal e intelectual; maior contacto com diferentes áreas do 

conhecimento; maior domínio sobre a língua [aquisição de vocabulário, habituação e 

exposição a diferentes "gramáticas", etc.], e a abertura a novas perspectivas de mundo” e 

“aumento de vocabulário, proficiência leitora, estímulo a imaginação”. Isso pode transparecer 

o reconhecimento dos participantes que a leitura é mais do que obrigação escolar e pode 

proporcionar benefícios vitais a quem adere ao hábito. Criatividade se mostra cada vez mais 

uma qualidade diferencial. O ser humano precisa ser criativo, pois 

 

Nascemos criativos, mas perdemos essa capacidade com o passar do tempo e 

com as limitações impostas pelo mundo à nossa volta, pensamentos 
limitantes, padrões limitantes e comportamentos também limitantes 

diminuem até quase eliminarem a capacidade criativa que adquirimos ao 

nascer (CARMO, [2019], p. 39-40). 

 

A 9ª pergunta (“Quais os malefícios que achas que a leitura te proporciona?”), pensada 

para funcionar como um antagonista da anterior, também proporcionou resultados positivos. 

Apenas poucas respostas apresentaram malefícios: “dor de cabeça”, “falta de dinheiro”, “A 

leitura as [sic] vezes pode ser alienante e me retirar de situações sociais”, “sono, e muito 

tempo ocupado”, “Tempo distante de familiares ou amigos”. O primeiro malefício pode nem 

estar ligado à leitura em si, mas à pouca iluminação de determinados ambientes ou a letra 

reduzida empregada no texto, tanto que algumas respostas acrescentam como observação que 

apenas sentem dores se ficam muito tempo lendo em gadgets. Já o segundo pode se referir, 

por exemplo, ao preço do livro no Brasil ou Portugal e a dificuldade de se comprar livros, 

principalmente em formato físico, visto que quase não existem leis de incentivo cultural e o 

preço do papel é calculado em dólar, que em épocas de crises mundiais pode encarecer muito. 

Sua resposta tem fundamento, já que quase metade do público leitor brasileiro, por exemplo, 

pertence à classe socioeconômica C (49%), cuja renda familiar varia entre: até 1 salário 

mínimo (21%-23% dependendo do tipo de leitura), de 1 a 2 salários mínimos (25%-26% 

dependendo do tipo de leitura) e de 2 a 5 salários mínimos (23%-29% dependendo do tipo de 

leitura) (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2020). O terceiro é questionável, pois 

alienar alguém de algo depende muito da leitura que é feita. Muitos textos, como os 

panfletários, podem engajar leitores a causas sociais, por exemplo, mas nem todo texto tem 

como função principal ensinar algo. Logo, estar alienado de questões sociais parece ser mais 

culpa de uma seleção inadequada de textos do que da leitura em si. O quarto também é 

questionável, visto que a leitura auxilia no sono. Possivelmente o aluno confundiu “sono” 

com “tédio”, e para isso, novamente, uma seleção mais adequada de textos pode resolver o 
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problema. O tempo ocupado pela leitura, para quem gosta, não é visto como um tempo 

desperdiçado, e provavelmente participante prefira usar seu tempo com outras atividades ao 

invés da leitura. O quinto é apenas parcialmente verdade, visto que quando a leitura é 

praticada como ato solitário ela, de fato, exige um isolamento momentâneo de contato, mas o 

que se percebe é que muitas leituras, principalmente feitas pelo público mais jovem, são 

compartilhadas, ou seja, isolam-se momentaneamente mas logo trocam informações com 

outros leitores por meio de redes sociais, fóruns virtuais ou sites de fanfics. As respostas 

restantes poderiam ser agrupadas por semelhança, pois todas variaram entre “nenhum” e 

“nada”. A resposta “distrai me [sic] da escola” pode ser um benefício, visto que é capaz de 

proporcionar leituras mais agradáveis do que as indicadas pela escola. Não foi possível saber 

o que a resposta “apresentar o PRL” significa. 

Para a 10º pergunta (“Conheces Role-playing Game”), de certa forma, as respostas 

foram uma surpresa: 

 

Gráfico 9 – 10ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Há alguns anos atrás, esperar-se-ia que a maioria dos votos fosse preenchida na opção 

“nunca ouvi falar”, que foi a segunda mais votada (26,1%). A maioria (45,7%) já demonstrou 

ter algum conhecimento da sigla, enquanto um parte considerável alegou conhecer bem 

(20,7%) ou profundamente (7,6%). Optou-se por sondar o conhecimento sobre RPG por ser 

um nome genérico de jogo que deu origem a muitos outros que, possivelmente, sejam 

conhecidos por jovens de hoje, como o MMORPG ou adventure game. Perguntar sobre algum 



353 

 

produto gerado do desdobramento do RPG reduziria ainda mais as chances de o público 

responder algo diferente da opção “nunca ouviu falar”. 

A 11ª pergunta era obrigatória apenas para quem, no mínimo, já tivesse ouvido falar 

sobre RPG. Mesmo que alguns alegaram ter ouvido falar, poucos conheciam e apenas uma 

minoria conhecia profundamente o que era RPG. Apenas duas respostas foram inseridas no 

questionário, o que demonstra que, talvez, alguns participantes poderiam ter alegado falsos 

conhecimentos sobre RPG ou, simplesmente, que não se lembraram de exemplo algum no 

momento do preenchimento das respostas. Algumas respostas foram coerentes, como a que 

citou um tipo de RPG de forma genérica (“MMORPG”), mesmo sem dar exemplos, ou outras 

mais completas, citando os tipos de RPG com exemplos de franquias de jogos entre 

parênteses – MMORPGs (WOW246, Final Fantasy, Elder Scrolls online, Dark souls, Order & 

Chaos (2011)), tabletop RPGs (D&D) JRPGs (Genshin Impact (2020), Persona, Final 

Fantasy)”, os sistemas de RPG Deadlands, Pathfinder, Mutantes e malfeitores, Vampiro: a 

Máscara, Cyberpunk, GURPS, Daemon RPG, Savage Worlds, Storyteller/Storytelling, 3D&T, 

D20 System (AD&D247, D&D, Starfinder...), 2d20 system (Conan e Star Trek), Stranger 

Things Dungeons & Dragons Roleplaying Game Starter Set (2019), Ceifadores: Vida e Morte 

em Jogo (2020) e Arquivos Paranormais (Lampião Jogos) –, algumas citaram diretamente 

exemplos de jogos eletrônicos The Elder Scrolls V: Skyrim248 (2011), Darkrise (2020), 

Vampire: the Masquerade – Bloodlines (2004); Skyrim249; Oblivion250, Legend of Zelda; jogos 

de RPG Maker (Ib (2012), Madfather (2011)), Veloren (2018), Dwarf Fortress (2006), 

Undertale (2015), Monster hunter freedom unite (2014), The Witcher 3: Wild Hunt251. Alguns 

consideraram jogos de primeira pessoa como Call of Duty (2003), Counter-Strike: Global 

Offensive252 (2012), Tom Clancy´s Rainbow Six Siege253 (2014), 7 days to die (2016),  e Free 

Fire (2018), jogos com elementos de RPG como Minecraft e The Last of Us (2013) e até 

mesmo jogos de aventura/ação como os da franquias Pokémon, God of War e Grand Theft 

Auto254, de luta como da franquia Mortal Kombat255 e de e-sports como Fifa 22 (2021) como 

RPG. Essa confusão é aceitável e até esperada, visto que muitos jogos dos consoles mais 

 
246 Abreviação de World of Warcraft. 
247 Abreviação de Advanced Dungeons & Dragons. 
248 Popularmente conhecido apenas como “Skyrim”. 
249 Forma simplificada de se referir a The Elder Scrolls V: Skyrim. 
250 Possivelmente seja a forma simplificada de The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) 
251 Popularmente conhecido apenas como “The witcher 3”. 
252 Popularmente conhecido apenas como “CSGO”. 
253 Popularmente conhecido apenas como “Rainbow Six Siege”. 
254 Popularmente conhecido apenas como “GTA”. 
255 Possivelmente o jogo citado pelo participante seja Mortal Kombat 11 (2019). 
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modernos são constituídos por recursos retirados de jogos de RPG, como o progresso por 

acúmulo de pontos de experiência, oferta de inventário, uso de fichas de informação, evolução 

das personagens ao longo do enredo, aumento progressivo de dificuldade ao longo do jogo, 

desbloqueio de conquistas e premiações, entre outros. Alguns livros-jogos foram lembrados 

também: Alice no país dos pesadelos, A cidade dos ladrões, O templo do terror, A nave 

espacial Traveller, O pântano do escorpião (2000), Fantasmas do medo (1995), O talismã da 

morte (1995a), A mansão do inferno (2019), O Feiticeiro da montanha de fogo e A floresta da 

destruição. 

Para a 12ª pergunta (“Já conhecias os livros-jogos?”) houve o seguinte resultado: 

 

Gráfico 10 – 12ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Era de se esperar que a maioria das respostas se concentrasse na opção “nunca tinha 

ouvido”, o que não ocorreu devido ao preparo e ambientação que a maioria dos participantes 

teve antes de ter contato com uma rápida leitura interativa de Ângela: a vingança 

transcontinental. A maioria dos participantes (53,8%) alegou que “conhecia pouco”, os que 

nunca tiveram contato corresponderam a 38,7%, seguidos pelos que conheciam bem (6,5%) e 

a fundo (1,1%). O ineditismo do livro-jogo para boa parte dos participantes confirma que ele 

ainda permanece como algo “novo” ao público, mesmo com 40 anos completos de existência. 

Isso também serviu para confirmar que uma aplicação com esse tipo de livro interativo seria, 

também, algo novo nos estudos literários e culturais. 

A 13ª pergunta (“Se marcaste qualquer opção que não seja “nunca tinha ouvido”, 

descreva quais séries de livros-jogos ou títulos avulsos já tiveste contato (procure separar, no 
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máximo, 10 exemplos mais relevantes). Caso contrário, deixe em branco”). Por meio dessa 

pergunta pode-se perceber que a maioria dos participantes que alegaram ter pouco, bom ou 

profundo conhecimento de livros-jogos se lembraram de títulos variados da coleção Fighting 

Fantasy, mas apenas uma resposta chegou a mencionar o nome da coleção ao invés de títulos 

avulsos. Algumas respostas mencionaram jogos de RPG/videogame ou séries de streaming 

que não tinham ligação com livros-jogos. 

A segunda parte do questionário foi composta por 12 perguntas, que abrangia da 14ª à 

25ª, sendo estas mais voltadas à experiência prática individual dos participantes. A 14ª 

pergunta (“Como avalias o livro-jogo que acabaste de apreciar?”) demonstrou os seguintes 

resultados: ótimo (40,9%), bom (47,3%), razoável (10,8%), ruim (1,1%).  

 

Gráfico 11 – 14ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Se essas quatro opções fossem divididas apenas entre “positivo”, correspondente às 

opções “ótimo” e “bom”, e “negativo”, correspondente às opções “razoável” e “ruim”, a 

maioria (88,2%) dos participantes aprovaria a adaptação interativa no formato de livro-jogo, o 

que dá consistência a este feito. 

A 15ª pergunta (“Este livro-jogo estimulou tua leitura?”) também demonstrou um 

resultado a favor da proposta do livro-jogo lusófono: 14% responderam “muito”, 41,9% 

“sim”, 34,4% “pouco” e 9,7% “não”. 

 

Gráfico 12 – 15ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

Se essas quatro opções fossem divididas apenas entre “positivo”, correspondente às 

opções “muito” e “sim”, a porcentagem muda para 55,9%, novamente apresentando uma 

maioria interessada em textos interativos desse tipo, ainda que ligeira. 

A 16ª pergunta (“Este livro-jogo foi inspirado numa obra da literatura lusófona, pouco 

estudada e esquecida pelo tempo. Te interessastes em conhecer essa obra original?”) oferecia 

apenas um par de respostas binárias.  

 

Gráfico 13 – 16ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Houve 71% de respostas ligadas a “sim” e 29% de respostas negativas, o que mantém 

a coerência com as preferências literárias da 4ª pergunta, além de reforçar a tese de que o 
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livro-jogo, bem como quaisquer outras adaptações lúdicas, podem funcionar como resgate 

literário e ponte entre o leitor e o texto “original”. 

A 17ª pergunta exigia a justificativa da escolha anterior. No entanto, alguns 

questionários não as apresentaram conforme o proposto. Outros não colaboraram como o 

esperado ao fornecerem respostas muito vagas, como “Interessante, quero conhecer mais” e 

“Porque gostei duque [sic] li”. Outras, no entanto, esboçam uma ideia de como Ângela: a 

vingança transcontinental pode levar os leitores-jogadores ao texto “original” de José 

Frederico Ferreira Martins: a resposta “Este livro jogo [sic] foi uma história interessante por 

isso gostaria de conhecer o original” deixa claro que uma adaptação de boa qualidade sugere 

ao leitor-jogador que o texto “original” também a possa ter. Impressões semelhantes são 

encontradas em comentários como “Me interessei [sic], por conta que ao longo deste jogo 

fiquei cada vez mais interessada no capítulo aseguir [sic]”, “Porque pelo menos pelas escolhas 

que fiz pareceu ter mistério, ação e duelos”, “Pareceu ser uma obra válida de ser revisitada”, 

“Gostaria de conhecer a obra original para poder comparar as divergências entre ela e o livro-

jogo, bem como para ter maior contacto com a literatura da época” e “Eu acho muito 

interessante conhecer a forma de escrita de outros autores, além dos elementos culturais 

presentes no texto”. Já a resposta “Seria bom ler uma obra que não ouvi falar” novamente 

demonstra que o livro-jogo literário pode funcionar como recurso de resgate de textos 

esquecidos pelo tempo. Duas respostas parecem ser inválidas por não responderem a pergunta 

anterior, mas servem para justificar o apreço que leitores-jogadores tiveram, pelo menos, com 

o livro-jogo: “Sim, porque é interessante as peripécias que vão acontecendo” (ressalta as 

surpresas que a narrativa pode proporcionar ao leitor-jogador, como falhar em testes de 

atributos pessoais, a falsa sensação de que o triunfo está próximo, entre outros recursos) e 

“Gostei pois criei o rumo da história” (transparece a importância da interatividade e 

participação ativa na aventura, que aproxima o leitor-jogador da condição de coautor da 

narrativa e o faz sentir como “parte” do objeto criado). Houve, ainda, respostas que 

ressaltaram o apreço pela lusofonia: “A obra parece interessante e demonstra mais sobre a 

cultura lusófona[,] o que gera curiosidade” e “Interesso-me por qualquer obra lusófona”. Uma 

resposta destacou o protagonismo feminino no enredo: “ter uma mulher como protagonista é 

bem inspirador. o enredo é instigante e o estilo da obra em livro-jogo é motivador”, algo ainda 

raro de se ver em jogos de forma geral, o que não faz sentido se considerarmos que, no Brasil, 

mais da metade (52%) do público leitor é feminino (RETRATOS DA LEITURA DO 

BRASIL, 2020). Algumas justificativas em oposição às demais foram “Porque eu não gosto 

de ler[.] se fosse algum filme talvez me interessaria melhor [mais]”, “Pois, em geral não gosto 
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muito de livro-jogo.”, “Nao me interesso muito em livro, prefiro meus mangas [sic], 

desculpa”, “não me interessei muito”, “não me dspertou [sic] curiosidade”, “Não gosto mt de 

rpg”, “Não achei a versão original muito interessante”, “Não tenho tanto interesse na 

literatura.”, que nem chegam a interferir negativamente, pois demonstra que o participante 

não se interessaria em nenhuma adaptação textual ou possui outros gêneros textuais como 

preferidos. 

A 18ª pergunta (“Te interessaste por aprender a Dashavatara Ganjifa?”) também só 

oferecia duas possibilidades de resposta: “sim” e “não”. Foi o único momento em que houve 

total igualdade entre duas respostas no questionário todo. 

 

Gráfico 14 – 18ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Mesmo com a impossibilidade de se explorar mais o sistema de regras do livro-jogo 

em estudo por motivos já explicados anteriormente, ainda houve uma metade interessada em 

saber mais sobre o jogo, talvez pela curiosa forma das cartas do baralho indiano serem 

arredondadas e ricamente ilustradas. 

Houve previsibilidade, também, na 19ª pergunta (“Justifique sua escolha anterior”), 

pois se a Dashavatara Ganjifa pode ser pouco explorada na interação dos leitores-jogadores 

com o texto interativo, suas respostas também seriam simplórias. Algumas das respostas 

negativas foram “Não gostei muito”, “Não achei interessante”, “Nao me lembro o que é”, 

“Não tenho interesse”, “Não houve contato com o texto256” e “apesar de ser outra cultura, não 

 
256 Provavelmente o participante dessa resposta fez escolhas durante sua leitura-jogo e em nenhum momento lhe 

foi exigido teste algum. No entanto, o livro-jogo Ângela: a vingança transcontinental foi criado para, 

independente das escolhas do leitor-jogador, oferecer-lhe algumas situações mandatórias envolvendo a 
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desperta meu interesse”. Já as positivas foram “Aprendizagem”, “A minha resposta anterior 

foi "sim", porque queria aprender mais sobre”, “Achei interessante”, “Era muito intressante 

[sic]”, “Parece me uma coisa fixe257 de aprender”, “Foi incrível acertar tantas258 hehe, parece 

fixe”, “O Dashavatara Ganjifa parece ser muito rico culturalmente e visualmente interessante, 

por isso gera interesse”, “Por curiosidade”, “Fiquei muito curioso em relação a esse baralho 

indiano”, “Talvez não tenha percebido bem como funcionava, então vou procurar saber mais 

sobre as cartas Dashavatara Ganjifa” e “Interessou-me o sistema que configura tal baralho e 

sua parte estética”. Percebe-se que um dos pontos em comum das respostas que avaliaram 

positivamente a Dashavatara Ganjifa é a curiosidade em se aprender ou conhecer esse jogo 

“novo”. Talvez o uso de um baralho tradicional não seria capaz de criar tamanha vontade nos 

participantes. 

A 20ª pergunta (“Avalie os componentes desse livro-jogo”) permitia ao participante 

classificar 5 tópicos como “ruim”, “razoável”, “bom” ou “ótimo”: 

 

Gráfico 15 – 20ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

• Para o tópico “Introdução / explicação de como funciona” houve 25 votos para “ótimo”, 54 

para “bom”, 10 para “razoável” e nenhum para ruim. Os leitores-jogadores não tinham 

acesso à explicação do que era o livro-jogo, embora o proponente tenha explicado de 

 
aleatoriedade ou o combate. Pressupõe-se, com isso, que o participante deva ter ignorado os pedidos de teste, 

sendo bem-sucedido em todos eles durante sua aventura. 
257 Gíria muito popular entre jovens portugueses que equivale a “divertido”. 
258 Provavelmente o participante dessa resposta fez escolhas durante sua leitura-jogo e lhe foi exigida uma série 

de testes envolvendo o sorteio de cartas aleatórias da Dashavatara Ganjifa. 
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forma individual como a leitura interativa do livro-jogo em questão funcionaria, bem como 

a realização de testes de aleatoriedade. Devido ao curto tempo disponibilizado pelas 

escolas e pelo minicurso, essa foi uma forma de não tomar tanto tempo do horário de cada 

participante. Como o questionário era anônimo, não foi possível saber qual ambientação 

foi a mais adequada, embora haja mais respostas positivas do que negativas quanto a isso; 

• Para o tópico “Enredo / história” houve 42 votos para “ótimo”, 35 votos para “bom”, 10 

votos para “razoável” e 1 voto para “ruim”. Aqui percebe-se quase uma unanimidade à 

recepção positiva dos leitores-jogadores, com boa parte dos participantes tendo seu 

primeiro contato com livro-jogo; 

• O tópico “Ilustrações (capa e internas)” foi pensado para ser respondido quando o livro-

jogo estivesse em sua versão final, com as bordas das páginas contendo a “ganjifa 

alternativa” e as ilustrações internas e de capa. Por causa disso, os participantes, antes do 

questionário, foram avisados para deixar em branco este tópico, não aplicável naquele 

momento. Os participantes, mesmo assim, direcionaram 22 votos para “ótimo”, 34 votos 

para “bom”, 18 votos para “razoável” e 1 voto para “ruim”, talvez por terem conhecido 

alguns esboços do que, um dia, poderá ser capa, ilustrações internas e vinhetas de Ângela: 

a vingança transcontinental. Logo, este tópico não deve, ainda, ser levado em 

consideração; 

• O tópico “Sistema de jogo / regras” é outro que não pode ser analisado profundamente, 

visto que o curto tempo disponibilizado pela escola obrigou o proponente a adaptar as 

regras a um sistema mais simplório ainda, embora a Dashavatara Ganjifa ainda fosse 

utilizada. Com isso, foram obtidos 37 votos para “ótimo”, 40 votos para “bom”, 11 votos 

para “razoável” e 0 votos para “ruim”. Talvez com maior tempo de interação entre leitor-

jogador e livro-jogo essa votação seria diferente, embora seja difícil afirmar se mudaria 

para melhor ou pior, visto que a preferência de leitores-jogadores é variável quanto à 

complexidade de regras de jogo; 

• Para o tópico “Extensão da narrativa” houve 39 votos para “ótimo”, 37 para “bom”, 11 

para “razoável” e 0 para “ruim”. Embora não fosse cronometrado formalmente, o tempo de 

contato dos participantes com o texto interativo variou entre 30 a 90 minutos. Narrativas 

como aventuras solo tendem a terminar muito rapidamente e permitir pouco espaço para o 

desenvolvimento e evolução do protagonista na aventura, enquanto grandes livros-jogos 

exigiriam o contato de algumas horas, podendo atingir muitas horas de leitura lúdica caso a 
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rejogabilidade259 for praticada pelo leitor-jogador. Como este tópico obteve mais respostas 

positivas do que negativas, conclui-se que a extensão inicialmente programada (300 

referências) parece ser boa para um livro-jogo adaptado. 

A 21ª pergunta (“Estás atento/a ao inquérito ou as respostas foram aleatórias? Se 

estiveres atento/a, marque a opção de número dois para esta pergunta”) serviu apenas para 

evitar questionários respondidos de forma aleatória, geralmente com todas as respostas 

positivas ou negativas. A maioria (71,9%) demonstrou ter respondido de boa fé, o que 

significa 64 dos 93 participantes. Por ser um questionário anônimo, fica impossível conhecer 

quais participantes podem ter respondido de forma aleatória e terem seus questionários 

anulados, mas pelo fato de a maioria ter levado a sério a pesquisa, considera-se que as 

respostas coletadas sejam satisfatórias para se pensar na recepção do livro-jogo com raízes 

literárias. 

 

Gráfico 16 – 21ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

 
259 Vale ressaltar que Aarseth (1997, p. 19) considera o loop algo importante para a leitura, pois força o leitor a 

reler um mesmo texto e, com isso, possibilitar diferentes interpretações a ele. A rejogabilidade age da mesma 

forma em leitores-jogadores, pelo menos os que visam explorar a narrativa interativa por outras formas e 

conhecer outros desfechos. 
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A 22ª pergunta (“Como tu gostarias de ter tido contato com esse e outros livros-

jogos?”) mostrou que a maioria dos participantes afirmaram que gostariam de ter conhecido 

os livros-jogos por meio de “aulas na escola/faculdade” (69,6%) e “bibliotecas e centros 

culturais” (37%), enquanto uma minoria (22,8%) optou por “livrarias e sites de vendas”. 

Apenas 5,4% dos participantes “não gostaria de ter tido contato”. 

 

Gráfico 17 – 22ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

Essas respostas ressaltam a falta de livros-jogos e mediadores em instituições de 

ensino e centros de cultura, e que talvez por isso o livro-jogo ainda seja novidade para muitos. 

A 23ª pergunta (“Te interessarias mais por textos clássicos/canônicos se houvesse 

versões interativas das obras?”) oferecia como respostas binárias “sim” e “não”: 

 

Gráfico 18 – 23ª pergunta do questionário 
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Fonte – Nossa autoria. 

 

A maioria dos participantes (76,9%) alegou que teria interesse em conhecer os textos 

originais por meio de adaptações como Ângela: a vingança transcontinental, o que é capaz de 

incentivar reflexões sobre a importância das adaptações interativas desse tipo e sua relação 

com os textos clássicos. 

A 24ª pergunta (“Tu lerias-jogarias um livro-jogo de seu(s) gênero(s) literário(s) 

favorito(s)?”) também oferecia apenas as respostas “sim” e “não” como opções. 

 

Gráfico 19 – 24ª pergunta do questionário 

 

Fonte – Nossa autoria. 

 

A maioria dos participantes (89,2%) afirma que faria o contato inverso (da obra 

“original” ao livro-jogo) de seu(s) gênero(s) preferido(s), o que favorece a mão dupla desse 
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processo adaptativo, reforçando ainda mais a importância da adaptação. É natural que a 

diferença entre as respostas das 23ª e 24ª perguntas seja ainda maior pelo fato de, na 24ª 

questão, o participante poder imaginar seu(s) texto(s) preferido(s) transformado numa versão 

interativa, o que lhe anima mais do que a leitura interativa de um texto desconhecido na 

atualidade como Angrid: romance oriental. 

Para a 25ª pergunta (“Qual obra tu achas que poderia ganhar uma versão interativa? 

Justifique”) houve respostas que apenas indicavam textos sugeridos pelos participantes, como 

Quando éramos mentirosos (2014), de E. Lockhart260 (1967–); A série Cherub de Robert 

Murchamore (1972–); A fogueira dorme na bruma (2011), de António Castro (1959–2019); A 

culpa é das estrelas (2012), de John Green (1977–); The thief of always (2008), de Clive 

Barker (1952–); Lusíadas (2018), de Luís de Camões (1524–1580); O Alienista (2016) de 

Machado de Assis; As aventuras de Robin Hood (2014), de Alexandre Dumas; O pequeno 

príncipe (2018), de Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944); O menino do dedo verde (2017), 

de Maurice Druon (1918–2009); A mina de ouro (2019), de Maria José Dupré (1898–1984); 

O homem de giz (2018), C. J. Tudor (1972–); O cavalo amarelo (2020), de Agatha Christie261; 

Jurassic Park (2020), de Michael Crichton (1942–2008). Guernica262, de Bruno Loth (1960–) 

e Corentin Loth, apesar de ser história em quadrinhos, foi considerado como sugestão de 

“obra”, assim como Attack on Titan, uma série de mangá. 

Algumas indicações foram acompanhadas de suas justificativas, como a indicação de 

O mistério do quarto secreto (2009), de Enid Blyton (1897–1968), “porque também 

acontecem peripécias e acho que encaixaria bem num livro-jogo”, de acordo com a 

justificativa do participante; a trilogia A divina comédia, de Dante Alighieri (1265–1331), 

pois “seria uma boa escolha de obra interativa devido a natureza ironica [sic] e espetacular da 

obra”; Assassinatos na Rua Morgue e outros contos (2022), de Edgar Allan Poe, O horror de 

Dunwich (2020), de H.P. Lovecraft, Noite na Taverna (2019), de Álvares de Azevedo, 

Coraline (2020), de Neil Gaiman (1960–) e Odisseia (2014), de Homero (928 a.C. –898 a.C.), 

já que “todas essas têm potencial para a dinâmica de rotas e escolhas, assim como uma 

ambientação particular que, ao meu ver, funcionariam muito bem com a estrutura de livr-jogo 

[sic]”; O ano da morte de Ricardo Reis (2020), de José Saramago (1922–2010), cuja 

justificativa é: “por ser um clássico da literatura, envolver ambientes e personagens reais e 

fictícios e já oferecer uma interação de leituras”; O mágico de Oz (2017), de L. Frank Baum 

 
260 Pseudônimo da autora Emily Jenkins. 
261 O participante que sugeriu esse livro se confundiu e afirmou que o autor é Sidney Sheldon (1917–2007), o 

que não é verdade. 
262 Provavelmente o participante se referiu a Guernica: HQ (2022). 



365 

 

(1856–1919), pois o participante afirmou gostar “do tema sobrenatural como Alice no país 

dos pesadelos”;  Cidade dos ossos (2016), de Cassandra Clare (1973–), pois “é um livro de 

fantasia com romance muito legal[,] é interessante, fala sobre o mundo sobrenatural e suas 

criaturas”. 

“Não sei” foi respondida por três vezes e “não tenho” aparece uma vez, mas em uma 

delas havia como justificativa “escolheria um livro que falasse sobre factos263 reais, 

acontecimentos que aconteceram realmente. Como por exemplo: Segunda Guerra Mundial, 

assassinatos etc.”, resposta essa que, pelo menos, indicou temáticas que serviriam de 

inspiração para novos livros-jogos, assim como “Seria legal um[a] aventura com a Bíblia para 

despertar mais a curiosidade nas pessoas”. Essa resposta vai de acordo com a crítica de 

Adams (1999) na passagem do século XX ao XXI, quando os adventure games, um dos 

desdobramentos do livro-jogo, contavam apenas histórias limitadas de mistério ou busca, pois 

era preciso sacrificar algumas das melhores coisas de outros gêneros literários por questão de 

interatividade. Outra sugestão de tema foi presenciada em “Talvez sobre algum jogo q[ue] eu 

jogasse”, mostrando que, mesmo que esse participante prefira jogo (provavelmente de 

videogame) a texto, ele reconhece que teria contato com um livro-jogo baseado em seu(s) 

game(s) favorito(s). As únicas franquias mencionadas – e possivelmente apreciado pelo 

conjunto da obra – foi “Percy Jackson”, de Rick Riordan (1964–), porque “é um livro que 

estou interessada no momento e acho que o texto se encaixa no estilo do livro[-]jogo” e os 

quadrinhos de super heróis da Marvel, pois “as proprias [sic] historias [sic] de herois [sic] da 

marvel ficariam incriveis [sic] dessa forma”. Algumas das ideias e franquias mencionadas 

possuem séries de livros-jogos, como a Real Life Gamebooks (voltada para acontecimentos 

históricos), a Multiple-Ending Bible Adventures (inspirada em histórias bíblicas) e a Marvel 

Super Heroes Adventure Gamebooks (voltada para super-heróis dessa franquia). Quanto aos 

heróis dos quadrinhos, alguns títulos de HQs-jogos são traduzidos esporadicamente, como 

Você é o Deadpool (2020), e no que diz respeito a adaptações de jogos de videogame, há uma 

produção nacional inspirada no jogo Minecraft chamada O Inimigo Digital (2017a). 

Ainda sobre a 25ª pergunta, algumas respostas a ele endereçadas não serviram tanto 

para a presente tese, pois fugiriam do escopo da literatura. Como exemplo, os participantes 

sugeriram como “obra” outros produtos de entretenimento, como converter RPG para livro-

jogo (sistema Tormenta!, que inclusive existe e já lançou três livros-jogos: Ataque a Khalifor 

(2015), O Senhor das Sombras e O labirinto de Tapista (2018)), as séries oferecidas por 

 
263 Em Portugal o vocábulo “facto” equivale ao “fato” no Brasil, enquanto “fato” em português europeu equivale 

a “terno” em português brasileiro. 
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plataformas de streaming como The boys (2019–) e Stranger things (2016–), filmes como 

Guerras na estrada264, jogos de videogame como Elden Ring (2022) e as franquias God of 

War e Half Life. Apenas este último exemplo continha uma justificativa: “otima [sic] 

narrativa distopica [sic][.] iria faltar gameplay mais eu já [sic] zerei265 e queria mais mesmo 

que fosse super diferente”. Esta explicação mostra que o participante se interessa por 

adaptações que não se preocupam com a fidelidade com a obra “original”, e que até prefere 

que uma nova história seja construída sobre o que já conhece do jogo original. Outra resposta 

que se destacou foi “alguma obra relacionada a video game [sic], pois, seria legal jogar em 

um livro algo que jogamos na tela todas as obras”, o que mostra que a adaptação do digital 

para o papel impresso também é uma possibilidade de se pensar nos livros-jogos do futuro, 

confirmado pelo gosto dos participantes da pesquisa Retratos da leitura no Brasil a qual 

afirma que ainda 92% de quem leu seu último livro foi no suporte físico (RETRATOS DA 

LEITURA NO BRASIL, 2020). 

Apesar de poucos participantes, pode-se concluir que a recepção do livro-jogo 

adaptado foi positiva em sua maior parte, mas que ainda poderia ser novamente aplicada em 

outros grupos de voluntários e situações, como workshops promovidos em centros culturais 

ou congressos acadêmicos, projetos escolares e extracurriculares, entre outros. No entanto, no 

atual contexto de pandemia do Covid-19, há maior possibilidade de ampliação dessa pesquisa 

de campo por meio de novas aplicações, capazes de gerar relatos de experiência a serem 

publicados em periódicos, com o intuito de atualizar e complementar o que já foi feito 

previamente, inclusive por outros mediadores.  

Essa pesquisa de campo foi capaz de revelar que jovens266 não são alienados como, 

por vezes, são tachados pela mídia, sendo influenciadores de si próprios no que concerne à 

sugestão de leituras, embora as instituições de ensino tenham (ainda) papel fundamental na 

seleção e indicação de novos textos. Foram reconhecidos inúmeros benefícios que a leitura 

traz. Ficou claro, também, que há espaço para o livro-jogo na escola, mas falta mediação e 

divulgação desse produto cultural. O livro-jogo é um produto de entretenimento como muitos 

outros, e por isso seria útil tanto para editoras quanto para autores conhecerem técnicas como 

o chamado “mix de marketing” (também conhecido como “4Ps”: produto, preço, ponto de 

 
264 Provavelmente o participante se referiu ao filme Road Wars (2015). 
265 O verbo “zerar”, na linguagem de gamers, equivale a “terminar”, “concluir com sucesso” ou “finalizar” um 

jogo. 
266 Optou-se por usar o termo “jovens” por terem sido a maioria dos participantes, já que apenas um participante 

alegou ter mais de 31 anos. 
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venda e promoção) e sua redefinição pelos “4Cs” (cocriação [co-criation], moeda [currency], 

ativação comunitária, [communal activation] e conversa [conversation]), já que 

 

Com um mix de marketing conectado (os quatro Cs), as empresas têm 

grandes chances de sobreviver na economia digital. Entretanto, o paradigma 
da venda também precisa mudar. Tradicionalmente, os consumidores são 

objetos passivos de técnicas de vendas. Em um mundo conectado, a ideia é 

que ambos os lados obtenham valor comercial de forma ativa. Com a maior 
participação do consumidor, as empresas estão envolvendo os clientes na 

comercialização transparente (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2017, n.p.). 

 

Livros-jogos literários podem funcionar, de acordo com as respostas dos participantes, 

como pontes entre o leitor-jogador e os textos literários que lhes inspiraram. Quando não, o 

próprio livro-jogo mostrou ter boa aceitação de público por si só. Um dos caminhos da 

popularização e desdobramento do livro-jogo pode ser, justamente, o literário, já que as 

sugestões de novas adaptações foram muitas e abrangiam gêneros literários bem diversos 

entre si, embora houvesse o reconhecimento de que textos que contenham peripécias, 

mistérios, e outros elementos narrativos sejam mais propícios a serem adaptados, mas nem 

por isso gêneros literários que ainda não conheceram grande sucesso de aceitação, como o 

romance romântico, não mereçam versões interativas. Roas, por exemplo, comenta sobre a 

exaustão causada pelo boom conhecido de tempos em tempos de alguns gêneros literários: 

 

Não creio que jamais tenha havido uma partida radical ou completa, mas 

houve uma oscilação nos gostos dos leitores/visitantes, com períodos de 

grande produção de obras fantásticas-maravilhosas-anuais e outros onde 
outros gêneros foram favorecidos (crime, ficção científica, para citar apenas 

dois). É fácil para o receptor ficar cansado de sempre ler/ver a mesma coisa. 

Isto também justifica como estas formas evoluíram desde o século XIX, 

procurando surpreender e interessar os leitores/visitantes com novas histórias 
as quais continuam explorando os limites do real267 (ROAS, 2017, p. 23). 

 

Talvez a literatura interativa atual ou futura finalmente atenda à crítica de Adams 

(1999) sobre a impossibilidade de se criar narrativas lúdicas sobre, por exemplo, uma família 

perturbada ou a lenta decadência de um jovem à loucura – algo inimaginável no enredo dos 

 
267 Do espanhol Yo creo que nunca se ha producido ese alejamiento de una forma radical o completa, pero sí 

que se ha producido una oscilación en los gustos de los lectores/espectadores, con periodos de gran producción 

de obras fantásticas-maravillosas-insólitas y otros donde se han privilegiado otros géneros (el policiaco, la 

ciencia ficción, por citar sólo dos). Es fácil que el receptor se canse de leer / ver siempre lo mismo. Eso justifica 

también cómo han ido evolucionando esas formas desde el siglo XIX, buscando sorprender e interesar a los 

lectores/espectadores con nuevas historias con las que seguir explorando los límites de lo real (tradução nossa). 
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jogos do fim do século passado –, visto que, pela pesquisa de campo realizada, jovens 

leitores-jogadores aceitariam versões interativas das mais diversas para serem apreciadas. 
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6 ESCOLHER NOVAS BIFURCAÇÕES (CONCLUSÃO) 

A narrativa, realmente, não tem dono. O que existem são sempre formas 

novas, mais interativas, de lidar com a arte da ficção, que é um patrimônio e 

uma necessidade de nós todos. 

(Sonia Rodrigues Mota, 1996, p. 144) 

 

Assim como num livro-jogo, a presente tese chegou a um desfecho. E a escolha do 

vocábulo “um” no lugar de “o” é proposital. O livro-jogo pode ser o próprio simulacro de uma 

pesquisa, de uma viagem, ou da própria vida: vários são os caminhos e, portanto, muitos são 

também os desfechos. Acredita-se que um final satisfatório foi obtido para a tese aqui 

desenvolvida, porém resultados ainda melhores poderão ser conhecidos por meio da 

revisitação às lacunas que ela precisou deixar ou do aprofundamento das questões por ela 

abordadas. Sua modesta contribuição para os estudos literários funcionou como uma aventura 

vivenciada por seu autor, e espera-se que futuros pesquisadores desbravem ainda mais essa 

área de fantasia conhecida como livro-jogo. 

Aproveitou-se, no 1º capítulo, a oportunidade de se atualizar a nomenclatura do que é 

o livro-jogo, e principalmente abordar textos e jogos dele possivelmente derivados. O 

capítulo, embora um pouco extenso, procura historiar e exemplificar o que se acredita ter 

raízes no livro-jogo, além de abordar o próprio conceito dele. Segundo Carmo ([2019], p. 40), 

“o incentivo à criação de novas ideias, diariamente e em qualquer área, treina a capacidade 

criativa do ser humano, faz com que o cérebro volte a pensar em coisas novas e abre o campo 

de visão para que as situações sejam vistas de maneira diferente”. Se se levar em conta que o 

futuro possa ser cada vez mais interativo para as próximas gerações, a tendência de tornar boa 

parte do cotidiano como interativo pode ser uma realidade próxima, e por isso se faz 

necessário conhecer as origens de jogos e dinâmicas empregados atualmente nas mais 

diversas áreas do conhecimento, sendo o livro-jogo um de seus precursores. 

O 2º capítulo teve como objetivo apresentar as obras motivadoras para o estudo 

comparativo. Um breve estudo dos três textos de Lewis Carroll e do livro-jogo de Jonathan 

Green foram necessários para contextualizar e se entender, em seguida, como o processo de 

adaptação literária funcionou para Alice no país dos pesadelos, traduzida para diversos 

idiomas. Graças ao sucesso dessa obra de Green, a série de livros-jogos literários ACE 

Gamebooks pode continuar a lançar novas adaptações de textos canônicos, o que pode 

comprovar o comentário de Michael J. Ward (2016), outro relevante autor de livros-jogos, 

quando afirmou que uma das possibilidades do livro-jogo do futuro seria ser “mais literário”. 
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Assim como nos adventure games, não é trabalho do autor de livros-jogos contar histórias 

(isso os textos já o fazem), mas sim construir mundos nos quais os leitores-jogadores possam 

vivenciar histórias por meio de atuação própria. 

O estudo comparativo entre alguns textos de Lewis Carroll e o livro-jogo de Jonathan 

Green, no 3º capítulo, conseguiu trazer à tona alguns elementos que fazem um livro-jogo 

adaptado da literatura considerada canônica conhecer boa recepção de público. Mesmo que 

descobrir uma “fórmula do sucesso” seja pretensioso e muito limitante, por meio de 

depoimentos do próprio Green e da análise também de outros jogos oriundos do estudo 

comparativo em questão foi possível perceber que o livro-jogo Alice no país dos pesadelos 

oferece ao leitor-jogador diferentes formas de ser apreciado. Aos leitores-jogadores que 

prezam mais pela parte lúdica do produto (o sistema de regras envolvendo testagens de 

atributos e combates) do que a leitura em si há a opção de aproximar a narrativa de um jogo 

de RPG solitário, com o uso de dados ou cartas de baralho tradicional. Aos leitores-jogadores 

que não se importam tanto com os elementos de jogo e valorizam mais a narrativa interativa, 

há a opção de apreciar o livro-jogo como uma ficção interativa, em que a protagonista vence 

automaticamente todos os confrontos e é bem-sucedida em todas as suas provações. Isso, que 

nos anos 80 e 90 era visto como “trapaça”, atualmente pode ser ignorado por um motivo 

essencial na leitura: fazer com que o leitor(-jogador) aprecie, do modo como bem entender, o 

que tem em mãos. Além disso, Green conseguiu fazer uma adaptação de grande qualidade por 

equilibrar alusões aos textos originais consultados com acréscimos próprios, pouco se 

importando com a questão da fidelidade adaptativa. 

O 4º capítulo consistiu em revelar como, baseado no estudo comparativo entre as 

obras de Carroll e Green, criar o primeiro livro-jogo lusófono. Para isso, foi necessário 

apresentar obra e autor motivadores, o que também serviu de resgate literário visto que 

Angrid: romance oriental, apesar de ter sido um texto premiado em seu tempo, passou a ser 

esquecido por décadas. Já seu autor, José Frederico Ferreira Martins, ainda detém certa 

notoriedade em obras históricas, embora sua produção literária não tenha merecido o mesmo 

valor. Tentou-se aplicar o que se classificou como elementos de sucesso no livro-jogo 

“derivado”, Ângela: a vingança transcontinental, que futuramente poderá ser lançado. Apesar 

de a produção de um livro-jogo literário de língua portuguesa não ser o foco principal da 

presente tese, a experiência criativa da sua elaboração acaba sendo resultado provocado pelo 

caminhar da própria tese. Certamente, produzi-lo é mais trabalhoso do que ler-jogar um 

volume já publicado, mas o exercício aqui demonstrado de colocar em prática a reflexão sobre 

a “fórmula de sucesso” apontada no capítulo anterior poderá encorajar produções mais 
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criativas do tipo. Desse modo, quem desejar criar seu próprio livro-jogo deparar-se-á com 

ampla pesquisa da obra “original”, apreciação de diversos outros livros-jogos e o exercício de 

criatividade própria. Exemplos de pesquisas envolvendo livros-jogos e conteúdos escolares e 

universitários têm sido publicados, todos com bons resultados finais ou parciais 

(CARVALHO, 2011; SILVA, 2016; CHAGAS; SOVIERZOSKI; CORREIA, 2017; 

SANTOS; MITSUUCHI, 2017; SILVA; PEREIRA, 2019; SILVA, ZUCOLOTTO, 2021; 

AZEVEDO; VAN ACKER, 2022). Além disso, o romance aqui adaptado serviu como 

motivação para a pesquisa de campo tratada no capítulo seguinte. 

O 5º capítulo trouxe a explicação de como a pesquisa de opinião pública foi feita, não 

escondendo suas dificuldades. Apesar da baixa aderência, o resultado foi animador e, talvez, 

possa comprovar algumas hipóteses levantadas aqui e em trabalhos acadêmicos previamente 

publicados: o livro-jogo literário é apreciado por jovens ainda hoje, detém o caráter de 

novidade, pode incentivar seus leitores-jogadores a conhecerem o texto “original” no qual foi 

inspirado, tem a capacidade de agradar até mesmo quem não possui hábito de leitura. Além 

disso, pode-se perceber que os participantes da pesquisa de campo se interessaram por 

conhecer mais sobre o livro-jogo e que, para eles, muitos gêneros literários em potencial 

mereceriam ganhar adaptações interativas. Com isso, percebe-se que há múltiplas demandas 

no mercado editorial por parte dos leitores-jogadores, pois eles estão interessados no consumo 

de novos livros-jogos, porém falta divulgação (comprovada com a falta de livros-jogos em 

bibliotecas, instituições de ensino e centros culturais) e, por conseguinte, mediação entre 

livro-jogo e leitor-jogador.  

Ironicamente, essa escassez de mídia em livros-jogos parece ser o elemento que 

perpetua o aspecto de novidade do livro-jogo, já que, por exemplo, pela ausência de canais no 

Youtube voltados a livros-jogos ainda há prazer neles devido à falta de spoilers na mídia, 

diferente dos canais de games mais famosos, que rapidamente se saturam graças à alta 

produção de conteúdo profissional e amador simultâneo, gerando informações repetidas e 

exaustiva. Equilibrar a imprevisibilidade com a cultura do spoiler poderá ser um dos grandes 

questionamentos não só para os livros-jogos, mas qualquer produto do entretenimento nos 

próximos anos. 

A sedução que áreas como a pedagogia faz à literatura é grande, mas se tentou resistir 

ao encanto sirênico em reduzir o livro-jogo e seus desdobramentos a algo utilitário, embora se 

acredite que o livro-jogo tenha espaço em sala de aula através de mediadores competentes por 

ter a capacidade de ser algo que a educação brasileira precisa: uma ferramenta inovadora, 

simples, de fácil aquisição e uso, e atrativa ao público jovem. A pesquisa brasileira Retratos 
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da Leitura no Brasil (2020) ainda não é animadora, haja visto que o número de percentual e 

estimativa populacional para o público leitor caiu de 2015 a 2019 (passou de 56 para 52 

milhões) e, consequentemente, o não leitor aumentou (de 44 para 48 milhões)268. Os livros-

jogos, ainda com baixas tiragens que não ultrapassam a casa dos milhares de exemplares, não 

poderiam atuar numa defasagem tão grande, mas podem ajudar a estimular a leitura de alguns 

leitores-jogadores, que os indicariam a novos leitores-jogadores por meio do contato pessoal 

(o chamado “boca-a-boca”) – esse o 2º fator que mais influencia um leitor a querer ler um 

livro (“Dicas de outras pessoas”, com 12%), atrás apenas de “tema/assunto” (33%) – ou 

virtual (por meio de canais de vídeos, redes sociais, fóruns de discussão, só para citar alguns). 

Segundo Vasconcelos (1999, p. 64 apud FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 173), “a 

mediação tanto se dá pela “atitude do educador (provocar, problematizar, informar questionar, 

organizar, promover etc.) quanto pelo uso de recursos (objetal, ilustrado, verbal e 

simbólico)””. No caso do livro-jogo, sua dinâmica de funcionamento é rapidamente 

aprendida, mesmo que o mediador nunca tenha tido contato com produtos de entretenimento 

relacionados ao livro-jogo, como o jogo de RPG. No artigo “A redefinição do papel da escola 

e do professor na sociedade atual” (2010), os autores não fornecem exemplos práticos de 

como redefinir os papéis propostos, mas em meio às críticas ao sistema educacional vigente 

há nesse texto puramente teórico uma oportunidade para relacionar o livro-jogo com o ensino: 

 

[...] estamos presenciando o esgotamento do modelo escolar que trabalha 
exclusivamente com a linguagem oral e escrita. Este paradigma, que 

sistematiza o conhecimento, encontra grande  dificuldade para dialogar com 

as novas gerações da cultura digital e audiovisual. No entanto, não podemos 

simplesmente descartar, em definitivo, a cultura do livro de nossas escolas. É 
preciso interagir, mixar, ou seja, estabelecer uma nova sinergia entre a 

linguagem audiovisual, a codificação digital e a cultura do impresso 

(ABREU, 2002, p. 5 apud FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 167). 

 

Os livros-jogos, principalmente os literários, nesse ponto, parecem unir em si o melhor 

de dois mundos: ensino interativo e trabalho com livro, proporcionando a leitores-jogadores 

uma forma de leitura interativa por meio de uma tecnologia popularizada desde a produção 

impressa (o texto em papel). Vale ressaltar que a combinação de jogo e texto não foi uma 

invenção que se iniciou com o livro-jogo, e que o lúdico sempre fez parte da literatura, sendo 

que autores como Júlio Cortázar, Italo Calvino (1923–1985), Samuel Beckett (1906–1986), 

 
268 Cabe ressaltar que a pesquisa em questão considera como público leitor quem leu ao menos um livro nos 

últimos três meses, de forma integral ou parcial. Dessa forma, um leitor que tenha lido algo há quatro meses ou 

mais é considerado como não leitor (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2020). 
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Bertold Brecht (1898–1956) e Osman Lins (1924–1978), só para citar alguns, comprovam que 

de tempos em tempos a literatura e o jogo se mostram uma união criativa ao leitor. 

A literatura não pode ser mitificada ou isolada, e por isso discorda-se da aura de 

intocabilidade que alguns críticos dão a textos canônicos. Acredita-se que isso mais atrapalhe 

do que contribua para formar novos leitores, e se há alguém que seja leitor no Brasil, esse é o 

jovem. Entretanto, ele nem sempre lê o que os mediadores lhe indicam, e daí surge a 

necessidade de estudar o que é possível fazer para que tenha acesso a essa gama da literatura, 

cânone, textos fundamentais, entre outros. Um exemplo é o Guia pedagógico do mestre: a 

lendária jornada lusitana (ZUCOLOTTO, 2022), cartilha publicada como capítulo de livro 

digital de acesso gratuito com o intuito de iniciar o professor-mediador na prática do livro-

jogo e RPG em sala de aula. De forma dinâmica, prática e simples, esse texto não exige 

conhecimento prévio do leitor, e ainda apresenta uma sugestão de aplicação para 16 horas-

aula.  

Sabe-se, por exemplo, que séries de ficções interativas como a Choose Your Own 

Adventure são recorrentemente citadas por educadores como um método eficaz para ajudar os 

alunos a aprender a ler, e a interatividade que proporcionam em trazer o leitor, de fato, para 

decidir como será a história é um grande diferencial aos demais textos. Além disso, esses 

livros interativos fazem parte de planos de aula em alguns currículos do Ensino Fundamental, 

Médio e Superior de alguns países, bem como em ferramentas de desenvolvimento 

profissional (GILLIGAN, [2014]), embora ainda sejam novidade para a maioria das 

instituições de todos os níveis de ensino. Esse tipo de obra pode ser instrumento para o 

processo de ensino-aprendizado, mas acima de tudo é um produto de entretenimento, que 

deve ser valorizado como texto híbrido, inserido no escopo da literatura contemporânea, 

podendo, portanto, ser classificado de várias formas por quem o analisa enquanto proporciona 

ao leitor-jogador curiosas e significativas intertextualidades com suas obras canônicas 

originais. Dessa forma, livros-jogos literários oferecem a seus leitores-jogadores o 

desvencilhar de metáforas, o contato com diversas possibilidades de jogos de linguagem, a 

descoberta de ressignificações e de novas reflexões que as artes podem promover. Justamente 

essa dificuldade em limitá-lo pode ser o seu diferencial: é um livro a ser jogado, e um jogo a 

ser lido. 

Não se sabe ao certo quais recursos tecnológicos Ferreira e Souza sugerem para que 

escola, mediador e aluno sejam redefinidos, mas o certo é que se o livro-jogo for aplicado, 

assim como qualquer outra ferramenta de incentivo à leitura e escrita, deve haver preparo 

prévio do mediador: 
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Não podemos esquecer que os professores são sujeitos que possuem suas 

próprias maneiras de entender a prática e de implementá-la. São as suas 

concepções e competências profissionais que irão definir o uso que irão fazer 
de qualquer meio, tecnológico ou não, na escola (FERREIRA; SOUZA, 

2010, p. 168). 

 

Ferreira e Souza comparam o estado contemporâneo da escola com o quadro Trigal 

com corvos (1890), de autoria de Vincent Van Gogh (1853–1890): 

 

Figura 128 – O quadro Trigal com corvos 

 

Fonte – Van Gogh (1890). 
 

Os autores interpretam o quadro do pintor holandês pós-impressionista como uma 

cena confusa e desorientada. Van Gogh criou esta tela na época em que se encontrava em 

extrema confusão mental; no entanto, há um destacado caminho central a ser seguido. É nessa 

combinação de vida e obra do artista que se pode aproximar Trigal com corvos da crise da 

educação brasileira (FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 168-169): ainda não está claro aos 

mediadores que rumo tomar para importantes questões como leitura, escrita, contato com a 

arte, entre tantas outras, mas há a certeza de que existe um caminho para tal – como a busca 

pela paz em meio ao caos. O livro-jogo também proporciona uma comparação visual nesse 

sentido: os mediadores possuem diversas opções ao longo de seu trabalho, e as fazem por sua 

conta e risco, conhecem as consequências apenas depois de executadas suas estratégias, sem 

poder de antecipação de resultados. Por tentativa e erro, com novo público ou em novo 
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contexto temporal, eles podem arriscar conhecer novos caminhos, com a vantagam de olhar 

para os já traçados e comparar o que funciona melhor atualmente. Vale ressaltar que 

 

O educador, na tarefa de planejamento do ensino, ao organizar sua ação, 

escolhe caminhos, usa recursos, dinâmicas, faz perguntas, propõe atividades 
que mobilizam o repertório dos educandos enquanto grupo cultural. O 

educador escolhe, seleciona o conteúdo, faz um recorte do conhecimento que 

vai ser trabalhado segundo sua visão da importância para o grupo de alunos. 
Ele escolhe uma maneira de tratar esse conhecimento (tempo, recursos). Ou 

seja, atribui também o seu sentido ao conhecimento. Ele também é sujeito 

histórico e cultural. Não é um mero transmissor de um conhecimento 
supostamente neutro e verdadeiro.  

O educando, por sua vez, vai aprender e discutir esse objeto de 

conhecimento do jeito que sabe. Esse objeto é assim transformado pelo 

educador e pelo educando. A forma como aquele propõe o exercício ou a 
atividade muda o processo de apropriação e construção do conhecimento por 

parte dos educandos. É a intenção que determina que se realizem 

determinadas mediações; ela vai definindo caminhos, escolhas, perguntas, 
respostas, relações. A mediação opta por um tipo de educação e não de 

outra, favorece a construção de um determinado projeto político e não de 

outro. Assim, não é possível entender a mediação como elemento neutro, 
pois ela é organizada a partir da intencionalidade" (FERREIRA; SOUZA, 

2010, p. 173). 

 

Como toda novidade, espera-se que nem todo mediador adote o livro-jogo como 

ferramenta pedagógica ou todo leitor-jogador tenha uma positiva primeira impressão com ele; 

desestabilizações são geradas ao tirar, nesse caso, o leitor de sua zona de conforto, mas isso 

não necessariamente significaria algo ruim (FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 171). Nessa 

direção, esta tese buscou esclarecer ao leitor que o livro-jogo literário pode não ser 

considerado a melhor opção de leitura para deleite ou educação, mas sim uma dentre tantas 

outras inovações que ainda precisam ser melhor divulgadas e discutidas.  

Assim como Adams (1999) afirmava desconhecer soluções para os problemas 

recorrentes encontrados nos adventure games, ainda não é possível definir o que é válido ou 

não para um livro-jogo literário. A previsão da morte do livro-jogo é tão clichê quanto a do 

fim dos livros impressos. O trágico fim dos livros-jogos já foi descartado uma vez, quando se 

cogitou que os videogames e a internet tomariam todo o espaço do entretenimento dos 

leitores-jogadores do início do século XXI, a mesma falha acontecendo com o boom dos 

smartphones. A prova disso é que o livro-jogo, ao lado de jogos de tabuleiro, jogos de RPG, 

card games e consoles de jogos antigos conseguem coexistir ao lado dos games mais recentes. 

Algumas possibilidades para a criação de novos livros-jogos, no entanto, podem ser:  
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• textos interativos com maior valorização da história narrada do que as regras de jogo 

em si (algo observado também em alguns jogos de consoles contemporâneos, cuja 

tecnologia lhes permite maior exploração de personagens e enredo em comparação aos 

jogos de consoles do fim do século passado, muito simplórios) ou, como previu Ward 

(2016), partir da adaptação de textos canônicos, já que no Brasil, entre leitores de 

literatura, 38% deles afirmou ter lido o último livro de literatura por gosto 

(RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2020) e livros-jogos literários mostram 

que têm potencial para aumentar essa média; 

• textos interativos advindos da escrita criativa. Um exemplo recente no Brasil foi a 

publicação de um livro-jogo do estilo legacy: O enigma do sol oculto (2022), de Karen 

Soarele, que combina a dinâmica de leitura interativa do livro-jogo com elementos 

lúdicos advindos de jogos de tabuleiro, como a inserção de cartas a serem sorteadas 

num envelope, adesivos de números que são colados sobre determinadas referências a 

fim de alterá-las permanentemente e até o ato de rasgar páginas inteiras; 

• textos interativos como Alice no país dos pesadelos, com protagonistas femininos, 

para que o público, que é maioria leitora no Brasil (RETRATOS DA LEITURA NO 

BRASIL, 2020) – o feminino – ,sinta-se mais representada; 

• textos interativos com protagonistas negros. Ainda não se conhece, por exemplo, 

algum livro-jogo assim, mas é sabido que isso já se iniciou na ficção interativa 

brasileira, com a publicação do livro Esther Starling e o enigma da morte269 (2022), 

cuja protagonista Esther é bruxa, nerd, escritora e negra. Criar livros-jogos com 

protagonistas negros e pardos é mais do que pensar no politicamente correto, pois eles 

representam 48 e 52 milhões de leitores, respectivamente, no país; 

• textos interativos digitais, mesmo que pareçam ser uma opção inovadora, mas não 

promissora, visto que ao analisar a preferência dos públicos jovem e adulto por 

literatura, a maioria dos leitores ainda opta pelo suporte físico do texto (RETRATOS 

DA LEITURA NO BRASIL, 2020); 

• textos interativos para público leitor adulto, visto que é o público que, até então, mais 

leu livros em partes ou completos (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2020). 

Por outro lado, a falta de interesse pela leitura da faixa etária correspondente às séries 

fundamentais do ensino (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2020) – grupo 

 
269 Apesar de este livro se intitular como livro-jogo, seu sistema de jogo é composto apenas por anotações em 

ficha, sem o uso da aleatoriedade que um dado ou um maço de cartas pode proporcionar à narrativa. 
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com menor número de leitores – também faz pensar que este público é quem mais 

carece de novos textos motivadores para se criar o hábito da leitura; 

• textos interativos vendidos a preço acessível. A editora Jambô, por exemplo, 

comercializa seus títulos variando entre R$9,90270 (série brasileira Viver ou Morrer) e 

R$29,90271 (série Fighting Fantasy), mostrando-se uma boa opção para o consumidor, 

pois no Brasil o lugar onde mais se costuma ler é em casa (RETRATOS DA 

LEITURA NO BRASIL, 2020), ou seja, esses leitores compram livros. 

Num texto sequencial, segundo Adams (1999), o autor conduz o seu leitor para o 

mundo de sua imaginação. O leitor ainda tem múltiplos papéis a desempenhar, como prestar 

atenção, imaginar, interpretar, torcer, emocionar-se, refletir, tarefas que podem ser 

consideradas passivas se comparadas a “agir”. O livro-jogo combina história com puzzles, 

elementos de aleatoriedade, rejogabilidade, avaliação de desempenho, ou seja, faz com que 

seu leitor-jogador se sinta ativo, co-criador e protagonista da aventura. Se a leitura de uma 

história significa a rendição do leitor ao autor, a leitura lúdica de um livro-jogo é um convite 

ao desafio arquitetado pelo texto interativo para seu leitor-jogador. Isso porque, segundo 

Adams (1999), interatividade remete a liberdade, poder, autoexpressão, pois faz com que, no 

caso, o leitor-jogador seja inserido em um contexto onde é capaz de interagir com a narrativa 

graças a sua presença. Ele e suas ações são o que realmente importam na leitura lúdica. 

De acordo com Adams (1999), se a narrativa flui sob a direção do autor, a 

interatividade depende do jogador para o poder motivador. O livro-jogo, assim como seus 

desdobramentos, parece ser o equilíbrio entre narrativa e interatividade, o melhor de dois 

mundos, um híbrido com potencial para ser melhor explorado em futuros estudos. 

Por fim, pretendeu-se com esta tese oferecer um contributo para a área de Letras com 

o trabalho aqui proposto, explorando o campo do ainda escasso livro-jogo, e destacando sua 

relevância sociocultural. Espera-se que o exposto seja um incentivo a novas pesquisas e que 

aplicações práticas sejam feitas a fim de popularizar e divulgar o livro-jogo para os mais 

diversos usos, como por exemplo publicações sobre o que educadores pensam sobre esse 

recurso ou relatos de experiências com leitores-jogadores novatos ou experientes. Dessa 

forma, esse híbrido textual que completou, 27 em agosto de 2022, seus 40 anos de existência 

 
270 Preço referente ao volume 1 da série. O 2º volume custa um pouco mais caro (R$14,90), seguido pelos livros-

jogos da série brasileira Tormenta!, que variam de R$19,90 a R$29,90. 
271 Preços conferidos em setembro de 2022. Livros-jogos da série Fighting Fantasy variaram entre R$19,90 

(livros-jogos de 2ª edição ou reimpressão) a R$29,90 (lançamentos). Alice no país dos pesadelos, custando 

R$45,00, não pode ser considerada por não fazer parte de série de livros-jogos, mais parecendo um título avulso, 

assim como o livro-jogo legacy recém-lançado O Enigma do Sol Oculto, vendido a R$79,90. 
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pode não só se popularizar entre uma nova geração (o atual público infanto-juvenil), mas 

conquistar duas (a nova e a anterior, o agora adulto). 
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Jasmine Bolton, Edward Parker, Shawron Gaffney, Kent Wagner, Allen Parker, Stephanie 

Mikel, Kayla Thompson, Angelo Bash, Shelby Sanders, Emma Dempster, Lindsey Heilman, 

Apollo GT, Jace Marsh, Gage Lawson, Kadrolsha Ona Carole, James Stokes, Tommy 

Campbell, Timothy Carr, Perla Middleton, Brandon Marski, Tess Levy, Marc Demeter, 

Christopher Mullis, Dakota James Alden Lane, Conrad Carpenter, Daniele Quinn, Brittany 

Kelly, Blaine Rincon, Todd Layne Thompson, Mark Randle, Bobby Akers, Edward Morris, 

Steve Klemetti, Ella Farmer, Aaron Reynolds, Jamieson Deacy, Matthew Ezell, David 

Michael-Smith, Patrick Seda, Cody Marshall, Kevin Kobinsky, Edward L. Oliver, Campbell 

Cox, Chris Codding, John Grimm, Joe Golovach, Dorian Kingi, Wyatt Werneth, Elizabeth 

Harlow, Paige Huston, Kage Havok, Valeria Cervello, Shawn Lecrone, Eli Samek, Joseph 

Ortega, Jyle Shute, Jett Jansen, Taylor McManus, Nick Benas, Sage Shirley, John Gettier, 

Arthur Bening, Julian Wondolowski, Andrew S. McMillan, Brooklyn Paige Flamm, Chase 

Ledgerwood, John Michael Collins, Kailie Sanders, Alexander Eadie, Rachael Cortright, 

Babatunde Oyewo, Zachary Keane, James Tyler Robinson, Dean Chandler Bowden, Chris 

Ward, Eric Bravo, Everett Williams, Norm Lee, Dawn Young-McDaniel e Nick Swezey. Los 

Angeles: 21 Laps Entertainment; [S.l:] Monkey Massacre; [S.l:] Upside Down Pictures, 2016 

(42-139 min. por episódio), som original, colorido. Legendado (português, inglês, alemão, 

francês e italiano) e dublado em português, inglês, alemão, francês e italiano. Distribuição: 

Netflix Streaming Services. Música: Michael Stein e Kyle Dixon. 



419 

 

 

STRANGER THINGS DUNGEONS & DRAGONS ROLEPLAYING GAME STARTER 

SET. Pawtucket: Hasbro, 2019. Faixa etária: 14 anos. Contém: 1 livro de regras, 1 livro de 

aventuras, 1 Kit de 6 dados, 5 fichas de personagem, 2 miniaturas demogorgon (uma pintada e 

outra para ser pintada). 

 

STRETCH ARMSTRONG: A FUGA. Criação: Kevin, Victor Cook e Chris “Doc” Wyatt. 

Produção: Vincent Aniceto e Mikiel Houser. Interpretação (vozes): Scott Menville, Steven 

Yeun, Ogie Banks, Kate Mulgrew, Nazneen Contractor, Kathreen Khavari, Felicia Day, Wil 

Wheaton, Miguel Ferrer, David Kaye, Keith David, Luke Arnold, Ian Hopps, Jon Heder, 

James Arnold Taylor, Grey Griffin, Clancy Brown, Henry Rollins, Vanessa Marshall, Yvette 

Nicole Brown, Tia Carrere, Michael Ross, Eric Bauza, Tara Strong, Gary Cole, Kath Soucie, 

Josh Keaton, Kelly Hu, Josh Keaton, Kelly Hu, Sab Shimono, Stephanie Sheh, Will Friedle, 

Walter Koenig, Wayne Knight e Troy Baker. Burbank: Hasbro Studios, LLC (d/b/a Allspark), 

Los Gatos: Netflix, 2017 (Tempo variável), som original, colorido. Legendado (português, 

inglês, alemão, francês e italiano) e dublado em português, inglês, alemão, francês e italiano. 

Título do original: Stretch Armstrong: the breakout. Distribuição: Hasbro Studios e Netflix. 

Baseado na linha de brinquedos da Hasbro. Música: Michael Tavera. 

 

SUPERKIROCHAN. Mortal Kombat 1I Stage Fatalities. 1 vídeo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XRplHx1Oob8>. Acesso em: 10 fev. 2021. 

 

SVALDI, Guilherme dei. Ataque a Khalifor. Ilustrações Daielyn Cris, Erica  Awano e 

Estevan Silveira. Porto Alegre: Jambô, 2015. 

 

SWITCHING. Direção: Morten Schjødt. Copenhagen: Oncotype, 2003. 1 DVD (tempo 

variável), son., color. 

 

TAMPERING WITH THE LAW. Brooklyn Daily Eagle. New York/USA, 15 dez. 1935, p. 

4C. Disponível em: 

<https://www.newspapers.com/image/?clipping_id=1460234&fcfToken=eyJhbGciOiJIUzI1N

iIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVlLXZpZXctaWQiOjUyNjQyNzA0LCJpYXQiOjE2MDYx

NzQxOTksImV4cCI6MTYwNjI2MDU5OX0.pOiZz_0gIStNpTC_SocL2EraWjRk1RnPLiptk

AvN_1w>. Acesso em: 23 nov. 2020.  

 

TELEVISION academy. 2020 Primetime Emmy Awards. 2020. Disponível em: 

<https://www.emmys.com/sites/default/files/Downloads/72nd-nominations-list-v1.pdf?q=1>. 

Acesso em: 03 out. 2020. 

 

TENDER LOVING CARE. Direção: David Wheeler. Produção: Rob Landeros e Howard 

Schreiber. Roteiro: David Wheeler. Interpretação: J. Michael Esposito, Beth Tegarden, Marie 

Caldare, John Hurt, Brandy Carson, Holly Weber, Misha Gangner, Joe Hilsee, Stacy Johnson, 

Jim Smith, Antonia Withmore, Robert Hirschboeck, Brian Strickland, Kim Chadick, Brad 

Whitmore, David Arthur, Casey Gibbs, Carole Healey, Terry McMahon, Ray Porter e 

Robynn Rodriguez. Ashland: Aftermath Media, 1998. 1 DVD (117 min.), som original, 

colorido. Dublado em inglês. Distribuição: Aftermath Media. Música: John Welsman. 

 

TERÁN, Borja. 'El secreto del talismán': cuando los niños en TV imaginaban en equipo. 

2020. Disponível em: <https://www.lainformacion.com/opinion/borja-teran/el-secreto-del-

talisman-cuando-los-ninos-en-tv-imaginaban-en-equipo/6539068/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRplHx1Oob8
https://www.newspapers.com/image/?clipping_id=1460234&fcfToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVlLXZpZXctaWQiOjUyNjQyNzA0LCJpYXQiOjE2MDYxNzQxOTksImV4cCI6MTYwNjI2MDU5OX0.pOiZz_0gIStNpTC_SocL2EraWjRk1RnPLiptkAvN_1w
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https://www.lainformacion.com/opinion/borja-teran/el-secreto-del-talisman-cuando-los-ninos-en-tv-imaginaban-en-equipo/6539068/
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-teran/el-secreto-del-talisman-cuando-los-ninos-en-tv-imaginaban-en-equipo/6539068/
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THE ADVENTURE GAMER. Myst - Full Longplay. 1 vídeo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=D30r0iRH73Q>. Acesso em: 13 nov. 2020.  

 

THE BOYS. Direção: Philip Sgriccia, Sarah Boyd, Stefan Schwartz, Frederick E. O. Toye, 

Nelson Cragg, Julian Holmes, Daniel Attias, Eric Kripke, Jennifer Phang, Matt Shakman, Dan 

Trachtenberg, Steve Boyum, Liz Friedlander, Alex Graves e Batan Silva. Produção: Nick 

Barrucci, Gabriel Garcia, Evan Goldberg, Eric Kripke, Ken F. Levin, Ori Marmur, Neal H. 

Moritz, Jason Netter, Seth Rogen, Craig Rosenberg, Philip Sgriccia, Pavun Shetty, Michaela 

Starr, James Weaver, Rebecca Sonnenshine, Garth Ennis, Darick Robertson, Hartley 

Gorenstein, Stephan Szpak-Fleet, Michael Saltzman, Cory Bird, Anne Cofell Saunders, 

George Mastras, Meredith Glynn, Paul Grellong, David Reed, Anslem Richardson, Stefan 

Steen, Karl Urban, Chelsey Warner, Jessica Chou, David Kaldor e Dan Trachtenberg. 

Roteiro: Garth Ennis, Eric Kripke, Darick Robertson, Ellie Monahan, Craig Rosenberg, 

Rebecca Sonnenshine, Anne Cofell Saunders, Anslem Richardson, David Reed, George 

Mastras, Michael Saltzman, Geoff Aull, Jessica Chou, Meredith Glynn, Paul Grellong e 

Logan Ritchey. Interpretação: Kaul Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, 

Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen 

Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Nneka Elliott, Laila Robins, Aya 

Cash, Katy Breier, Elisabeth Shue, Giancarlo Esposito, Shantel VanSanten, Jordana Lajoie, 

Cameron Crovetti, Nicola Correia-Damude, Jensen Ackles, Ann Cusack, Christian Keyes, 

Jennifer Esposito, Malcolm Barrett, Jim Beaver, Liyou Abere, Sabrina Saudin, Simon Pegg, 

Laurie Holden, Jessica Hecht, Matthew Edison, Mihska Thébaud, Matthew Gorman, Shaun 

Benson, Katia Winter, Langston Kerman, Abraham Lim, Jack Doolan, Miles Gaston 

Villanueva, Kristin Booth, Ana Sani, David Reale, Goran Visnjic, Tyler Williams, Dan 

Duran, Jess Salgueiro, Mercedes Blanche, Billy Zane, Alex Hassell, Shawn Ashmore, P. J. 

Byrne, Nick Wechsler, Brittany Allen, Frances Turner, Jack Fulton, John Doman, Ryan 

Blakely, Connie Wang, Gattlin Griffith, Roger Peterson, Haley Joel Osment, David Andrews, 

Paul Reiser, David W. Thompson, Brendan Beiser, Thomas Roberts, Brett Geddes, Bruce 

Novakowski, Maria Menounos, Mike Massaro, Fritzy-Klevans Destine, Tanner Zipchen, 

Olivia Morandin, Bill Turnbull, Jessica B. Hill, Sterling Jarvis, Carson Durven, Eric Bauza, 

Dan Darin-Zanco, Grey Griffin, Elias Leacock, Leigh Bush, Simon Henderson, Gordon 

Harper, Darrin Maharaj, Jasmin Husain, Abigail Whitney, Stephanie Jung, Graham Gauthier, 

Slavic Rogozine, David Pinard, Mike Donis, Lovina Yavari, John Noble, Lesley Nicol, 

Andrew Jackson, Wallace Langham, Brit Morgan, Jason Gray-Stanford, Jackie Tohn, Anna 

Khaja, Jaden Martin, Greg Grunberg, Alvina August, Dawnn Lewis, Howard Campbell, Sean 

Patrick Flanney, Jasmin Geljo, Paulino Nunes, Parker Corno, Keller Viaene, Christian Bako, 

Toby Bisson, Adrian Holmes, Barbara Gordon, Christopher Lennertz, Justiin Davis, Derek 

Johns, Da´Vinchi, JD Smith, Melanie Peterson, Akiel Julien, Adrian Falconer, Jack 

Mosshammer, Ess Hödlmosser, Storm Steenson, Tara Reid, Ashton James, Jay Yoo, Deidre 

Cross, Nalini Ingrita, Shanice Johnson, Steve Coombes, Deshay Padayachey, Massey Ahmar, 

Elia Palagashvili, Caitlyn Sponheimer, Aldrin Bundoc, Callum Shoniker, Débora Demestre, 

Joel Rinzler, Cole Kapoor, Jordan Andonov, Chris Hansen, Brendan Murray, Hallea Jones, 

Kathy Maloney, David Webster, Scott Baker, David Snelgrove, Matt Duncan, Tavia Pereira, 

Charley Koontz, Keana Lyn, Kevin Vidal, Michael Ayres, J. D. Nicholsen, Isaac Bell, 

Alexandra Castillo, Emma Gibbs, Farid Yazdani, Jim Annan, Brendan Shoreman, Andrew 

Perun, Adam Waxman, Heather Tod Mitchell, Dan MacKay, Okiki Kendall, Luis Fernandes, 

Philip Savas, Nana Efua Damptey, Nia Roam, Luca Villacis, Joshua Peace, Jarrett Siddall, 

Aniko Kaszas, Brittany Johnson, Jaiden Cannatelli, Ric Garcia, Aram Avakian, Krishan Dutt, 

Thomas Hauff, Gavin Pounds, Katie Couric, Chris Mark, Ksenia Daniela Kharlamova, Wyatt 

https://www.youtube.com/watch?v=D30r0iRH73Q
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Lamoureux, Mike Joseph, Esther Chung, Anton Gillis-Adelman, Zoe Ambrose, Byron 

Abalos, Matt Jensen, Aiden Altow, Biden Hall, Julia Dyan, Moni Ogunsuyi, Isaiah Adam, 

Sarah Swire, Josh Zaharia, Kyle Mac, Nancy Yu, Elisa Paszt, Adam Maros, Connor Lucas-

Loan, Evangelia Kambites, Makenna Beatty, Joanne Reece, Kamil Orzechowski, Sana Asad, 

Nancy O´Dell, Will Carr, Tabitha Tao, Daniel Lavigne, James Dolby, Ava Mone´t, Joel 

Gagne, Craig Burnatowski, Chad Allen, Allison Hogg, Jenny Brizard, Kris Siddiqi, Arista 

Arhin, Maddy Foley, John Thomas Gauthier, Abbas Wahab, Tim Gammon, Maya Misaljevic, 

Sara Silva, Thai Doucett, Dorrett White, Angelica Alejandro, Gary Brennan, Jhonattan Ardila, 

Allan Price, John Williams, Perrie Voss, James Gerald Hicks, Yona Epstein-Roth, Ethan 

Tavares, Jarrod Terrell, Ada H. Chan, Kaijuan Dockery, Shaun Mazzocca, Nabil Traboulsi, 

Patrick Quinn, Nicole Maroon, Grace Armas, Nicolas Melo, Christina Dixon, Kym Wyatt 

McKenzie, Nick Alachiotis, Charlotte Tavares, Emma Nelles, Virginia Roncetti, Stefan 

Lawrence, Indy Saluja, Jazzy Mukutnauth, Doug MacLeod, Carol Huska, Tiana Leonty, Reid 

Janisse, Brian Russell, Peter Nelson, Brigitte Solem, Caroline Lesley, Anthony Lesley, 

Anthony Bewlz, Maia Lima-Thompson, Toyin Sebastien Ajimati, Bruno Rudolf, Glen 

McDonald, Miles Carney, Dale Samms, Robert Pue, Jesse Buck, Kaitlyn Riordan, Stephanie 

Brister, Li Chen, Ian Kilburn, Colton Royce, Melissa Paulson, Ryota Kaneko, Vania Giusto, 

Richard Lee, Chai Valladares, Alessandra Vite, Andrew Moodie, Mark Antony Krupa, Carlos 

Pinder, Luke Robinson, Rebekah Marie, John Moore, Dave Tommasini, Luca Oriel, Joel 

Labelle, Tracy Baker, Stephen Sparks, Declan Sheedy, Jenny Weisz, Eric Andrews, Julie 

Nolke, Lynne Griffin, Mark Sparks, Wayne Wells, Chiamaka Glory, Cydney Penner, Malia 

Singh, Sacha Stewart, Michael Ripley, Gavin Sheedy, Aharon Jinjihashvili, James Hartnett, 

Brendan Virtucio, Ashley Comeau, Cassie Cao, Preeti Torul, Neil Girvan, Sanden Perera, 

Caitlin Pasquet, Kelsey Falconer, Brad Austin, Kai Bradbury, Luis Cruz, Vanessa Bruns, 

Vickie Papavs, Hubert Boorder, Charles Altow, Farleena Khan, Blake Johnston, Lara Mrkoci, 

Frank Deluca, Chlow Wilde, Dani Jazzar, Derrick Su, Courtenay J. Stevens, Mark Rainmaker, 

Randal Baumer, Anthony Gerbrandt, Shaquille James-Hosten, Ryan Manning, Tyson Coady, 

Adrianna Prosser, Ahmed Mesallati, Ajay Fry, Samer Salem, David MacInnis, Vicki Kim, 

Briana Templeton, Imogen Haworth, Brett McCraig, Nickolas Franco, Yemie Sonuga, 

Marlaina Andre, Ryan Dillon, Tatiana Parker, Momona Tamada, Ali Shmaisani, Neema 

Nazeri, Vaios Skretas, Greg Zajac, Hershel Blatt, Janet Rose Nguyen, Paul Rivers, Hannan 

Younis, Tony Ofori, Simon Wong, Jayd Deroché, Trevor Martin, Stephannie Hawkins, Kirpa 

Budwal, Chloe Madison, Ruth Chiang, Katherine Oh, Kevin Allan, Sydney Coombs, Michael 

Kaplan, Delia Lisette Chambers, Zayn Maloney, Zahir Gilani, Jason Hsu, Tom Henry, Pierre 

Drivas, Sylvia Osei, Isaac Murray, Fane Tse, Oliver Kirton, Theo Vandergraaf, Alex Chung, 

Chris Robinson, Idrissa Sanogo, Chtom Eze, Joanette Connell, Madeleine Donohue, Alex 

Kotsyk, Kloe Allwood, Jeff Sinasac, Kevin Shand, Nick Coleman, Liz Taylor, Sasha Barry, 

Mladen Obradovic, Anthony Jhade, Anthony Lake, Imali Perera, Daniel Henkel, Dylan 

Moscovitch, Yury Ruzhyev, Mike Mains, Dennis Mirkovic, Garrett Christian, Christian 

Emilio, Cory Myles, Gabriel Burrafato, Jake Gosden, Seth Rogen, Kathryn Henzler, 

Vincenzo Ruggieri Calvano, Patton Oswalt, Jimmy Fallon, Sima Fisher, Brittany Drisdelle, 

Alanna LeVierge, M.E. Lewis, Konstantin Shaburov, Redd Ochoa, Latoya Webb, Virginia 

Dennis, Jim Pagiamtzis, Aaron Richards, Huy Hao Tran, Ariane Laezza, Al James, Ho Crow, 

Chris River, Chris Tarpos, Emidio Lopes, Mandi Maxwell, Ryan Christopher Kotack, Ilias 

Stanois, Chris Jiggins, Charlie Griffiths, Tyler Unrau, Charlize Theron, Rose Byrne, Elizabeth 

Banks, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Aisha Tyler, Kumail Nanjiani, Eric Kripke, Drew 

Catherine, Samantha Parkinson, Suzannah Sheckter, Caroline Pocklington, Luca De Massis, 

Mercedez Meszaros, Roxanne Wright, Anastassia Krainik, Julie Alisic, Elizabeth Erhart, Rey 

Casiano, Vivian Simms, Michael Collins, Lancaster Duplechin, Paul Ballin, Destiny Rettinger 

e Andrew C. Carson. Toledo: Kripke Enterprises; Vancouver: Point Grey Pictures; Los 
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Angeles: Original Film; Vancouver: Kickstart Entertainment; [S.l:] KFL Nightsky 

Productions; Culver City: Amazon Studios; Culver City: Sony Pictures Television, 2019. 

Amazon Prime (55-69 min. por episódio), som original, colorido. Legendado (português, 

inglês, alemão, francês e italiano) e dublado em português, inglês, alemão, francês e italiano. 

Distribuição: Sony Pictures Television e Amazon Studios. Música: Christopher Lennertz e 

Matt Bowen. 

 

THE CENTURY CO. Quarta capa. In: WEBSTER, Doris; HOPKINS, Mary Alden. I’ve Got 

Your Number!. New York, NY: The Century Co., 1927. 

 

THE Elder Scrolls IV: Oblivion. Rockville: Bethesda Softworks; Novato: 2k, 2006. 1 CD-

ROM. 

 

THE ELDER Scrolls V: Skyrim. Rockville: Bethesda Softworks, 2011. 1 jogo eletrônico. 

 

THE HITCHHIKER´S Guide to the Galaxy. Cambridge/USA: Infocom, 1984. 1 jogo 

eletrônico. 

 

THE LAST of Us. San Mateo: Sony Interactive Entertainment, 2013. 1 jogo eletrônico. 

 

THE LEGEND of Zelda. Kyoto: Nintendo, 1986. 1 cartucho. 

 

THE WALKING dead. San Rafael: Telltale, 2012. 1 jogo eletrônico. 

 

THE WITCHER 3: Wild Hunt. Warsaw: CD Projekt, 2022. 1 jogo eletrônico. 

 

THOMPSON, Ruth Plumly. The Royal Book of Oz. Chicago: Reilly and Britton, 1921. 

 

TIM NASH. How to Save in The Legend of Zelda Nes. 1 vídeo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=H48rJsnjqHw>. Acesso em: 17 nov. 2020.  

 

TIMECODE. Direção: Mike Figgis. Produção: Mike Figgis e Annie Stewart. Roteiro: Mike 

Figgis. Interpretação: Saffron Burrows, Salma Hayek, Stellan Skarsgård e Jeanne 

Tripplehorn. Culver City: Screen Gems, [S.l.]: Red Mullet Productions, 2000. 1 VHS (93 

min.), som original, colorido. Dublado em inglês. Distribuição: Sony Pictures Releasing. 

Música de Mike Figgis e Anthony Marinelli. 

 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução Maria Clara Correa 

Castello. São Paulo, SP: Perspectiva, 1975. 

 

TOKARNIA, Mariana. Brasil perde 4,6 milhões de leitores em quatro anos. Agência Brasil. 

2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-09/brasil-

perde-46-milhoes-de-leitores-em-quatro-

anos#:~:text=Na%20classe%20A%2C%20o%20percentual,tamb%C3%A9m%20como%20o

%20mais%20marcante>. Acesso em: 10 mar. 2022. 

 

TOM Clancy's Rainbow Six Siege. Montreuil: Ubisoft, 2015. 1 jogo eletrônico. 

 

TORERO, José Roberto. O pequeno rei e o parque real. Ilustrações Vinicius Vogel. 1. ed. 

Rio de Janeiro/RJ: Objetiva, 2007. (Coleção Fábrica de Fábulas) 

https://www.youtube.com/watch?v=H48rJsnjqHw
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TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. As Belas Adormecidas (e algumas 

acordadas). Ilustrações Mariana Massarani. 1. ed. São Paulo/SP: Companhia das Letrinhas, 

2017. (Coleção Fábrica de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. As roupas novas dos reis. Ilustrações 

Daniel Araújo. 1. ed. São Paulo/SP: Companhia das Letrinhas, 2021. (Coleção Fábrica de 

Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. Branca de Neve e as sete versões. 

Ilustrações Bruna Assis Brasil. 1. ed. 12. reimpressão. São Paulo/SP: Companhia das 

Letrinhas, 2016. (Coleção Fábrica de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. João e os 10 Pés de Feijão. 

Ilustrações Jean-Claude R. Alphen. 1. ed. 3. reimpressão. São Paulo/SP: Companhia das 

Letrinhas, 2019. (Coleção Fábrica de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. Joões e Marias. Ilustrações Laurent 

Cardon. 1. ed. Rio de Janeiro/RJ: Objetiva, 2014. (Coleção Fábrica de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. Ilustrações Marilia Pirillo. O Patinho 

Que Não Era Patinho Nem Feio. 1. ed. Rio de Janeiro/RJ: Objetiva, 2011. (Coleção Fábrica 

de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. Os 33 Porquinhos. Ilustrações Edu 

Oliveira. 2. ed. São Paulo/SP: Companhia das Letrinhas, 2019a. Não Paginado. (Coleção 

Fábrica de Fábulas) 

 

TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcus Aurelius. Os Oito Pares de Sapatos de 

Cinderela. Ilustrações Raul Fernandes. Rio de Janeiro/RJ: Objetiva, 2012. (Coleção Fábrica 

de Fábulas) 

 

TUBBS, Ribert. Mathematics in twientieth-century literature & art. Baltimore: John Hopkins 

University Press, 2014. 

 

TUDOR, C. J. O homem de giz. Ed. capa dura. Tradução Alexandre Raposo. Rio de Janeiro, 

RJ: Intrínseca, 2018. 

 

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: Kimmy x Reverendo. Direção: Claire Scanlon. 

Produção: Tina Fey, Jeff Richmond, David Miner, Meredith Scardino, Robert Carlock, Sam 

Means e Joshua Huffman. Roteiro: Tina Fey, Meredith Scardino, Robert Carlock e Sam 

Means. Interpretação: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel 

Radcliffe, Jon Hamm, Lauren Adams, Sara Chase, Sol Miranda, Amy Sedaris, Dylan Gelula, 

Jack McBrayer, Heidi Gardner, Zak Orth, Tanner Flood, Mike Britt, Fred Armisen, Mike 

Carlsen, Stephanie D´Abruzzo, Niceto Darcey Festin, Josh Groban e Bowen Yang. New York 

City/USA, Los Angeles, [S.l.]: Bevel Gears, Beverly Hills: 3 Arts Entertainment, Universal 

City: Universal Television, 2020 (Tempo variável), som original, colorido. Legendado 

(português, inglês, alemão, francês e italiano) e dublado em português, inglês, alemão, francês 

e italiano. Título do original: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend. 

Distribuição: Netflix. Baseado na obra de Tina Fey and Robert Carlock.  
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UNDERTALE. [S.l.]: Toby Fox, 2015. 1 jogo eletrônico. 

 

URCHATNOIR. Felix The Cat - 1959 - The Magic Bag. 1 vídeo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=amGbBFsiuzc>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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ANEXO I: O LIVRO-JOGO ANGRID: VINGANÇA TRANSCONTINENTAL  

 
ADVERTÊNCIA, EXPLICAÇÕES E AGRADECIMENTOS 

 

Este livro-jogo é uma clara paródia da obra Angrid: romance oriental, de José Frederico 

Ferreira Martins (1874–1960).  
A ideia surgiu durante meu doutorado, cursado na Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(UPM) e na Universidade da Madeira (UMA). Tendo tido contato com os livros-jogos frutos de 

adaptações literárias para o formato deste híbrido que mistura leitura e jogo num só produto, pensei 
que poderia trazer essa ideia para a literatura lusófona, tão carente de versões interativas desse tipo. 

Optei pela obra de José Frederico Ferreira Martins e sua primeira – e possivelemente única – 

edição (1938) a fim de “reanimá-la” para o tempo presente. Além disso, Angrid: romance oriental, por 

si só, parece ser uma adaptação que mistura o enredo de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre 
Dumas (1802–1870), com figuras e eventos históricos, como o pirata indiano Kanhoji Angre (1669–

1729) – popularmente conhecido como “Angriá” –, e o tempo compreendido entre o final do século 

XVII e início do XVIII, tudo com boa dose de ficção. Um terceiro motivo seria o ineditismo do texto 
de José Frederico Ferreira Martins para a presente época, que não conheceu adaptações para filmes, 

seriados, histórias em quadrinhos, como outros clássicos lusófonos o fizeram. 

Com isso, registro os melhores agradecimentos às minhas orientadoras Helena Bonito, Luisa 
Maria Paolinelli e Regina Brito pela confiança no projeto, à minha família pela educação investida, à 

minha esposa Camila pelo apoio constante, ao Fernando por ter sido meu mentor no mundo da leitura 

e, especialmente, à memória da família Ferreira Martins. 

Agora vá para o prólogo, pois daqui a pouco essa leitura sequencial não fará mais parte da sua 
realidade. 

 

INTRODUÇÃO: É LIVRO OU É JOGO? 

 

Olá! Aqui eu sou seu mestre, mas também preciso de você para dar vida ao que preparei para 

ti. Eu e você teremos uma pequena conversa (via texto) antes de começar. Pode me chamar de 
“narrador” mesmo, pois meu papel é este: narrar a história e te oferecer algumas opções durante ela. 

Como as formalidades não têm vez aqui, vou te chamar por “você”, tudo bem? A propósito, meu nome 

real é Pedro, mas isso pouco importa. 

É um prazer te conhecer! Estou aqui para te dar o único spoiler do que está para começar: a 
leitura a seguir é diferente de tudo o que você já viu até aqui. Por isso, meus parabéns! O que você tem 

em mãos é algo raro e conhecido como “livro-jogo”, que, como o próprio nome diz, é uma mistura de 

duas coisas. Se você só gosta de livros, vai gostar só 50% dele. Se gosta só de jogos, também só vai 
amá-lo pela metade. Porém, se você gosta dos dois, ele definitivamente foi feito para você!  

Por que um livro-jogo é o “diferentão” dos outros livros? Essa é uma boa pergunta. Vejamos 

algumas características dele: 

• Ausência de capítulos: você vai perceber que ele é feito de pequenas caixas de texto numeradas – 

conhecidas como referências –, que podem te descrever lugares e ações. Quase todas elas finalizam 
com uma pergunta que o livro-jogo faz para você, e muitas opções são oferecidas como resposta; 

• Leitura não sequencial: se você terminar a leitura, por exemplo, da referência 1 e partir para a 

referência 2, o texto não fará o menor sentido. Calma, ele não está mal escrito e o revisor não se 

esqueceu de ajustar o texto. Como é uma leitura interativa, no final da referência que foi lida você 
deve escolher para qual nova referência você deve migrar. Com isso, você vai perceber que a narrativa 

se ramifica como os galhos de uma árvore. Se não estiver seguro, sugerimos a leitura da aventura-teste 

chamada “A caçada de Ângela” antes de começar a aventura principal. Com ela, você vai aprender na 
prática como funciona essa dinâmica do livro-jogo; 

• Participação ativa do leitor na leitura: um livro de aventura comum já é divertido porque você 

acompanha a protagonista do início ao fim, sofre as derrotas e comemora as vitórias ao lado dela. 

Aqui, o leitor é a própria protagonista, ou seja, você a faz, de fato, agir. Todas as decisões que você 

tomar acarretarão consequências, então calibre sua intuição e aguce sua percepção enquanto estiver em 
contato com este livro-jogo; 
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• Um texto, milhares de histórias: a combinação de possibilidades é muito grande, o que torna este 

livro-jogo um ótimo companheiro para muitos momentos de lazer, pois, se você o explorar bem, 

perceberá que é possível ter experiências diferentes dependendo de suas escolhas; 

• Uma aventura com vários caminhos e desfechos: existe, sim, um final feliz, mas também finais 
razoáveis, insatisfatórios, tristes e catastróficos. A vantagem é que, se você não gostou do final de sua 

experiência, poderá recomeçá-la para conhecer um novo final por meio de, claro, escolhas diferentes 

das anteriores; 

• Uso de materiais externos de simples acesso: será necessário utilizar, além do próprio livro-jogo, lápis, 

borracha, folhas de papel e um par de dados, porque você pode preferir desenhar um mapa e anotar na 
sua ficha de personagem itens e pistas coletadas, bem como controlar seus atributos físicos. Como 

alternativa, você poderá utilizar a ficha que se encontra no próprio livro-jogo ou baixá-la em seu 

smartphone. Caso não tenha um par de dados, pode-se utilizar um baralho Dashavatara Ganjifa, ou 
até usar o sistema da “ganjifa alternativa”, que será explicado em breve; 

• Diferentes formas de se jogar: há quatro delas, sendo que apenas uma torna a aventura mais fácil. 

Nesse livro-jogo para você escolher o que mais te agradar, afinal, algum deles pode não ser bom ou 

divertido o suficiente para você. 
Você viu só que incrível!? Ele se parece com um livro de aventura, mas também lembra um 

jogo de RPG “de mesa” ou de “videogame”. E isso não foi invenção minha! Livros parecidos com 

esse existem, pelo menos, desde 1930, e algumas séries de livros-jogos até se tornaram populares lá 

pelos anos 1980 e 1990. Se em tempos como os de hoje, em que o livro-jogo compete com os jogos 
online de computador e videogame, jogos de RPGs de tabuleiro ou mesa, card games e muitos outros, 

é porque ainda há nele um grande potencial que pode atrair leitores-jogadores como você para essa 

prática. 
Ah, já ia me esquecendo! Percebi sua preocupação diante do que está por vir, e pode ficar 

calmo. Você vai aprender como manusear minha criação em apenas alguns minutos, mesmo que nunca 

tenha tido contato com nenhum produto desse tipo. Esta é a vantagem de um livro-jogo: ele serviu, e 

ainda serve, de introdução para jogos de RPG mais complexos oferecidos por aí, e pode te trazer 
muitos benefícios, como o gosto pela leitura, o estímulo à criatividade, o raciocínio lógico, o 

conhecimento cultural, e muitos outros. E o melhor: no final dele, você não vai precisar fazer uma 

prova ou entregar um trabalho. Afinal, a boa literatura está além da cobrança escolar. 
 

ESCOLHAS PARA SE AVENTURAR 

 

Como eu te adiantei, este livro-jogo oferece três formas de ser apreciado. Veja abaixo de qual 

delas você prefere: 

Rolamento 

de dados 

Quando o livro-jogo solicitar um rolamento de dados, o resultado obtido é o que 

definirá se você feriu um inimigo, passou por um teste de vida ou morte, entre outros. 
É o modo mais dinâmico e indicado para quem busca apreciar a aventura como 

narrativa e como jogo ao mesmo tempo, além de ser o mais comum em livros-jogos. 

Ganjifa 

alternativa 

Nas páginas deste livro-jogo estão marcados símbolos encontrados na Ganjifa, um 

jogo de cartas de baralho em formato de círculo. Quando um rolamento de dados for 
exigido pelo narrador, você pode folhear este livro-jogo e parar em uma página 

aleatória. Haverá uma figura simples – não importa qual desenho for –, no canto 

inferior da página, que corresponde a um resultado numérico. Por exemplo, folhear o 
livro-jogo e parar na página onde há 3 sabres significa um resultado de 3 nos dados; 

parar numa página com 7 tartarugas equivale a um resultado de 7 nos dados; parar na 

página onde há um avatar simples (diferente de figuras detalhadas) equivale a 11; parar 
numa página com um avatar detalhado e reluzente significa o resultado máximo (12). 

 Este jogo será brevemente explicado caso você opte por jogar com ele. É o modo mais 

complexo de apreciar este livro-jogo, porém o mais enriquecedor. 

Dashavatara 
Ganjifa 

Quando um rolamento de dados for exigido pelo narrador, embaralhe o maço de cartas 
e sorteie uma delas. A carta escolhida equivale ao resultado de um lançamento de 

dados ou de um folhear de livro para a “Ganjifa alternativa”. Independente das cores e 

desenhos, as cartas de 1 a 10 representam os mesmos valores numéricos que o 
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resultado de um rolamento de dados, e as cartas de figura representam os valores 

maiores: V (vizir) vale 11 e K (rei), 12. 

Deixá pra 
lá... 

Quando o livro-jogo solicitar um rolamento de dados para qualquer finalidade, você 
simplesmente ignora isso e vence automaticamente o oponente ou passa no teste 

requerido de forma bem-sucedida. É o modo mais indicado para quem busca mais a 

história e menos o jogo, com a leitura mais fluída dos três modos. 

Se ele funcionar como “mais livro” ou “mais jogo” depende de você, pois a ideia deste livro-
jogo é fazer com que você se sinta à vontade nessa experiência textual lúdica. 

 

PREPARANDO-SE PARA A AVENTURA 

 

Está na hora de preparar sua protagonista para a aventura que a aguarda. A seguir, temos o 

exemplo da ficha de personagem que será utilizada. Ela é apenas um padrão, e pode ter a ordem das 
informações distribuídas da maneira que você bem entender: 

NOME: Ângela da Silveira 

 

ATRIBUTOS 
GERAIS 

VIGOR: 

VOCAÇÃO: 

SABEDORIA: 

VENTURA: 

SAÚDE: 50 

MOCHILA MÁGICA E SEU CONTEÚDO: 

Carta de emergência 

ITENS DE CORPO:  

Roupas do corpo 

Punhal 

TOMO DE ANOTAÇÕES: 

HABILIDADES: 

BÊNÇÃOS: 

Abaixo cada seção da ficha será explicada: 

• Nome: precisa explicar mesmo? OK, vamos lá: “Ângela” é a protagonista desta história, por isso 

esse nome consta na ficha. Você é ela, e ela é você nessa aventura; 

• Vigor: a força física e a determinação no combate corpo-a-corpo; 

• Vocação: a aptidão para testes variados, como equitação, natação, salto à distância, tiro ao alvo, 
esquiva, surfe num mamute raivoso que dispara raios laser pelos olhos enquanto mastiga chiclete 

e bebe suco de laranja, entre outros (só para adiantar, a ideia de surfar nesse mamute peculiar foi 

só um exemplo, ok? Não vá esperando isso por aqui...); 

• Sabedoria: a inteligência, o conhecimento e a sabedoria; 

• Ventura: a sorte ou o azar conhecido em determinadas situações. Afinal, a vida, às vezes, é feita 

disso; 

• Saúde: a vitalidade e a disposição para seguir a aventura da melhor forma possível; 

• Mochila mágica e seu conteúdo: uma mochila de tamanho pequeno, mas capaz de armazenar uma 
quantidade infinita de objetos de porte pequeno e médio. Itens grandes que não forem utilizados e 

que não cabem nela deverão ser abandonados (eu avisarei quando isso acontecer); 

• Itens de corpo: Tudo o que não entra na mochila, mas que você usa e carrega fora dela, como as 

roupas do corpo, uma arma pesada que ocupe as duas mãos, um amuleto no pescoço, entre outros. 
Você pode optar por guardar o que couber na mochila mágica, caso desejar, mas não estará à sua 

disposição de forma tão imediata (e ignore os bônus que esses itens lhe dão por não serem 

utilizados); 

• Tomo de anotações: uma espécie de livro em que pistas e informações gerais obtidas pela 
protagonista têm o seu lugar. Afinal, confiar na memória nem sempre é a melhor opção; 

• Habilidades: especialidades desenvolvidas ao longo de um tempo; 

• Bênçãos: Dádivas divinas que a heroína pode receber durante sua aventura. 

Você começa sua aventura com a saúde completa (50 pontos), mas precisa completar os outros 

atributos distribuindo pontos a eles. Eu te ofereço 32 pontos para dividir entre os atributos, mas 



430 

 

nenhum deles pode ter valor menor do que 6 ou maior do que 10. Pense no seu perfil e projete em sua 

protagonista algum estereótipo. Por exemplo, se quiser que a protagonista seja forte e hábil – uma 
verdadeira atleta –, invista 10 em vigor, 10 em vocação, 6 em sabedoria e 6 em ventura. Se preferir 

que sua heroína seja mais cérebro do que músculos – uma intelectual – e conte mais com a sorte do 

que com o azar, invista 6 em vigor, 6 em vocação, 10 em sabedoria e 10 em ventura. Como “garantia”, 

você pode optar por sua personagem ter um equilíbrio em seus atributos, e nesse caso você deve 
investir 8 pontos em cada atributo. Eles mudarão constantemente em sua aventura. Se Ângela 

conseguir uma arma, seu valor de VIGOR será aumentado; se machucar uma perna, seu valor de 

VOCAÇÃO será reduzido (caso alguma provação dependa dela). Se ela for ferida, por exemplo, terá 
seu valor de SAÚDE diminuído. Muita coisa pode acontecer durante essa aventura, mas a única 

fatalidade é deixar sua SAÚDE chegar a 0 ou menos, o que significa que sua aventura termina com a 

morte da personagem. 

Depois de distribuída a pontuação aos atributos gerais, vamos às regras: eu te informarei em 
algumas referências da narrativa qual atributo utilizar para o rolamento de dados, sorteio de cartas ou o 

folhear da “ganjifa aleatória”, caso você não opte pelo sucesso automático na provação requerida. 

As bênçãos são um caso à parte. Toda vez que você ganhar uma benção, deverá sortear uma 
carta ou folhear o livro-jogo (não funcionará com o rolamento de dados apenas) e parar em uma 

página aleatória, que indicará qual presente os deuses lhe deram. Caso você receba uma bênção 

repetida, sorteie novamente. Lembre-se de que algumas são permanentes, ou seja, não precisam ser 
riscadas da ficha e ficarão contigo até o final da aventura, mas muitas são riscadas de sua ficha de 

personagem quando utilizadas. São elas: 

• Cartas de Matsya: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Sereia 
reluzente 

Se a heroína deixar cair algum item no mar, 
Matsya aparece em forma de peixe e o 

recupera. 

Texto avisa 

V Sereia Em outra dimensão, a heroína se encontra 

onde está e está faminta, mas Matsya aparece 
num barco voador e lhe oferece um 

banquete, que é devorado imediatamente por 

Ângela, restaurando a SAÚDE até seu valor 
inicial e despertando-a para o mundo real, 

em seguida. 

Quando a saúde atingir 

valor 0 ou menos (não vale 
para morte instantânea) 

1 1 pequeno 

peixe 

Matsya aparece para recuperar até 1 ponto de 

saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

2 2 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 2 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

3 3 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 3 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

4 4 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 4 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

5 5 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 5 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

6 6 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 6 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

7 7 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 7 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

8 8 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 8 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

9 9 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 9 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

10 10 pequenos 

peixes 

Matsya aparece para recuperar até 10 pontos 

de saúde. 

Primeira referência após 

alguma perda de saúde 

• Cartas de Kurma: 
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CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Tartaruga 

detalhada 
reluzente 

Se a heroína cair no mar, Kurma aparece em 

forma de tartaruga e a salva. 

Texto avisa 

V Tartaruga 

detalhada 

Kurma surge e presenteia a heroína com a 

Kaustubha, uma jóia de Vishnu, que cobre o 

valor de qualquer item (um único apenas) 
vendido. 

No momento de compra, 

ao invés de gastar 

dinheiro, pode-se dar a 
joia como pagamento 

1 1 tartaruga A heroína previne a perda de até 1 ponto de 

saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

2 2 tartarugas A heroína previne a perda de até 2 pontos 
de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

3 3 tartarugas A heroína previne a perda de até 3 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

4 4 tartarugas A heroína previne a perda de até 4 pontos 
de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

5 5 tartarugas A heroína previne a perda de até 5 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

6 6 tartarugas A heroína previne a perda de até 6 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

7 7 tartarugas A heroína previne a perda de até 7 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

8 8 tartarugas A heroína previne a perda de até 8 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

9 9 tartarugas A heroína previne a perda de até 9 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate  

10 10 tartarugas A heroína previne a perda de até 10 pontos 

de saúde (até o fim do combate). 

Durante combate 

• Cartas de Varaha: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Javali 

detalhado 
reluzente 

Se alguma arma da heroína foi quebrada, ela 

se restaura e se torna intacta, podendo ser 
utilizada novamente. 

No momento em que a 

arma se quebrar. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

V Javali 
detalhado 

Se estiver em combate, a heroína se 
metamorfoseia-se em javali gigante e vence 

automaticamente todos os inimigos do 

combate. 

Antes de iniciar o combate 

1 1 javali A heroína ganha 1 ponto adicionado ao 
IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

Durante combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

2 2 javalis A heroína ganha 2 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-
sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

3 3 javalis A heroína ganha 3 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-
sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

4 4 javalis A heroína ganha 4 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

5 5 javalis A heroína ganha 5 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

6 6 javalis A heroína ganha 6 pontos adicionados ao Durante combate. Não 
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IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

7 7 javalis A heroína ganha 7 pontos adicionados ao 
IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

Durante combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

8 8 javalis A heroína ganha 8 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-
sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

9 9 javalis A heroína ganha 9 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-
sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

10 10 javalis A heroína ganha 10 pontos adicionados ao 

IMPACTO do próximo ataque bem-

sucedido. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

• Cartas de Narasimha: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Leão 

detalhado 

reluzente 

Não há efeito, mas a heroína ganha outras 2 

bênçãos. 

Qualquer momento fora de 

combate 

V Leão 

detalhado 

PERMANENTE. A heroína pode trocar três 

bênçãos que ainda não tenha utilizado por 1 

ponto em qualquer atributo. As bênçãos 

utilizadas dessa forma não têm efeito. Não 
pode trocar bênçãos que sejam permanentes. 

Qualquer momento fora de 

combate 

1 1 leão A heroína ganha 1 ponto de SABEDORIA. Qualquer momento fora de 

combate 

2 2 leões A heroína ganha 2 pontos de SABEDORIA. Qualquer momento fora de 
combate 

3 3 leões A heroína ganha 3 pontos de SABEDORIA. Qualquer momento fora de 

combate 

4 4 leões A heroína ganha 4 pontos de SABEDORIA. Qualquer momento fora de 
combate 

5 5 leões A heroína ganha 5 pontos de SABEDORIA. Qualquer momento fora de 

combate 

6 6 leões A heroína ganha 5 pontos de SABEDORIA 
e 1 de VENTURA. 

Qualquer momento fora de 
combate 

7 7 leões A heroína ganha 5 pontos de sabedoria e 2 

de VENTURA. 

Qualquer momento fora de 

combate 

8 8 leões A heroína ganha 5 pontos de sabedoria e 3 
de VENTURA. 

Qualquer momento fora de 
combate 

9 9 leões A heroína ganha 5 pontos de sabedoria e 4 

de VENTURA. 

Qualquer momento fora de 

combate 

10 10 leões A heroína ganha 5 pontos de sabedoria e 5 
de VENTURA. 

Qualquer momento fora de 
combate 

• Cartas de Vamana: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Anão 

detalhado 
reluzente 

PERMANENTE. A heroína escolhe um de 

seus atributos. Até o fim da aventura, seu 
valor não pode ser diminuído ou 

aumentado. Não vale para SAÚDE. 

Qualquer momento fora de 

combate 

V Anão 
detalhado 

Se estiver em combate com algum inimigo, 
a heroína converte-o para ser seu aliado até 

a morte desse novo companheiro. Ele não 

recupera pontos de SAÚDE perdidos. 

Antes do combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 
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1 1 pessoa com 

nanismo 

Convoca 1 demônio para lutar a seu lado no 

próximo combate corpo-a-corpo (VIGOR 4, 

SAÚDE 10). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

2 2 pessoas 

com nanismo 

Convoca 2 demônios para lutar a seu lado 

no próximo combate corpo-a-corpo 

(VIGOR 4, SAÚDE 10 cada aliado). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

3 3 pessoas 
com nanismo 

Convoca 3 demônios para lutar a seu lado 
no próximo combate corpo-a-corpo 

(VIGOR 4, SAÚDE 10 cada aliado). 

Antes do combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

4 4 pessoas 
com nanismo 

Convoca 4 demônios para lutar a seu lado 
no próximo combate corpo-a-corpo 

(VIGOR 4, SAÚDE 10 cada aliado). 

Antes do combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

5 5 pessoas 

com nanismo 

Convoca 5 demônios para lutar a seu lado 

no próximo combate corpo-a-corpo 
(VIGOR 4, SAÚDE 10 cada aliado). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

6 6 pessoas 

com nanismo 

Convoca Mahishi (a demônia-búfala, com 

VIGOR 8, SAÚDE 15) e 1 demônio para 

lutar a seu lado no próximo combate corpo-
a-corpo (VIGOR 4, SAÚDE 10) 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

7 7 pessoas 

com nanismo 

Convoca Mahishi (a demônia-búfala, com 

VIGOR 8, SAÚDE 15) e 2 demônios para 
lutar a seu lado no próximo combate corpo-

a-corpo (VIGOR 4, SAÚDE 10). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

8 8 pessoas 

com nanismo 

Convoca Mahishi (a demônia-búfala, com 

VIGOR 8, SAÚDE 15) e 3 demônios para 
lutar a seu lado no próximo combate corpo-

a-corpo (VIGOR 4, SAÚDE 10). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

9 9 pessoas 

com nanismo 

Convoca Mahishi (a demônia-búfala, com 

VIGOR 8, SAÚDE 15) e 4 demônios para 
lutar a seu lado no próximo combate corpo-

a-corpo (VIGOR 4, SAÚDE 10). 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

10 10 pessoas 
com nanismo 

Convoca Mahishi (a demônia-búfala, com 
VIGOR 8, SAÚDE 15) e 5 demônios para 

lutar a seu lado no próximo combate corpo-

a-corpo (VIGOR 4, SAÚDE 10). 

Antes do combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

• Cartas de Parashurama: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Machado 

detalhado 

reluzente 

A heroína entra em frenesi e adquire um 

machado espiritual (bônus de 10 em 

IMPACTO) até o final do combate, e não 

poderá fazer outra coisa a não ser 
exterminar todos os seus inimigos. 

Antes do combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

V Machado 

detalhado 

Alguma arma à escolha da heroína será 

indestrutível até o final da aventura. Não 

pode ser utilizada depois que a arma se 
quebrar. Ela ainda pode ser roubada ou 

perdida. 

Qualquer momento fora de 

combate 

1 1 machado Até 1 inimigo fica em choque e não ataca 
por 1 turno. Ele ainda é capaz de se 

defender. 

Durante combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

2 2 machados Até 2 inimigos ficam em choque e não 

atacam por 1 turno. Eles ainda são capazes 
de se defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

3 3 machados Até 3 inimigos ficam em choque e não Durante combate. Não 
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atacam por 1 turno. Eles ainda são capazes 

de se defender. 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

4 4 machados Até 1 inimigo fica em choque e não ataca 
por 2 turnos. Eles ainda são capazes de se 

defender. 

Durante combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

5 5 machados Até 2 inimigos ficam em choque e não 

atacam por 2 turnos. Eles ainda são capazes 
de se defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

6 6 machados Até 3 inimigos ficam em choque e não 

atacam por 2 turnos. Eles ainda são capazes 
de se defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

7 7 machados Até 1 inimigo fica em choque e não ataca 

por 3 turnos. Eles ainda são capazes de se 

defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

8 8 machados Até 2 inimigos ficam em choque e não 

atacam por 3 turnos. Eles ainda são capazes 

de se defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

9 9 machados Até 1 inimigo fica em choque e não ataca 
por 4 turnos. Eles ainda são capazes de se 

defender. 

Durante combate. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

10 10 machados Até 2 inimigos ficam em choque e não 

atacam por 4 turnos. Eles ainda são capazes 
de se defender. 

Durante combate. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

• Cartas de Rama: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Arco e flecha 

detalhados 
reluzentes 

PERMANENTE. A heroína ganha um arco 

mágico e flechas infinitas, e todos seus 
disparos serão certeiros e mortais, reduzindo 

5 pontos de SAÚDE de um inimigo. 

Antes de iniciar o 

combate, utilizado 1 vez a 
cada pré-combate. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

V Arco e flecha 

detalhados 

A heroína consegue resultado máximo na 

ação que desejar. 

Durante algum teste, 

ignorando-o. 

1 

1 flecha 

A heroína ataca 1 inimigo à distância, antes 

do combate. Redução de 2 pontos de 
SAÚDE garantidos. 

Durante combate, antes do 

corpo-a-corpo. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

2 

2 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 

do combate. Redução de 2 pontos de 
SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 

corpo-a-corpo. Não 
interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

3 

3 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 
do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 
corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

4 

4 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 
do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 
corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

5 

5 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 
do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 
corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

6 

6 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 

do combate. Redução de 2 pontos de 

Durante combate, antes do 

corpo-a-corpo. Não 
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SAÚDE garantidos em cada. interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

7 

7 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 
do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 
corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

8 

8 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 
do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 
corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

9 

9 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 

do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 

corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 

ataque ou esquiva 

10 

10 flechas 

A heroína ataca 2 inimigos à distância, antes 

do combate. Redução de 2 pontos de 

SAÚDE garantidos em cada. 

Durante combate, antes do 

corpo-a-corpo. Não 

interfere no próximo 
ataque ou esquiva 

• Cartas de Krishna: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Flauta 

detalhada 

reluzente 

A VENTURA da heroína é restaurada no 

valor inicial máximo e não pode ser 

reduzida até o fim da aventura (ignore 
qualquer penalidade quanto a ela). 

Qualquer momento fora de 

combate 

V Flauta 

detalhada 

A VENTURA da heroína é restaurada no 

valor inicial máximo. 

Qualquer momento fora de 

combate 

1 1 pena de 
pavão 

Materializam-se 10 bazarucos na 
MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 
combate 

2 2 penas de 

pavão 

Materializam-se 20 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

3 3 penas de 

pavão 

Materializam-se 30 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

4 4 penas de 

pavão 

Materializam-se 40 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

5 5 penas de 

pavão 

Materializam-se 50 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

6 6 penas de 

pavão 

Materializam-se 60 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

7 7 penas de 

pavão 

Materializam-se 70 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

8 8 penas de 

pavão 

Materializam-se 80 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

9 9 penas de 

pavão 

Materializam-se 90 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

10 10 penas de 

pavão 

Materializam-se 100 bazarucos na 

MOCHILA MÁGICA da heroína 

Qualquer momento fora de 

combate 

• Cartas de Buddah: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Ramalhete 

reluzente 

Até o fim da aventura, combates contra 

animais ou híbridos de animais são vencidos 

automaticamente pela heroína. 

Antes do combate 

V Ramalhete A heroína consegue evitar o combate contra 

um animal ou híbridos de animais, 

vencendo-o automaticamente. 

Antes do combate 
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1 1 flor de lótus Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 

1 próxima escolha que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 

numa bifurcação 

2 2 flores de 
lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 
2 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação 

3 3 flores de 

lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 

3 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 

numa bifurcação 

4 4 flores de 
lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 
4 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação 

5 5 flores de 

lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 

5 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 

numa bifurcação 

6 6 flores de 
lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 
6 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação 

7 7 flores de 

lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 

7 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 

numa bifurcação 

8 8 flores de 
lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 
8 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação 

9 9 flores de 

lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 

9 próximas escolhas que não chegou a fazer. 

Antes de tomar a decisão 

numa bifurcação 

10 10 flores de 
lótus 

Numa bifurcação, a heroína pode espiar até 
10 próximas escolhas que não chegou a 

fazer. 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação 

• Cartas de Kalki: 

CARTA DESENHO PODER QUANDO UTILIZAR 

K Arsenal 
reluzente 

PERMANENTE. A heroína pode prever o 
futuro (espia uma referência com direito a 

retorno em cada ramificação narrativa). 

Antes de tomar a decisão 
numa bifurcação. Não 

sofre penalidades na 

referência futura, caso haja 

V Arsenal PERMANENTE. A heroína ganha aura 
protetora (reduz 2 pontos a cada IMPACTO 

recebido). 

Durante combate ou 
depois de qualquer teste 

que tire SAÚDE 

1 1 sabre A heroína ganha 1 ponto extra em qualquer 
próximo teste. 

Antes de qualquer teste 

2 2 sabres A heroína ganha 2 pontos extras em 

qualquer próximo teste. 

Antes de qualquer teste 

3 3 sabres A heroína ganha 3 pontos extras em 
qualquer próximo teste. 

Antes de qualquer teste 

4 4 sabres A heroína ganha 4 pontos extras em 

qualquer próximo teste. 

Antes de qualquer teste 

5 5 sabres A heroína ganha 1 ponto extra em qualquer 
próximo teste e ganha 1 ponto de VIGOR. 

Antes de qualquer teste 

6 6 sabres A heroína ganha 1 ponto extra em qualquer 

próximo teste e ganha 1 ponto de 

VOCAÇÃO. 

Antes de qualquer teste 

7 7 sabres A heroína ganha 1 ponto extra em qualquer 

próximo teste e ganha 1 ponto de 

SABEDORIA. 

Antes de qualquer teste 

8 8 sabres A heroína ganha 1 ponto extra em qualquer 
próximo teste e ganha 1 ponto de 

VENTURA. 

Antes de qualquer teste 

9 9 sabres A heroína ganha 2 pontos extra em qualquer 
próximo teste e ganha 10 pontos de 

SAÚDE. 

Antes de qualquer teste 

10 10 sabres PERMANENTE. A heroína ganha 2 pontos 

extras em qualquer próximo teste e ganha 

Antes de qualquer teste 
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aura protetora (reduz 1 ponto a cada 

IMPACTO recebido) 

Toda vez que utilizar uma bênção, risque-a de sua lista, mas anote os benefícios permanentes 
que você conseguiu em seu tomo de anotações. Se estiver usando a versão física (as cartas) da 

Dashavatara Ganjifa, após sortear uma carta, anote-a em seu TOMO DE ANOTAÇÕES e devolva-a 

ao restante do baralho. Se sortear uma bênção permanente, deixe-a de fora do baralho pelo resto da 
aventura. 

 

COMBATE 

 
Quando Ângela entra em combate, fugir não é uma opção. Para resolver quem inicia o ataque, 

role dois dados (ou sorteie uma carta) para a heroína e dois para o inimigo. Quem conseguir o maior 

valor faz o primeiro ataque. Em caso de empate, o inimigo começa e Ângela ganha uma bênção, que 
pode ser usada antes do combate começar, caso seja o momento de usá-la. 

Independente de quem começar, siga o passo-a-passo a seguir: 

1. Quem fizer o primeiro ataque lança dois dados (ou sorteia uma carta). O resultado obtido deve ser 

somado ao valor de VIGOR do atacante. O resultado final representa o IMPACTO do atacante (vá 
para o passo 2); 

2. Quem for atacado também lança dois dados (ou sorteia uma carta). O resultado obtido deve ser 

somado ao valor de VIGOR do defensor. O resultado final representa a PROTEÇÃO do defensor (vá 
para o passo 3); 

3. Comparam-se os valores de IMPACTO e PROTEÇÃO. Se o IMPACTO do atacante for maior do 

que a PROTEÇÃO do defensor, o golpe foi desferido com sucesso (vá para o passo 4). No entanto, se 
o IMPACTO do atacante for igual ou menor do que a PROTEÇÃO do defensor, o golpe foi bloqueado 

(vá para o passo 5); 

4. Subtrai-se o valor de IMPACTO pelo valor de PROTEÇÃO. O resultado deve ser descontado da 

SAÚDE do defensor, que sofreu o dano de um golpe (volte para o passo 1, pois é a vez do outro 
combatente atacar); 

5. O IMPACTO foi nulo, o que significa que o golpe foi defendido (volte para o passo 1, pois é a vez 

do outro combatente atacar). 
Vamos a um exemplo prático: Ângela treina com um dos criados de sua família. Cada um 

possui uma espada de madeira. Ângela possui 9 de VIGOR e o criado, 7. Este obtém 12 nos 

dados/carta e Ângela, apenas 3. Logo, ele a ataca primeiro (12 ≥ 3): 
1. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 6. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (7). Logo, seu IMPACTO é 13 (6 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 

2. Ângela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 5. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (9). Logo, sua PROTEÇÃO é 14 (5 dos dados/carta + 9 de VIGOR); 
3. Em resumo, o criado ataca Ângela com 13 e a heroína se defende com 14. Logo, Ângela intercepta 

o ataque e nada sofre (13 ≤ 14); 

4. Agora é a vez de Ângela atacar. Ela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 10. 
Soma-se esse resultado a seu VIGOR (9). Logo, seu IMPACTO é 19 (10 dos dados/carta + 9 de 

VIGOR); 

5. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 8. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (7). Logo, sua PROTEÇÃO é 15 (8 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 
6. Em resumo, Ângela ataca o criado com 19 e ele se defende com 15. Logo, Ângela consegue golpeá-

lo (19 ≥ 15), deduzindo-lhe 4 pontos de SAÚDE (19 - 15 = 4). 

 
VARIANTES DE COMBATE 

Evitar um golpe agora para desferir um melhor depois 

 
Quando Ângela precisar de defender, ela pode usar sua VOCAÇÃO ao invés de seu VIGOR 

durante o combate. Se optar por isso, siga os mesmos passos de 1 a 3 trocando um atributo pelo outro. 

Duas possibilidades podem acontecer: 
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4. Subtrai-se o valor de IMPACTO pelo valor de PROTEÇÃO de Ângela. O resultado deve ser 

descontado da SAÚDE da protagonista, que sofreu o dano de um golpe (volte para o passo 1, pois é a 
sua vez de atacar); 

5. O IMPACTO foi nulo, o que significa que o golpe foi esquivado (volte para o passo 1 e o inimigo 

ataca novamente Ângela). 

Percebe-se que o procedimento é o mesmo, porém Ângela “concede” um novo ataque a seu 
inimigo. Qual a vantagem em ser atacada novamente? Apesar de parecer um mau negócio, isso dá à 

heroína um bônus de 2 em VIGOR, aplicado para as próximas defesa e ataque. Se optar por isso, 

Ângela não poderá se esquivar do próximo ataque, pois esse bônus não é cumulativo, mas pode 
interceptar o golpe normalmente. 

Vamos a outro exemplo prático: Ângela ainda treina com um dos criados de sua família. Cada 

um possui uma espada de madeira. Ângela possui 9 de VIGOR e 8 de VOCAÇÃO, e o criado, 7. O 

criado obtém 10 nos dados/carta e Ângela, apenas 2. Logo, ele a ataca primeiro (10 ≥ 2): 
1. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 4. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (7). Logo, seu IMPACTO é 11 (4 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 

2. Ângela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 5. Soma-se esse resultado a sua 
VOCAÇÃO (8). Logo, sua ESQUIVA é 13 (5 dos dados/carta + 8 de VIGOR); 

3. Em resumo, o criado ataca Ângela com 11 e a heroína se defende com 13. Logo, Ângela desvia do 

ataque e nada sofre (11 ≤ 13); 
4. Como Ângela não se defendeu, mas desviou do ataque, o criado ataca novamente, mas a heroína 

possui um bônus de 2 em VIGOR e não pode esquivar novamente. O criado obtém nos dados (ou no 

sorteio de cartas) um resultado de 8. Soma-se esse resultado a seu VIGOR (7). Logo, seu IMPACTO é 

15 (8 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 
5. Ângela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 5. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (9), além do bônus da ESQUIVA (2). Logo, sua PROTEÇÃO é 16 (5 dos dados/carta + 9 de 

VIGOR + 2 da ESQUIVA bem-sucedida); 
6. Em resumo, o criado ataca Ângela com 15 e a heroína se defende com 16. Logo, Ângela intercepta 

o ataque e nada sofre (15 ≤ 16); 

7. Agora é a vez de Ângela atacar. Ela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 10. 
Soma-se esse resultado a seu VIGOR (9) e seu bônus de ESQUIVA (2). Logo, seu IMPACTO é 21 

(10 dos dados/carta + 9 de VIGOR + 2 da ESQUIVA bem-sucedida); 

8. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 8. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (7). Logo, sua PROTEÇÃO é 15 (8 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 
9. Ângela ataca o criado com 21 e ele se defende com 15. Logo, Ângela consegue golpeá-lo (21 ≥ 15), 

deduzindo-lhe 6 pontos de SAÚDE (21 - 15 = 6). O bônus da ESQUIVA termina e é a vez do criado 

atacá-la novamente, e Ângela deverá decidir se o bloqueia ou se esquiva de seu ataque. 
O bônus obtido na ESQUIVA é automaticamente anulado caso Ângela não consiga interceptar 

o ataque extra de seu oponente. Como opção, Ângela pode descontar pontos de VENTURA (riscando-

os de forma permanente de sua ficha de personagem) para ganhar pontos de VOCAÇÃO 

instantaneamente, ou seja, usando-os para contar com a sorte de não ser golpeada. Para cada 1 ponto 
descontado, some 1 ponto de VOCAÇÃO. 

Vamos a mais um exemplo prático: Ângela ainda treina com um dos criados de sua família. 

Cada um possui uma espada de madeira. Ângela possui 9 de VIGOR, 8 de VOCAÇÃO e 6 de 
VENTURA, e o criado, 7. O criado obtém 5 nos dados/carta e Ângela, apenas 2. Logo, ele a ataca 

primeiro (5 ≥ 2): 

1. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 11. Soma-se esse resultado a 
seu VIGOR (7). Logo, seu IMPACTO é 18 (11 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 

2. Ângela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 8. Soma-se esse resultado a sua 

VOCAÇÃO (8). Logo, sua ESQUIVA é 16 (8 dos dados/carta + 8 de VIGOR); 

3. Em resumo, o criado ataca Ângela com 18 e a heroína se defende com 16. Logo, Ângela sofrerá o 
IMPACTO (18 ≥ 16) e perderá 2 pontos de SAÚDE (18 - 16 = 2); 

4. No entanto, Ângela não pretende começar essa luta na desvantagem, e prefere perder 2 pontos de 

VENTURA no lugar de sua SAÚDE. Como ela possuía 6 pontos nesse atributo, acaba ficando com 4 
(6 - 2 = 4) para não sofrer impacto algum do criado, igualando o valor do seu atacante (16 + 2 = 18). 
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Poupando o inimigo 

 
Se em algum momento o ataque de Ângela reduzir a pontuação de SAÚDE de seu inimigo 

para zero ou menos, há a opção de amenizar o golpe, isso porque em alguns combates haverá a opção 

de poupar a vida do inimigo (por algum motivo). Logo, o valor do IMPACTO causado por Ângela 

num golpe bem-sucedido pode ter seu valor reduzido para qualquer outro a gosto do leitor-jogador, 
mas nunca reduzido a zero. 

Vamos ao último exemplo prático: Ângela treina com um dos criados de sua família (que pelo 

jeito vai ganhar hora extra hoje…). Cada um possui uma espada de madeira. Ângela possui 9 de 
VIGOR e o criado, 7. Ângela obtém 8 nos dados/carta e o criado, apenas 7. Logo, ela o ataca primeiro 

(8 ≥ 7). Este não é um combate de vida ou morte, e por isso, quando a SAÚDE de algum combatente 

atingir um valor de 2 ou menos, ele poderá ser encerrado imediatamente: 

1. Ângela obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 12. Soma-se esse resultado a seu 
VIGOR (9). Logo, seu IMPACTO é 21 (12 dos dados/carta + 9 de VIGOR); 

2. O criado obtém nos dados (ou no sorteio de cartas) um resultado de 2. Soma-se esse resultado a seu 

VIGOR (7). Logo, sua PROTEÇÃO é 9 (2 dos dados/carta + 7 de VIGOR); 
6. Ângela ataca o criado com 21 e ele se defende com 9. Logo, Ângela consegue golpeá-lo (21 ≥ 9), 

deduzindo-lhe 12 pontos de SAÚDE. 

Supondo que o criado tenha apenas 10 pontos de SAÚDE, o combate mal foi iniciado e 
Ângela desferiu um golpe tão certeiro que seria capaz de matá-lo (21 - 9 = 12; 10 ≤ 12), isso porque o 

IMPACTO de seu ataque (12) esgotaria os pontos de SAÚDE (10) do criado (10 - 12 = -2). Como este 

combate pode ser encerrado quando algum dos combatentes estiver debilitado – e o criado é parte dos 

empregados da família de Ângela –, a heroína decide suavizar o IMPACTO e reduzi-lo para 9, 
deixando o criado vivo e derrotado com apenas 1 ponto de SAÚDE (10 - 9 = 1), mas, ainda assim, 

vivo. 

 
UM POUCO MAIS SOBRE GANJIFA 

 

Eu poderia ter utilizado um baralho tradicional de 4 naipes (paus, copas, espadas e ouros) e 13 
figuras (de 2 até 10, além de J, Q, K e A) como base do sistema de jogo ao invés da “ganjifa 

alternativa”, mas como boa parte da aventura se passará no Oriente, achei interessante apresentar a 

você algumas curiosidades sobre esse jogo, hoje desconhecido no Ocidente. Se você optar por utilizá-

lo durante sua aventura ou não, de qualquer forma vou inserir algumas informações sobre ele, caso 
você se interesse. 

A Ganjifa, por vezes conhecido como Ganjapa ou Gânjaphâ foi um jogo de cartas secular 

cuja origem é incerta, mas foi muito popular na Pérsia e na Índia, sendo este país o único a ainda 
produzi-lo. Sua diferença para o baralho ocidental é o formato circular das cartas ao invés do 

retangular – possivelmente uma inovação indiana para o jogo –, embora existam versões do jogo nesse 

formato também. Além disso, as cartas da Ganjifa são pintadas à mão por artesãos, com fundo 

colorido e cada naipe com uma cor diferente.  Era utilizado marfim incrustado em pedra ou casca de 
tartaruga nesse processo produtivo. 

O jogo se espalhou e se popularizou, graças a seu sucesso lúdico e barateamento de materiais 

utilizados, como madeira, folha de palma, tecido endurecido ou papelão. Ele possui muitas versões, 
variando de 4 a 30 naipes, porém as mais populares apresentam 10 cartas de números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10) e 2 cartas de figura (vizir e rei). O verso das cartas segue um padrão uniforme. 

Com o tempo, a produção artesanal se mostrou insustentável por causa da impressão em 
litografia e em offset, dos séculos XIX e XX, respectivamente. Além disso, jogos de baralho populares 

nessa época, como Euchre, Bridge, Poker e Rummy foram criados com base no baralho ocidental, de 4 

naipes e 13 cartas. Assim, os próprios países orientais começaram a importar os baralhos do Ocidente. 

No século XXI, o único lugar com uma comunidade significativa de fabricantes e jogadores de ganjifa 
é Orissa, estado localizado no leste indiano. Lá se joga o Ganjapa, a variação local que traz símbolos 

abstratos e altamente estilizados de naipes, além de naipes extras. 

Para este livro-jogo, escolhi a variante Dashavatara Ganjifa, que equivale a 120 cartas no 
total, sendo elas 12 cartas (de 1 a 10, além de V e K) divididas em 10 naipes, cada um representando 

um avatar do deus Vishnu: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, 
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Krishna, Buddah e Kalki. Vishnu, Shiva e Brahma formam a trimúrti (trindade sagrada) do hinduísmo, 

sendo o primeiro o responsável pela sustentação do universo. 
 

DICAS DE MESTRE 

 

Calma, eu juro que estou acabando a parte chata da explicação! Antes de começar sua 
aventura, separei algumas dicas que achei serem úteis para você, caso se interesse: 

1. Não confie na sua memória, especialmente se você for explorar a fundo este livro-jogo. Marque 

numa folha por quais referências você já passou, em quais você coleta itens, pistas, bênçãos, restaura 
atributos, enfim, evite o retrabalho. Se possuir a bênção dos deuses das artes visuais na vida real, 

desenhe um mapa ou detalhe suas anotações. Quem sabe sua trajetória como cartógrafo, arqueólogo, 

historiador profissional não começa aqui, neste livro-jogo...; 

2. O livro-jogo é seu, mas como os atributos podem variar muito durante a aventura, evite usar caneta, 
principalmente se optar por usar a ficha do próprio livro-jogo. Lápis e borracha, além de sustentáveis, 

não deixam rasuras. Ficha digital visualizada no smartphone pode ser uma boa alternativa se você 

prefere e é fã dos gadgets; 
3. Use os recursos das redes sociais para obter ou dar dicas, ou então no encontro presencial com 

outros leitores-jogadores. Se for um lobo solitário da leitura, também não tem problema; 

4. Mostre este híbrido “um pouco livro, um pouco jogo” a quem ainda não conhece, seja família, 
amigos ou até seu professor. Quanto mais leitores-jogadores tivermos, mais livros-jogos podem ser 

feitos para suprir a demanda por textos interativos como este; 

5. Depois deste, experimente outros livros-jogos também, mais simples ou mais complexos, com ou 

sem sistemas de regras, em idiomas diferentes, ou experimente outros gêneros literários, como a 
fantasia, a ficção científica, o horror, o romance romântico, história em quadrinhos. É sempre bom 

ampliar os horizontes para novas leituras, e o livro-jogo pode ser uma porta para novas experiências; 

6. Faça uma pequena reflexão sobre sua experiência. Você se sentiu na pele da protagonista? Você 
aprendeu coisas novas? Ele te estimulou a ler outros textos? Conte para mim como foi, pois fiquei 

meses preparando tudo para você e queria muito saber sua opinião; 

7. A dica mais importante (e a que realmente importa): divirta-se. 
 

A CAÇADA DE ÂNGELA 

 

Vamos fazer um teste se você se familiarizou com a leitura não sequencial que está por vir? Se 
sim, comece em I. Se achar que é capaz de ir direto para a aventura ou se já conhece a mecânica dos 

livros-jogos, pule esta miniaventura e vá para o Prólogo. 

I 

Depois de longos meses planejando como derrotar Bali, finalmente seu triunfo se concretiza, e 

a premiação é tripla: você manda esse rei-demônio para o lugar de onde veio, o avatar Rama lhe 

presenteia com um arco mágico e flechas infinitas e,  ainda, você toma posse de Uchchaihshravas (que 

você apelida de “Orelhudo”, afinal, você é Ângela, uma portuguesa, e no Ocidente os nomes indianos, 
às vezes, podem parecer longos demais para serem memorizados), cavalo alado de sete cabeças que 

pertencia ao maligno ser. Finalmente, você vai poder voltar a ter um pouco de paz e fazer o que mais 

gosta: caçar bisões pela manhã. 
Depois de um merecido descanso, você acorda tarde, mas não deixa a preguiça tomar conta do 

lazer. Montada em Orelhudo, agora fiel a ti, corre em velocidade inimaginável para um cavalo, até 

alçar voo e planar dezenas de metros do chão. Não demora para encontrar um bisão velho e manco. 
Avistando-o de longe, você deve decidir o que fazer: 

Se desejar saltar de Orelhudo e voar em direção ao bisão e matá-lo com seu punhal, vá para II. 

Se quiser contemplar a bela mata que rodeia seu palácio graças à vista panorâmica que só o dorso de 

Orelhudo é capaz de te oferecer, vá para III. 
Se quiser disparar uma flecha contra o bisão, vá para IV. 

II 

Certamente, essa foi a sua pior decisão. Apesar de ter vencido um rei-demônio e ter montaria e 
armamento mágicos, você não é capaz de voar! Nenhuma das sete cabeças de Orelhudo entende o 
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motivo do seu salto, e sua queda no chão é fatal. Um pouco mais alto e você afundaria até reencontrar 

com Bali, nas profundezas. Você morreu de forma grotesca e sua aventura termina aqui, em fracasso. 
III 

A mata e o principado que cercam seu palácio são lindos, e você cavalga no ar com Orelhudo 

por longas horas, como em transe, talvez uma mistura de descanso pós-missão e meditação. Você 

recobra seus sentidos quando quase cai do cavalo alado, e percebe que já está de noite. Será 
impossível caçar um bisão, e só lhe resta esperar o dia de amanhã para tal. Apesar de não ter morrido, 

você falhou em sua missão, que não era tão complicada assim. 

IV 

Certamente, essa é a caçada mais fácil de sua vida. Mesmo que você está longe, seu alvo é o 

mais frágil, e as flechas que Rama lhe concedeu jamais erram um alvo. O tiro mata o bisão na hora, 

sem sofrimento. A refeição sua e do restante dos empregados do palácio está garantida! Basta pedir 

ajuda para carregar o animal até a área de preparo. 
Parabéns! Você completou a sua missão com sucesso. Agora vamos refletir um pouco sobre o 

seu desempenho. 

Se você optou pela referência II você não prestou atenção na referência I, pois nela havia uma 
preciosa pista do que precisava fazer (“Finalmente você vai poder voltar a ter um pouco de paz e fazer 

o que mais gosta: caçar bisões pela manhã”), ou você queria fracassar de propósito ou por curiosidade. 

Se você escolheu a referência III, provavelmente percebeu a pista, mas a interpretou de forma 
incorreta, relacionando “voltar a ter um pouco de paz” com a contemplação da paisagem, o que não 

deixa de ser verdade, mas a prioridade de Ângela era outra: caçar bisões. Por fim, a opção IV reúne a 

interpretação correta da pista e o objetivo principal da caça ao bisão, o verdadeiro happy end dessa 

curta aventura. 
Viu só? Parecia complicado, mas você se acostumou rápido a essa nova leitura. Assim será a 

forma de você apreciar este livro-jogo: em algumas referências há pistas, em outras há pistas falsas, e 

sua intuição é seu melhor guia. Obviamente, a aventura que está por vir não será tão simples como 
atirar em bisões moribundos, e você pode não ter todas essas regalias que a pequena aventura que 

acabou de experienciar. Com isso, te lanço o desafio de seguir para o prólogo e começar o que eu 

realmente preparei para você. 
A partir de agora, o destino é você quem traça. Preciso te desejar boa sorte ou você se garante? 

Bom, siga para o Prólogo e veremos... 

 

PRÓLOGO 

 

Esta aventura interativa tem algum fundamento histórico, mas seu intuito é prezar pela ficção. 

Está escuro e chove muito, mas mesmo assim a fachada do palácio do Lumiar continua um 
esplendor da arquitetura na estrada que liga o Lumiar a Odivelas. Duas pessoas caminham pela rua, 

reclamando de seus trabalhos duros. Elas param para admirar a construção, originalmente propriedade 

de D. Dinis no século XII, e comentam como a família que mora nesse lugar deve ser privilegiada e 

feliz. Porém, eles nem imaginam a desgraça que pairou sobre os Silveiras, atuais proprietários. 
Tudo começou no pior momento. Certo dia, D. Rodrigo da Silveira estava recluso em sua 

biblioteca do palácio. Ele incumbiu Manuel, seu criado principal, de averiguar se o Dr. Andrade, que 

veio examinar Beatriz da Silveira em sua frágil condição pós-parto, precisava de algo. Manuel e o Dr. 
Andrade sobem para falar com D. Rodrigo, que acabara de se tornar avô, sobre Beatriz. De repente, 

um grito agonizante é ouvido pelos três, que partem para descobrir o que aconteceu. Dr. Andrade e D. 

Rodrigo voltam à sala principal sem qualquer pista, e decidem procurar por Manuel. Eles acabam por 
encontrá-lo em choque, e os três contemplam o que seria a ruína de D. Rodrigo: Beatriz fora 

assassinada, mas a recém-nascida Ângela estava viva em seu berço. 

Depois de muito chorar e gritar, D. Rodrigo, ainda em lágrimas, começa a ligar os fatos. Ele 

nunca viu com bons olhos a relação de Beatriz com Vasco de Sá, um misterioso pretendente de sua 
filha que se mudou de Goa a Lisboa. Vasculhando o aposento de sua filha, percebe que ambos 

trocavam cartas, e que Beatriz lhe deu chaves de acesso a seus aposentos. Mais que isso: descobriu 

que Vasco de Sá, que prometera se revelar pai da criança 1 semana após seu nascimento, havia 
intimado Beatriz a cometer um aborto, algo condenável à honra de qualquer mulher na época.  
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Só pode ter sido ele! Vasco de Sá, sabendo que Beatriz não faria o aborto e revelaria sua 

relação amorosa com ele, decidiu assassinar a jovem e fugir. Com isso, ele arruinou a família Silveira 
com essa barbaridade. D. Rodrigo retornou à biblioteca, onde havia vários quadros de familiares e 

heróis portugueses, além do brasão da família. Olhando para tudo aquilo, lembrou que um valor 

passado de geração para geração era a luta pela honra, não importando o preço. Se Vasco de Sá tirou a 

honra da família Silveira, alguém precisaria fazer o mesmo com a família dele. 
D. Rodrigo, embora não aparentasse seus 55 anos, graças à sua boa saúde, chamaria muita 

atenção numa caçada de sangue como a que tramava. Antes que a notícia do falecimento de sua filha, 

muito bela, simpática e querida por todos, se espalhasse pela vizinhança, tomou uma decisão drástica: 
se mudaria para uma chácara que pertencia a seus avós em São Paulo, uma pequena cidade do Brasil, 

com sua neta Ângela e seu criado Manuel. Lá criaria Ângela até sua maioridade, e ela é quem vingaria 

a família Silveira do crime cometido por Vasco de Sá. 

Você é Ângela da Silveira, filha de Beatriz da Silveira e neta de D. Rodrigo da Silveira. Você 
possui alguns traços físicos de sua mãe: longos cabelos e bela aparência física. Além disso, é querida 

pelas poucas pessoas que habitam próximo de sua chácara, simpatia também herdada de Beatriz. De 

tempos em tempos, seu triste avô D. Rodrigo conversa contigo sobre sua missão, para sempre te 
lembrar o que deve fazer por ele. 

Agora vá para 1. 

1 

Você cresce com muita liberdade no Brasil. Manuel vive te reprimindo sobre perigos, mas seu 

avô sempre tira a autoridade dele, pois quer que você seja forte, arrojada e destemida, como uma 

legítima portuguesa. D. Rodrigo, sedento por vingança, deseja que você desenvolva diversas 

habilidades, mesmo com o dia tendo apenas 24 horas. Escolha abaixo até três especialidades e anote-
as no campo HABILIDADES (elas são permanentes até o fim de sua aventura).   

Equitação   Esgrima   Natação   Línguas estrangeiras  

Diplomacia   Furtividade   Rastreamento  Religião hindu 
Após desenvolvidas suas habilidades, vá para 15. 

2 

Você se lembra de uma encenação cômica no Brasil em que um militar tentava prender um 
ladrão. As gargalhadas da plateia atingiam o ponto máximo quando, durante essa divertida 

perseguição, o ladrão escapava por baixo das pernas do militar. Você faz o mesmo com esse estranho 

fantasma. Como a arte imita a vida, você parece, também, lembrar de algo oportuno para esse 

momento. Vá para 25. 
3 

Chegando à Casa da Índia, Manuel avisa que sua filha de criação “Ângela” pretende se alistar 

para servir Portugal no território de Goa. Os militares riem, pois nunca uma mulher conseguiu servir o 
país em seus territórios ultramarinos. Além disso, você é muito jovem para uma viagem como essa, 

cheias de ataques de corsários no Oceano Índico graças à audácia de um príncipe-pirata maligno. 

Como tentará convencê-los? 

Você diz que seu pai serviu em Goa e te transmitiu poderes sobrenaturais. Vá para 247.  
Você sugere a Manuel te ajudar a entrar num navio qualquer de forma clandestina. Vá para 88. 

Você ignora Manuel para ter uma vida de conforto no palácio do Lumiar. Vá para 141. 

4 

Essa arma é uma espada curta com guarda embutida. Parece um sabre, porém voltado mais 

para a perfuração do que o corte. Além disso, possui uma proteção melhor do que a guarda contra sua 

mão e punho, pois reveste todas essas partes de seu membro, que a empunha não pelo cabo, mas por 
um suporte interno. Enquanto utilizá-la em combate, acrescente um bônus de 1 no IMPACTO. 

Quando for ferido, role um dado (ou sorteie uma carta). Se tirar 5 ou 6 (ou 5, 6, V ou K nas cartas), 

você bloqueou o ataque de seu inimigo com a proteção dessa arma e não terá nenhuma dedução de 

SAÚDE. Anote essa arma em ITENS DE CORPO e volte para a referência anterior. 
5 

Por sorte, você lembra ter lido em um dos livros que o Dr. Jafet te emprestou certa vez sobre a 

potência do veneno de naja. Ao invés de envenenar a bebida de Vasco de Sá, você envenena a de 
todos os goeses. Essa é a vantagem de participar da organização dessas cerimônias: os lugares são 
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marcados com antecedência para não haver problemas. Porém, alguns assentos foram trocados de 

última hora. 
Após o brinde comemorativo ao acordo de paz, algo “misterioso” acontece. Boa parte dos 

goeses começa a passar mal, assim como alguns colabenses, e ninguém está entendendo a situação 

além de você, que se revela como a responsável por tudo aquilo. Felizmente, Vasco de Sá foi um dos 

envenenados. 
Enquanto os goeses sobreviventes avançam sobre você, contidos pela guarda também 

sobrevivente de Angriá, você se aproxima de Vasco de Sá sem remorso algum e lhe conta 

resumidamente o motivo da vingança. Ele já não sabe o que mais o machuca: o veneno correndo em 
suas veias ou suas palavras que se transformam em demônios em sua mente. 

Quem foi preso implora por ser solto, e quem foi envenenado implora por uma cura, pois não 

precisariam participar desse destino trágico. Você lamenta, mas não podia correr o risco de uma 

revolta acontecer na sala de jantar de Angriá. Você se lembra de Esopo e lhes diz que “em briga de 
elefantes, o capim é o prejudicado”. 

Apesar de toda essa confusão, você está tão em paz consigo e ainda brinca dizendo que os que 

morreram tiveram sorte de passar desta vida para melhor ao sabor do vinho da melhor safra do 

principado, representado pelo símbolo इ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES), encontrado nas 

garrafas. 

Vasco de Sá é o último a morrer. Depois de vingada a morte de Beatriz, sua jovem mãe, você 

pensa em escrever para seu avô que a vingança foi feita à lei de Talião. Certamente fará isso amanhã 
cedo, pois agora sua noite ficou mais interessante vendo Vasco de Sá morto enquanto aprecia um belo 

jantar. Talvez Angriá te puna pelos danos causados à própria guarda, mas isso é um problema menor, 

para uma outra história... 

Vá para 300. 
6 

Ele te levanta amigavelmente. Sabe que você está muito ferida. 

– Infelizmente, o mar não é para todo mundo. O melhor que você vai fazer é ficar aqui em 
Lisboa. Veja isso como uma chance que Deus te deu. Eu mesmo não ficaria à vontade em meio à 

escória dessa gente que busca enriquecimento fácil naquele reino português. 

Você é escoltada para fora da Casa da Índia, e não há mais o que fazer. Você chora de raiva 

pelo fracasso, olhando o símbolo अः (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES) que há ao lado da placa 

do estabelecimento. Sua aventura mal começou e já terminou. 

Vá para 300. 

7 

Se você possui a habilidade ESGRIMA, vá para 261. Do contrário, pode enfrentar os 
invasores motivada pelo calor do momento (indo para 130) ou largar o punhal e se render de forma 

pacífica (indo para 83). 

8 

Um dos corsários te leva a notícia que um invasor conseguiu entrar no Ofir e que tem uma 

carta endereçada a você. Se quiser pedir para o corsário ignorar esse pedido e executar o prisioneiro, 

vá para 68. Se preferir que ele mantenha o prisioneiro no cárcere do navio com sua carta, vá para 201. 
9 

Manuel aprova sua ideia, mesmo sabendo que sua vida está em risco mesmo antes de chegar a 

Goa. Vá para 131. 

10 

– Claro, tudo por um velho amigo! Certamente você deve ter gastado boa parte de seus 

recursos até aqui, e te asseguro 50 bazarucos para o que veio fazer por essas bandas (anote o montante 

em sua MOCHILA MÁGICA). Ângela, agora que já sabe onde me encontrar, preciso sair. É hora de 
jogar um pouco de ganjifa, um jogo de cartas popular na Índia, com os amigos que sobraram por aqui. 

Até um próximo encontro! 

Era tudo o que você queria! Ocupado com o jogo, você não precisará explicar a ele maiores 

detalhes de sua missão. Vá para 157.  
11 
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As florestas são belas e muito se assemelham às brasileiras de sua infância. Você se alegra ao 

lembrar de brincadeiras com Manuel e seu avô em seus momentos de lazer: colher frutos do pomar, 
esconder-se, correr até quase se perder e, claro, caçar. 

Aqui nos arredores do palácio-fortaleza de Angriá, você geralmente sai para estes lados 

acompanhada pelo próprio príncipe-pirata, e como ganhou a confiança dele, não precisa de escolta 

particular (a não ser que queira). Você pensa que seria bom sair um pouco da sua rotina de intensos 
trabalhos de Angrid, a protegida e sucessora de Angriá. 

Depois de correr sem direção como uma criança e rir sozinha do prazer que isso lhe dá, você 

avista um bisão. Ele parece não ter gostado de sua invasão e avança sobre você. Faça um teste de 
VOCAÇÃO (acrescente um bônus de 1 se tiver RASTREAMENTO como habilidade). Se for bem-

sucedido, vá para 60. Se falhar, vá para 264. 

12 

– Estava à vossa procura. Nossa conversa estava ótima, mas, como pode notar, acabei 
dormindo no divã da sala de estar não sei por quê. Temo estar doente. Tive o pior pesadelo de minha 

vida. Ele é absurdo! Sonhei que você era um tipo de feiticeira e invocava fantasmas que me 

atormentavam. Foi horrível! Precisava mesmo lhe ver para confirmar que tudo não passou de um 
sonho ruim. 

– De fato, este lugar pode parecer mal-assombrado a quem pernoita aqui pela primeira vez. Eu 

mesma tive pesadelos nas primeiras noites. Deve haver uma explicação para isso. – você finge. 
– Devo lhe revelar algo antes de retornarmos ao acordo de paz entre nossos povos: não tenho 

mais notícias de meu filho, mas corre um boato em Goa que ele foi visto embarcando 

clandestinamente em um dos navios do Angriá. Por acaso poderiam conferir se ele é vosso 

prisioneiro?  
Você conheceu o filho de Vasco de Sá pessoalmente? Se sim, sabe que ele venceu boa parte 

das modalidades que disputou no torneio do Terreiro dos Galos. Multiplique o número de vitórias que 

ele obteve pelo número de modalidades ofertadas por esse torneio de armas e vá para a referência que 
equivale a esse resultado. Caso a conta não faça sentido ou se não chegou a conhecê-lo pessoalmente, 

vá para 199. 

13 

Só pode ser ele! É a tripulação do próprio príncipe-pirata de Colabo que está investindo contra 

o “Nossa Senhora da Glória”. Você sabe que esta batalha é praticamente impossível de ser vencida, 

pois ninguém nunca conseguiu capturar Angriá, mas você também tem ideia do que ele faz com os que 

nem ousam lutar por suas vidas. Volte para 66 e decida com cautela como agir nessa situação de vida 
ou morte. 

14 

Com sua arma em punho, você se sente confiante. Já eliminou três corsários e, certamente, não 
terá dificuldades nesse, que se mostra apavorado com sua habilidade. Resolva esse combate: 

4º CORSÁRIO  VIGOR 9 SAÚDE 5 

Depois de se livrar do último corsário, perca 2 pontos de SAÚDE pelo cansaço dessa 

exaustiva luta. Se ainda estiver viva, vá para 261. 
15 

Você foca para aprender as habilidades que mais gosta ou acredita que sejam úteis para sua 

missão vingativa. Chega o grande dia de sua maioridade, e você completa 16 anos. Uma grande festa 
acontece em sua chácara no dia que marca sua vinda ao mundo e o tormento de sua família. Você 

adora reunir gente para conversar, rir e brincar, já que na decadente cidade de São Paulo, não há muito 

que fazer, visto que um Estado chamado Minas Gerais parece mais atrativo para os bandeirantes que 
buscam enriquecimento rápido. Por vezes, as pessoas te perguntam por que não acompanhar os 

desbravadores do interior do Brasil, mas você desconversa, pois sabe de sua real missão. 

No dia seguinte, D. Rodrigo te chama, logo que você acorda, para uma conversa. Ele, pela 

última vez, reitera que a vingança deve ser feita para que sua mãe descanse em paz. Ele lhe concede 
uma mochila mágica (um segredo da família Silveira que apenas agora é relevado a ti) e um punhal, 

que te dá um bônus de 1 em VIGOR quando usado. Diz também que a vingança precisa ser “bela”, e 

por isso não vai te prover recursos ilimitados, mas uma carta de emergência. Nela há o endereço da 
família Ferreira Martins, natural de Goa, a quem você pode recorrer caso necessite de algo (todos 

esses itens já estão anotados na sua ficha de personagem). Ele esconde o choro da despedida, pois 
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precisa manter seu plano em 1º lugar. Ele te avisa que, à noite, Manuel te acompanhará de volta a 

Lisboa, e que, uma vez em território português, vocês precisarão ser muito discretos para ninguém 
impedir a vingança contra Vasco de Sá.  

Quando tudo está escuro, você já está pronta e Manuel aparece em seu quarto. Você já havia 

arrumado suas coisas e os dois saem na calada da noite em direção ao porto. Conseguem fazer a escala 

no Rio de Janeiro e, dentro de algumas semanas, chegam à Lisboa sem qualquer imprevisto. 
A curiosidade é grande para você. Seu pai e Manuel te contaram muitas histórias sobre os 

parentes e a própria cidade. No caminho para sua terra natal, você e Manuel pensaram em como você 

poderá embarcar para Goa, que fica a 4 meses de viagem de navio. Vá para 194. 
16 

Por sorte, você é visto pelos demais como um soldado recluso e tedioso, mas chama a atenção 

de um soldado em especial. Levemente alcoolizado, ele vai até você e tenta conversar: 

– Ignore esses pobres demônios. Eu também não vejo graça em competição de maior 
quantidade de urina ou cuspe à distância. Muito prazer, meu nome é Ricardo. Como qualquer outro 

aqui dentro, também estou em busca de ouro e fama em terras goesas, e esta parece ser a oportunidade 

da minha vida para isso. E você? 
Se quiser ignorar e ser grosseira com Ricardo, vá para 148. 

Se quiser dizer o mínimo possível para Ricardo, vá para 59. 

Se sentir confiança e quiser relevar seu plano de vingança a Ricardo, vá para 189. 
17 

Quem dera que esse difícil confronto fosse igual a seu treinamento com seu avô nos campos 

de São Paulo, com espaço de sobra para os dois praticarem a esgrima e a luta corpo-a-corpo... O navio 

está um pandemônio! Por isso, faça um teste de VENTURA. Se for bem-sucedido, você continua a 
luta normalmente. Se falhar, alguém bate acidentalmente em sua mão e sua arma cai no mar (risque-a 

de sua ficha de personagem e use imediatamente outra, se tiver). Independente do resultado, enfrente o 

último corsário desse grupo como puder. Vá para 154. 
18 

Faça um teste de VOCAÇÃO para manter a calma. Uma penalidade de -1 deverá ser aplicada 

no teste, tamanha a fúria que tenta tomar conta de você. Se for bem-sucedido, vá para 279. Do 
contrário, vá para 40. 

19 

Você tenta procurar o navio, mas quando descobre de onde ele zarpa já é tarde demais. Você 

terá que esperar o próximo para embarcar em sua missão. Até lá você não poderá nem mesmo ir ao 
Palácio do Lumiar para não levantar suspeitas. Precisará vender algum item, como seu punhal ou outro 

objeto precioso que coletou até aqui (risque-o de sua ficha de personagem) para comprar comida e 

sobreviver até a próxima chance. Perca 1 ponto de VIGOR por se alimentar mal durante esse tempo 
todo e 1 ponto de VOCAÇÃO pela tontura que a fome e a sede lhe causam. Por sorte, há um navio que 

precisa fazer uma viagem emergencial a Goa. Chega de perder tempo! Ele pode ser sua última 

esperança. Sua principal missão paralela é esse embarque. Vá para 226. 

20 

Alguns moradores de rua estão passando por ali no momento que você paga o homem pela 

informação (risque 10 bazarucos de sua MOCHILA MÁGICA). Ele atira as moedas que você deu aos 

pedintes, que se alegram como se estivessem ricos naquele momento. 
– Acha que meu tempo vale tão pouco? Prepare-se para sofrer por esse insulto! 

Pelo jeito vai ter briga. Vá para 231. 

21 

O Dr. Jafet seria capaz de jogar fora todo o amor que declarou a você por causa de seu passado 

nada convencional? É o que você pensa. Com a mão direita em seu punhal, você aguarda sua ação. 

Ele puxa de um fundo falso uma pequena caixa. Parece um porta-joias. 

– Se antes eu já te admirava na luta, agora te admiro nas palavras. É preciso ter coragem para 
guardar segredos sombrios por tanto tempo e, além disso, passar por tudo o que você passou. Sendo 

Ângela ou Angrid, eu te ofereço o meu coração. 

Ele se ajoelha e abre a caixinha. Ele mal a abre e você já sabe suas intenções. Você o antecipa 
e responde que sim. 
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Imediatamente, saem correndo de mãos dadas pelo palácio-fortaleza, e todos olham para vocês 

se perguntando se enlouqueceram. Vocês encontram Angriá em seu jardim reunido com outros 
corsários. Ao chamá-lo, ele se afasta de sua reunião e vocês contam a decisão que tomaram. Ele 

aprova e permite vosso casamento, contanto que esteja presente na cerimônia, e concede a bênção a 

vocês.  

Tempos depois, acontece uma linda e aglomerada cerimônia. Você se casa com o Dr. Jafet e 
ambos partem para Lisboa a fim de visitar seu avô depois de tantos anos. Tudo corre bem no caminho 

pelos longos meses de viagem, e estão tão apaixonados que contagiam os demais com tanto amor um 

pelo outro. Não há quem olhe e não abra um sorriso para este belo casal que são vocês.  
Chegando à Praia de Belém, vocês se dirigem de carruagem ao Palácio do Lumiar. Você 

consegue admirar a beleza que é a primavera lisboeta pela primeira vez. Manuel, o eterno criado de 

sua família, repara no barulho do veículo e corre em direção a vocês quando percebe quem dela sai. 

Você o abraça forte, lhe apresenta Jafet – agora seu marido – e se mostra ansiosa para rever seu avô, 
mas a feição de Manuel muda drasticamente, informando-lhe que ele estava mal de saúde há um ano, e 

que havia melhorado significativamente depois de sua carta, mas piorou alguns meses depois. 

– Infelizmente, Ângela, D. Rodrigo já não está mais entre nós. Se te conforta, suas últimas 
palavras foram seus melhores votos a ti. 

– Meu bom avô... 

Você chora e se entristece por nunca mais poder vê-lo, mas se reconforta por tê-lo informado 
da conclusão de vosso plano antes de sua partida. 

Vá para 300. 

22 

Você geralmente é elegante na natação, mas retorna num desempenho que beira um louco ao 
mar. Os corsários estranham e acham que você está em perigo, e vão a sua direção facilitando seu 

trabalho. 

Ao avisá-los sobre o que acabou de presenciar, eles respeitam sua informação, mas não 
parecem acreditar nesse combate lendário. Isso porque, pela sua descrição, trata-se de um combate 

entre o Farasi Bahari – um cavalo que vive no fundo do mar e vem à superfície algumas vezes ao ano 

– e um nivātakavaca – um demônio-pirata-tritão. 
Você se anima pelas informações, pois elas vão de encontro com o que você presenciou, mas 

eles te desencorajam a fazê-lo. Isso porque o Farasi Bahari é geralmente encontrado em praias para 

acasalar com cavalos terrestres – dizem que os potros nascidos dessa união nascem com o dorso verde-

esmeralda e são muito velozes e resistentes –, e os nivātakavacas foram todos extintos por Arjuna, 
arqueiro filho do deus Indra. 

Com essa preciosa informação, você ainda possui três opções: 

Voltará a nado (perca 3 pontos de SAÚDE pela fadiga em ter que refazer o trajeto) e entrará no 
combate ao lado do cavalo? Vá para 207. 

Voltará a nado (perca 3 pontos de SAÚDE pela fadiga em ter que refazer o trajeto) e entrará no 

combate ao lado do guerreiro? Vá para 240. 

Aceitará o conselho dos corsários em abandonar esse confronto (ou ilusão) e retorna ao porto? Vá para 
277. 

23 

O local parece vazio e você começa a ficar com medo de perder o embarque. De repente, algo 
fantástico aparece diante de ti: uma alma penada! O que você faz? Se quiser encará-la, vá para 254. Se 

preferir fugir, vá para 150. 

24 

Na dúvida sobre quem seriam essas criaturas mágicas, o melhor a se fazer é se livrar delas. 

Um pensamento um tanto radical, mas é o que te vem à mente. Eles parecem executar uma dança 

enquanto você recolhe qualquer objeto que possa ser jogado neles. Não acaba encontrando nada letal, 

e quase os acerta por algumas vezes. Pelo menos você os espantou com sucesso. 
Agora é tarde, mas você lembra que esses seres podem ser os byangomas e nada poderiam te 

fazer de mal, mas os deuses que saberão desse ocorrido sim. Escolha 2 bênçãos para serem perdidas 

(ou reduza apenas 1 bênção das obtidas até aqui se tiver RELIGIÃO HINDU como habilidade). 
Você se pergunta o que ainda poderá encontrar nessa floresta mágica. Vá para 197. 

25 
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É claro! Não há o que temer! Você se lembra de uma velha lenda que seu avô contava sobre o 

aventesma, um fantasma que cresce para quem o observa até se dobrar, formando um arco com seu 
corpo espectral. Tudo o que você precisa fazer é atirar-lhe um calçado. Se ele voltar, é sinal para que 

você não passe por ele. Se o calçado ficar, é a deixa para que você passe pelo arco, pois está no 

caminho certo. Você tira seu calçado direito e joga no arco. Segundos depois, nada acontece. Com 

isso, você decide passar por baixo desse inofensivo fantasma. Quando está embaixo dele, você percebe 
que ele não só fez um arco, como um túnel fantasmal até uma parte da praia de Belém onde está um 

navio. Possivelmente é o seu! Você calça logo o sapato arremessado e o agradece pela ajuda, mesmo 

sem saber se o fantasma tem bons modos. Ganhe 1 ponto de VENTURA por sua coragem e decisões 
corretas. Vá para 226. 

26 

Você procura por algo útil, mas só acaba encontrando um porta-joias, sem nada dentro. Se 

quiser, pode levá-lo consigo (anote-o em sua MOCHILA MÁGICA). Depois, vá para 235. 
27 

Seria difícil pensar, nesse mundo, quem recusaria cargo de confiança tão alto como esse. 

Angriá te admira pelo seu foco, embora se entristeça pelo fato de você ter podido ganhar muito mais 
com ele do que sozinha nesse arriscado acerto de contas. Ele promete que no dia seguinte você 

embarcará no primeiro navio em direção a Goa. Vá para 244. 

28 

Pensando estar demente, você tenta falar com as formigas enquanto os símios fogem de vocês. 

Elas parecem estabelecer contato. Primeiro te cercam e raspam suas antenas em você, o que até faz 

cócegas. Depois, caminham para um dos buracos – provavelmente feitos pelo verme gigante – e o 

cercam. 
Você vai até lá verificar, mas só consegue ver o que seus olhos mostram: um buraco bem 

fundo. Aos poucos, outras formigas gigantes saem de lá, trazendo pequenas pepitas de ouro. É claro! 

Só podem ser formigas cavadoras de ouro, que te oferecem o mineral como agradecimento por ter 
salvo a vida delas. Role dois dados ou sorteie uma carta: o resultado obtido é o número de pepitas de 

ouro que você conseguiu coletar (anote-as em sua MOCHILA MÁGICA). 

Recolhendo o presente desses amigáveis insetos, você as agradece como se pudesse entendê-
las. Elas correm para dentro do buraco e, em alguns segundos, já não estão mais contigo. Vá para 166. 

29 

Vasco de Sá se recompõe depois de alguns segundos. Ao invés de levantar, ele se arrasta até 

um canto da sala, senta e se encolhe, como uma criatura amedrontada. A vergonha é tanta, pelo jeito, 
que se alguém entrar na sala ele nem irá notar. Vasco de Sá, que foi tão valente diante de sua mãe, se 

mostra mais inofensivo do que os filhotes de gato com quem você costumava brincar no Brasil. Você 

continua com sarcasmo a ofendê-lo: 
– O que foi, “querido pai”? Não estou à altura de meu meio-irmão? É melhor você começar a 

gostar de mim e contar tudo para D. Leonor, minha “madrasta”. Ela vai estranhar seu comportamento 

depois da visita à filha bastarda. E lhe digo mais: ainda bem que de Colabo a Goa são 4 dias de 

viagem, assim terá tempo suficiente para inventar alguma desculpa sobre seu primogênito. 
– O... que... você... 

– Lopo de Sá não vai morrer. Eu sou muito melhor do que o sr. e tenho nojo de suas atitudes 

do passado. O coitado nada tem a ver com vossos fantasmas. Ele será poupado. 
– Por favor... eu imploro... preciso vê-lo... 

– Como disse, ele será poupado, mas será enviado a Meca. Uma pena que no califado ele será 

obrigado a renegar a fé cristã e servir a Alá. Do contrário, ele pode ser degolado e manter a fé católica. 
Seria uma história linda para a Igreja... 

Faça um teste de VOCAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá para 145. Se falhar, vá para 204. 

30 

Role dois dados (ou sorteie uma carta) e vá para a referência conforme o resultado:  
2, 3 ou 4. Vá para 115. 

5, 6, 7 ou 8. Vá para 132. 

9, 10, 11 ou 12. Vá para 258. 
31 
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Você pega todos de surpresa com esse pedido. Lopo de Sá ri, mas aceita o desafio. Vocês têm 

um pequeno descanso (recupere até 3 pontos de SAÚDE) e voltam para o combate final. 
LOPO DE SÁ  VIGOR 11 SAÚDE 17 

Se a SAÚDE de Lopo de Sá atingir um valor de 4 ou menos, você pode poupar a vida de seu 

meio-irmão, indo para 239. Se preferir continuar o combate até matá-lo sem piedade, vá para 286. 

32 

– Vá à sala ao lado e prove que sua habilidade com a espada pode superar sua força física. 

Um militar abre a porta e pede para você entrar. Manuel acena com a cabeça e você o obedece. 

Ao entrar, o militar vai a um canto para te emprestar uma espada embainhada (ela não te dá bônus 
alguma de VIGOR). Ela ocupa suas duas mãos e é muito diferente do seu prático punhal ou das 

espadas curtas de madeira que você brincava no Brasil. Você a empunha. O militar assovia e entra na 

sala um brutamontes que parece ser 3 vezes maior do que você. 

– Acerte 3 golpes seguidos no Adamastor e você embarca daqui a algumas horas. Do 
contrário, voltará para a casa do papai. 

Adamastor tem cara de poucos amigos, mas sua chance de chegar a Goa é agora. Ele não usa 

nenhum tipo de escudo, pois seus músculos parecem proteger melhor do que cascos de tartaruga, isso 
se elas fossem feitas de ferro! Ele ri enquanto você se movimenta e prepara seus ataques, o que a deixa 

furiosa com o deboche do grandalhão. Adamastor te ataca com os próprios punhos, que parecem 

marretas. Lute contra ele, pois é a única opção: 
ADAMASTOR  VIGOR 12 SAÚDE 100 

Por sorte, parece que esse gigante quer te ver morta não por ele, mas em alto-mar, ou escutou 

sua ambição de viajar e quer facilitar as coisas. Ele amarra uma venda nos olhos para facilitar as 

coisas, e isso te dá um bônus de 6 de VIGOR nesse combate. 
Se você o acertar 3 vezes seguidas, vá para 73. No entanto, se ele te acertar 3 vezes ou sua 

saúde chegar a 4 pontos ou menos, vá para 6. 

33 

Poderosa arma de arremesso, o chakram é um círculo feito de metal, oco no centro, e tão 

afiado que é capaz de decepar membros caso seja arremessado com precisão. Antes de qualquer 

combate, você poderá utilizá-lo fazendo um teste de VOCAÇÃO. Se bem-sucedido, jogue um dado 
(ou sorteie uma carta). Um resultado de 6 (6 ou K nas cartas) significa um corte fatal que leva o 

inimigo a óbito instantaneamente, mas se tirar qualquer outro resultado você acerta o inimigo de 

raspão tirando-lhe 4 pontos de SAÚDE. Dois chakram podem ser arremessados simultaneamente. Se 

falhar, você erra o seu alvo e a arma se quebra. Lembre-se de que, caso opte em utilizar outra arma 
junto com o chakram, apenas 1 dessas lâminas circulares poderão ser arremessadas, pois a outra 

estaria guardada em sua mochila. Terminado o combate, quaisquer chakrams podem ser recuperados e 

reutilizados, caso não tenham quebrado. Anote ambas as armas em ITENS DE CORPO ou uma delas 
em ITENS DE CORPO e a outra em sua MOCHILA MÁGICA, e volte para a referência anterior. 

34 

Eis que o encontro tão esperado acontece no momento que você sai pelo portaló do Ofir: é 

Vasco de Sá que te recebe com um largo sorriso. Você nem consegue pensar direito em como agir, 
visto que o anjo e o demônio estão, em cada um de seus ombros, a te envolverem num paradoxo de 

ações e reações. A única certeza é que algum contato você está prestes a ter com quem tanto desejou 

por todo esse tempo. Vá para 122. 
35 

– Por Deus! Para que você precisa disso? 

– Calma, quero passá-lo na lâmina do meu punhal e testá-lo em bisões. Quando eu e Angriá os 
caçamos, os bichos custam a morrer e sofrem demais. 

– Bom, de fato o veneno de naja é poderoso e pode matar uma pessoa em 15 minutos. Quanto 

a um bisão, eu não faço a menor ideia. Bom, vou te dar um pouco do que tenho. Só se lembre de não 

trazer o pobre bisão envenenado como refeição, se não vai acabar envenenando o palácio todo! 
– Claro, eu nunca seria capaz de matar alguém dessa forma... (mesmo que ainda ficará pronto, 

anote que você possui o frasco de veneno e o guarda em sua MOCHILA MÁGICA). 

Vá para 77. 
36 
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– Ele é Kanhoji Angre, o Angriá. chefe da marinha do Maratha. Temível inimigo de 

portugueses, ingleses e holandeses. Apesar de indiano, parece que só possui uma única esposa. Se ao 
menos nos ajudasse com esses outros problemas... Ele lidera um conjunto de embarcações e saqueia a 

todos que cruzam “seus” mares, sem piedade. Habita num palácio-fortaleza, e nunca se soube de 

ninguém que, uma vez dentro de seu principado, tenha conseguido sair. Provavelmente deve 

encarcerar ou matar todos que captura, mas admira os mais valentes e os emprega em seu reino. 
Correm boatos de que ele seja tão corajoso que caça tigres e os mata com o próprio punhal, mas 

nossos espiões em Goa nunca conseguiram saber se é verdade ou não. Também dizem que ele tem a 

força de 9 guerreiros e anda sempre com uma esquadra composta por 4 embarcações pequenas, mas 
velozes. 

Depois de ouvir essas informações, some 1 ponto de SABEDORIA pelo conhecimento do pior 

inimigo que os mares podem trazer a uma nau portuguesa. Se quiser, anote também quaisquer dessas 

informações sobre Angriá em seu TOMO DE ANOTAÇÕES. Você agradece a informação e parte 
com Manuel. Vá para 86. 

37 

Os corsários de Angriá conseguem te resgatar da turba, e você corre como pode com eles em 
direção a suas embarcações. Alguns são mortos pelos goeses. Você pode não se lembrar, mas Angriá 

valoriza a coragem e a valentia, e por isso os corsários simpatizaram com você. 

Você embarca às pressas para o principado de Colabo. Os dias de viagem dentro do Ofir, o 
principal navio de Angriá e, nesse momento, guiado por seu embaixador de nome Ricardo, são ótimos 

para você refletir e se emocionar com a missão cumprida. Depois de chegar às terras de Angriá, você 

espera a agitação e as ameaças do reino de Goa se acalmarem e, um mês depois, pode ser direcionada 

com segurança a outra embarcação, com destino a Portugal, numa viagem que dura mais 4 meses. Vá 
para 160. 

38 

Manuel acha a ideia absurda, pois certamente a Casa da Índia conheceria um diplomata, por 
ser cargo de alta patente. Para ele, você seria desmascarada facilmente. Cansado de sua insistência e 

até contente pela adrenalina que você demonstra ter num disfarce tão ousado, ele acaba cedendo a seu 

pedido. Vá para 131. 
39 

Você sabe que ele se refere ao cavaleiro Lopo de Sá, mas precisa pensar melhor antes de 

revelar qualquer detalhe a Vasco de Sá. Qualquer falha pode destruir seu plano de vingança 

arquitetado até aqui. Vá para 80. 
40 

Todos se assustam levemente com seu tropeço, e riem na cena de você caindo num abraço 

inesperado com Vasco de Sá. Em pouco tempo, a cena cômica começa a virar trágica para quem 
percebe o rosto desesperado do almirante. Seu clímax é uma golfada de sangue da boca do goês. O 

líquido parece te purificar ao escorrer por seu ombro. Quando percebe que todos já repararam em sua 

esboscada, você gira o punhal já cravado na barriga de Vasco de Sá, dando uma meia-volta com a 

arma como se fosse uma chave a liberar o pouco de vida que ficou no corpo do assassino de sua mãe. 
O linchamento, claro, é o troco que você recebe, assim como sua tripulação. Sua última imagem é 

enxergar o símbolo ऐ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES) no chão. Agora que está morta, pode 

contemplar, com todo o tempo da pós-vida, essa balança vingativa que desempenhou até aqui: perdeu 

sua mãe, mas matou seu assassino, embora isso tenha custado a sua própria vida. O que menos importa 
é a guerra iminente que você provocou entre Goa e Colabo, mas Angriá resolverá facilmente esse 

problema. 

Vá para 300. 
41 

Certamente, o verme gigante é a coisa mais nojenta dessa cena. Você avança sobre ele, 

pensando ser fácil eliminar esse ser pegajoso, mas ele percebe sua presença. Medindo de 3 a 4 metros 

de comprimento, esse verme guincha e mostra seus dentes – cada um do tamanho de um antebraço seu 
–, e não parece intimidado. Está claro que ele é o lendário skōlex, um verme gigante comedor de 

carne. Enfrente essa criatura: 

SKŌLEX VIGOR 9 SAÚDE 20 



450 

 

Os outros animais passam a assistir a esse novo confronto. Se vencer o verme gigante, vá para 

121. 
42 

O que você pretende fazer? 

Nadar na direção norte? Vá para 104. 

Nadar na direção sul? Vá para 173. 
Desistir da exploração e retornar ao porto? Vá para 277. 

43 

Aproveitando seu desmaio, você se prepara para quebrar osso por osso, arrancar dente por 
dente, fazer corte por corte, enfim, as ideias mais sádicas lhe vêm à mente. No entanto, enquanto 

agarra e aperta com a força do rancor a cabeça de seu pai e range os dentes – pensando por onde e 

como começar –, ele desperta e te empurra para trás, livrando-se de você (perca 1 ponto de SAÚDE 

pela queda de costas no chão). Para alguém da idade dele, ele até que é bem forte. 
– Já chega, Ângela! Pela honra da família Sá, libertarei meu filho à força! 

Vá para 269.  

44 

Vasco de Sá pede clemência e se curva diante de ti, como se fizesse uma reverência 

implorando seu perdão. Parece balbuciar algo sem sentido. Você pensa que ele está delirando, e ri da 

situação. Ao que parece, você triunfou, e ainda poderá fazer esse pobre demônio sofrer igual ou pior 
do que sua família diante da morte de sua mãe, Beatriz da Silveira. Você agarra o cabelo do almirante 

para que ele veja seu sorriso de vitória sobre quem causou tanto mal à sua família. Porém, ao inclinar 

para trás a cabeça de seu inimigo, os olhos do goês estão vermelhos da cor do sangue que escorre 

devido a seus golpes. Você não pensa duas vezes e decapita o almirante com todo o seu ódio por ele. 
O que fazer com sua cabeça é algo para se pensar depois, já que você quer aproveitar o alívio 

momentâneo, que não dura mais do que alguns segundos. Os músculos do corpo sem cabeça de Vasco 

de Sá parecem crescer de forma instantânea a ponto de rasgar todas as vestimentas do almirante. A 
coloração de sua pele passa a ser azul marinho. Seu peito rasga numa metaformose grotesca a ponto de 

abrir olhos e uma boca gigante nesse lugar. Ele avança em sua direção com seus punhos que parecem 

toras de madeira. Resolva esse combate: 
KABANDHA  VIGOR 10 SAÚDE 10 

Se vencê-lo, vá para 164. 

45 

Se você possui pepitas de ouro ou alguma arma como pagamento, pode comprar as vacas 
desses vendedores e ir para 113. Se não tiver ou achar muito alto o preço, pode atacá-los e libertar os 

animais à força. Nesse caso, vá para 170. 

46 

Você pensa em que momento e onde enterrou sua consciência: no Brasil, em Portugal, no 

“Nossa Senhora da Glória”, em Colabo ou em Goa. Segue apressada para ver seu meio-irmão, sem 

levantar suspeitas. Chegando no cárcere, você o avista: 

– Perdão, jovem cavaleiro, as coisas andam agitadas no principado e apenas agora soube de 
sua presença. É o padrão dos tripulantes enviar para este cárcere qualquer um que tentar invadir as 

embarcações. Em nome de Angriá, pedimos perdão pelo ocorrido. 

– Não importa. Todo esse tempo pensei no amor da minha vida, uma jovem donzela que eu 
me apaixonei assim que a conheci. Ela... 

Não há tempo para ouvir uma declaração de amor, ainda mais o que poderia ser um incesto 

insconsciente. Faça um teste de VOCAÇÃO (acrescente o bônus de 1 se tiver a FURTIVIDADE como 
habilidade) e, em seguida, um de VIGOR (acrescente o bônus de 1 se tiver ESGRIMA como 

habilidade). Se for bem-sucedido em ambos, vá para 144. Se falhar em um deles ou em ambos, vá para 

211. 

47 

Você se lembra das informações do militar e corre em direção ao local alternativo. O navio 

está lá, e você chega a tempo para se apresentar e embarcar. O que te espera lá dentro você já tem 

ideia: a escória do povo. Vá para 101. 
48 
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Sua sugestão é que o ancião ofereça 48 galinhas ao enviado. Ele fica apreensivo com tanta 

confiança sua. Dentro de minutos, muitos militares comparecem ao estabelecimento onde vocês estão 
e se mostram apressados. 

– Saudações em nome do vice-rei de Goa. Já sabe quantas galinhas precisaremos adquirir? 

– Sim, são 48. 

Os militares conversam entre si e parecem concordar. Enquanto a maioria começa a levar os 
animais para serem a refeição do evento, o líder desse grupo te galanteia. Você aproveita sua condição 

e pergunta a ele sobre Vasco de Sá. Vá para 198. 

49 

A vontade de conhecer as origens por vivência e não histórias é grande, mas você mantém em 

mente as palavras de seu avô, que parece um espectro atormentador, sempre a te lembrar de sua 

missão. Uma pena, mas você não conhecerá o velho continente tão cedo. 

Manuel acha uma boa opção alistá-la na Casa da Índia, uma organização portuguesa que cuida 
de assuntos ultramarinos do país. Porém, apenas são aceitos homens para servir o exército português 

em Goa. O que vocês farão? 

Tentará se alistar sob um disfarce? Vá para 182. 
Tentará persuadir os militares a aceitarem uma mulher na tripulação? Vá para 3. 

Desistirá desse plano arriscado e pensará em outra solução? Vá para 194 e faça uma outra escolha. 

50 

Na manhã seguinte, como era de se esperar, um criado que passou pelo aposento corre pelo 

palácio-fortaleza gritando que um convidado está morto. Todos correm ver, e se deparam com Vasco 

de Sá, sem vida, em seu divã. O choque é grande, e você finge também ser atingida por uma surpresa 

mórbida como essa.  
Você se sente aliviada quando um dos militares mais próximos a Vasco de Sá conta que ele 

era usuário de ópio devido a insônias, e que provavelmente deva ter usado uma dose excessiva na 

noite anterior. Não havia cachimbo algum por ali, mas parece que as pessoas buscam qualquer 
desculpa para aceitar mortes como essa. 

A despedida dos goeses é triste, e você pensa na reação de D. Leonor, agora viúva. Será que 

ela morrerá de tanto desgosto ou sofrerá pelo resto de sua vida com uma morte inesperada? Você se 
sente bem refletindo nessas possibilidades. No entanto, sua missão ainda não acabou. Vá para 250. 

51 

Você deixa a educação de lado e decide resolver na base da ignorância, nivelando-se aos 

estrangeiros. Você dá um gancho em um deles, que desmaia na hora, mas leva um empurrão do mais 
próximo que te acariciava. Perca 2 pontos de SAÚDE com a queda. Eles se surpreendem com o colega 

desacordado, mas gargalham por te derrubarem de modo tão fácil. Recompondo-se, você saca o seu 

punhal e parte para cima deles, que estão armados com lâminas cegas: 
ARRUACEIROS  VIGOR 7 SAÚDE 6 

Trate os dois como se fossem um inimigo só. Justamente por serem dois, eles possuem dois 

ataques ao invés de um, porém são arruaceiros comuns, e se tiver ESGRIMA como habilidade 

acrescente um bônus de 2 em seu IMPACTO. Quando a saúde deles atingir o valor de 4 ou menos, 
significa que um deles está muito ferido e foge. Nesse caso, você pode pedir mais informações sobre o 

barco que vai a Goa para o inglês restante, indo para 287. Se preferir terminar a luta apenas quando 

alguém morrer, vá para 232.  
52 

– Além de conhecê-las, você é a rainha delas? Que ousadia, não? Sinceramente, moçoila, se 

quiser nos ajudar, ofereça algo a mais do que a ajuda de fadinhas fiandeiras. Agora suma da minha 
frente. 

Sua história não o convenceu. Apesar da criatividade, perca 1 ponto de VENTURA. Pelo 

menos algumas opções ainda lhes restam: 

Você sugere a Manuel te ajudar a entrar num navio qualquer de forma clandestina. Vá para 88. 
Você ignora Manuel para ter uma vida de conforto no palácio do Lumiar? Vá para 141. 

53 

A comunicação é difícil entre vocês, e você é direcionada a outro aposento pelos guardas. 
Numa intensa imersão linguística que dura alguns meses, você adquire a habilidade LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS (anote em sua ficha de aventura). Perca 4 pontos de SAÚDE pelo esforço mental 
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que te dá dores de cabeça por causa de tanta capacitação linguística em tão pouco tempo (se essa 

penalidade reduzir sua saúde para 0 ou menos, mantenha o valor 1 em sua ficha de aventura, pois 
ninguém morre por estudar demais), além da perda de 2 ponto de VENTURA pelo tempo 

desperdiçado de sua missão contra Vasco de Sá. Quando seu tutor sente que está pronta para se 

comunicar, pelo menos em francês e inglês, você é convidada a conversar com o curandeiro que tratou 

seus ferimentos, algo que ele esperava fazer no primeiro dia de contato com você. Vá para 107. 
54 

Você e sua tripulação embarcam de volta para Colabo. Enquanto esteve em Goa, você assistiu 

a um torneio no Terreiro dos Galos? Se sim, deve ter visto um jovem cavaleiro vencer a maioria das 
modalidades do torneio disputado. Vá para a referência correspondente ao número de vitórias dele. Se 

você não lembrar ou a referência não fizer sentido, vá para 190. 

55 

Vacas são alguns dos animais sagrados e ninguém faria mal a elas. De repente, os humanos ali 
próximos a elas podem até ser devotos de Kamadhenu, a deusa-vaca. Dizem que ela é capaz de 

realizar qualquer desejo, e não faltam lhe devotos nesse principado. Sua vida é melhor do que você 

esperava em Colabo, portanto prefere deixar a sorte para quem realmente necessita.  
Você acha melhor retornar a seus aposentos. Chegando lá, dorme em paz e, ao acordar, volta a 

planejar sua vida. Recupere até 15 pontos de SAÚDE. Vá para 172. 

56 

Os militares duvidam que alguém tão jovem como você seja capaz disso. Eles chamam dois 

militares, um falante de inglês e outro falante de francês, que lhe fazem perguntas em suas línguas 

maternas. Faça um teste de VOCAÇÃO com uma penalidade de 4. Essa redução dificultará muito o 

seu teste. No entanto, ganhe um bônus de 1 se tiver se apresentado como diplomata ao invés de 
soldado, além de outros bônus de 2 se tiver LÍNGUAS ESTRANGEIRAS e de 1 se tiver 

DIPLOMACIA como habilidades. Eles são cumulativos. Se for bem-sucedida no teste, vá para 117. Se 

falhar uma vez, pode tentar novamente. Se falhar duas vezes, vá para 223. 
57 

Você se depara com um misterioso Vasco de Sá. O sujeito alegre e bem humorado de ontem à 

noite está claramente mudado. 
– Bom dia, embaixatriz. Fiquei sem sono e pensei muito ontem sobre algo que iria lhe falar. 

Você é uma bela jovem, e acredito que tamanha beleza seja equiparada à inteligência também. Se sim, 

tente adivinhar meu pensamento. Dica: é sobre um prisioneiro. 

Que conversa mais estranha para uma manhã de sol em Colabo! Como você precisa manter 
seu inimigo bem próximo a ti antes de executar seu plano da melhor maneira possível, você entra 

nesse joguinho mental de Vasco de Sá. Se desconfiar de quem possa ser, subtraia desta referência o 

número de vitórias que esse distinto prisioneiro teve no torneio que participou. Depois, subtraia o 
valor obtido pelo número de modalidades que ele competiu e vá para a referência de valor equivalente 

a esse resultado. Caso a conta não faça sentido ou se você não desconfia quem seja esse prisioneiro, vá 

para 199. 

58 

Antes das mercadorias interceptadas ou compradas pelos corsários irem para o comércio do 

principado, boa parte delas pode ser obtida no porto mesmo. Você se depara com uma grande 

variedade de itens, dos alimentos aos armamentos. Um velho vendedor te chama a atenção em meio a 
tanta bugiganga oferecida de forma caótica nesse lugar. 

– Meus melhores cumprimentos, vossa excelência. Se minhas armas exóticas lhe forem úteis, 

ficarei satisfeito em negociar com a senhorita. 
Se você tem pepitas de ouro, você poderá comprar algo dependendo do valor. Cada uma delas 

vale 100 bazarucos, a moeda local. Uma pá vale 50 bazarucos, o conjunto de três punhais enferrujados 

vale 50 outros bazarucos e o punhal que carrega contigo desde o começo da aventura vale 100. 

Lembre-se que, diferente de algumas divindades hindus, você só tem dois braços para se armar, então 
escolha suas armas com cautela. Vá para 178.  

59 

Lembrando das palavras de D. Rodrigo, você se reserva a dizer “Sou Ângelo. Não me sinto 
bem no mar. Prefiro ficar sozinho e rezar para que tudo corra bem”. Ricardo te admira por isso. Ele 

conta toda a história de sua vida, enquanto você procura contar sempre o mínimo, esquivando-se de 
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perguntas sobre sua família e sua origem. Nos outros dias que se passam, Ricardo segue respeitando 

sua forma de viajar, e sempre conversa sobre algum assunto quando te vê, mesmo que suas respostas 
continuem lacônicas. 

Ele tem um espírito muito bom, e algumas vezes até acompanha você em suas orações (o que 

te “força” a rezar de verdade). Em alto mar, ele até reza para outros deuses, pois só quer chegar com 

vida em terra firma. Ganhe 2 bênçãos (adicione 1 bênção extra caso tenha RELIGIÃO HINDU como 
habilidade). 

Vá para 273. 

60 

Por sorte, você localiza uma lança perdida, pega-a e arremessa a arma contra o animal. O tiro 

certeiro o fere gravemente, mas mesmo assim ele tenta fugir de você. Visando acabar com o 

sofrimento do bicho, você corre atrás dele para terminar o que começou, além de poder garantir a 

refeição de muitos criados hoje. Vá para 136. 
61 

É óbvio que seu avô não está ali, mas... e se realmente for ele? Para quem você contaria a 

vingança que está para fazer? Faça um teste de SABEDORIA. Se for bem-sucedido, vá para 128. Se 
falhar, vá para 196. 

62 

Você manda libertar seu meio-irmão, já que ele não poderia responder pelos crimes do pai. 
Seus olhos brilham quando te veem, mas você é objetiva na fala: 

– Perdão, jovem cavaleiro, as coisas andam agitadas no principado e apenas agora soube de 

sua presença. É o padrão dos tripulantes enviar para este cárcere qualquer um que tentar invadir as 

embarcações. Em nome de Angriá, pedimos perdão pelo ocorrido. 
– Não importa. Todo esse tempo pensei no amor da minha vida, uma jovem donzela que eu me 

apaixonei assim que a conheci. Ela... 

– Lopo de Sá, permita-me lhe interromper: seus pais ficaram preocupados com sua atitude. 
Além de Vasco de Sá ter vindo pessoalmente aqui para assuntos profissionais, a motivação de procurá-

lo também foi grande. Que esse impulso juvenil não se repita, pois não garantiremos sua segurança 

numa próxima ocasião. 
Ele se silencia, pego de surpresa com sua resposta. Além desse sermão, o que você vai fazer? 

Revelar-se e revelar os crimes do pai? Vá para 109. 

Guardar o segredo e deixá-lo ir embora. Vá para 181. 

63 

Seu avô contava que tinha uma grande biblioteca no Palácio do Lumiar, herança de seus 

tataravôs. Um dos autores favoritos dele, além de Camões, era Homero. Você se lembra de ouvir sobre 

histórias de sereias, só não sabia que eram a mais pura verdade! Alertando a tripulação com gritos, 
todos começam a se armar, e seus reflexos conseguem desviar de uma sereia voadora pronta para te 

atacar. Você se joga no chão enquanto ela dá um rasante, provavelmente resmungando por ter seu 

ataque previsto. Vá para 234. 

64 

Você se lembra da história do Echeneis, uma rêmora pequena, mas capaz de impedir até 

grandes embarcações de navegarem. Você pede para os tripulantes jogarem alimentos para o peixe sair 

de lá. Sendo Angrid, suas ordens têm força, por mais absurdas que pareçam. Em pouco tempo o 
lendário peixe aparece, e a embarcação começa a se mover, livre novamente. Você decide nadar 

próximo a ele. Vá para 126. 

65 

O conteúdo que há no frasco é baixo, e você despeja tudo na bebida. Parece pouco, mas você 

confia nas palavras do Dr. Jafet. Anote que você aplicou o sonífero às 22:10 em seu TOMO DE 

ANOTAÇÕES. Vá para 270. 

66 

Você tem pouco tempo para agir enquanto escuta o grito de guerra da tripulação inimiga – 

algo parecido com “Angriá! Angriá! Angriá!” –, e deve decidir o que fazer: 

Se desejar sacar seu punhal e partir para uma luta corpo-a-corpo contra os corsários, vá para 219. 
Se deseja pular ao mar como um sinal de rendição, vá para 256. 

Se deseja se esconder no estoque de mantimentos, vá para 167. 
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Se tiver alguma pista sobre quem comanda a esquadra inimiga, some o número das embarcações que 

esse líder costuma atacar navios europeus com a coragem que ele tem se comparado a guerreiros 
comuns e vá para a referência correspondente. Se ela não fizer sentido, retorne para cá e faça outra 

escolha. 

67 

– Não acho boa ideia, Ângela. Você não foi treinada para os negócios, mas para o combate. 
Você precisa refazer sua escolha. Se achar melhor se vestir de soldado, vá para 9. Se achar que 

um disfarce de diplomata será mais convincente, vá para 38. 

68 

Como as embarcações pertencem ao principado de Colabo, invadi-las é invadir os domínios de 

Angriá. Você ordena que o degolem e o atirem ao mar. Vá para 152. 

69 

Todos lamentam seus diversos afazeres nessa época, mas respeitam sua opinião, visto que 
conseguiram um importante tratado de paz com o seu novo lar. Você é escoltada para o porto com 

segurança. Vá para 54. 

70 

Quase desistindo de buscar algo interessante nesse lugar, você encontra uma bolsa menor do 

que a palma da mão que a agarra. Ela tem um certo peso e você confere seu interior: 5 bazarucos. 

Apesar de pouco dinheiro, você leva esse achado consigo (anote-os em sua MOCHILA MÁGICA). 
Depois, vá para 235. 

71 

Você se corta com as pontas dos vidros estilhaçados (perca 3 pontos de SAÚDE), mas 

consegue retornar navio adentro. Recuperando o fôlego, você busca se manter viva e eliminar o 
máximo de inimigos possíveis, contando com a união de seu povo, ou pelo menos com quem pensa 

igual a você. Vá para 219. 

72 

Em frenesi, você abate Lopo de Sá. O almirante não acredita em sua audácia, e faz qualquer 

coisa para vingar o filho. Ele se prepara imediatamente e entra na arena furioso por você ter desonrado 

sua família desse modo.  
 Eis o combate que você tanto esperou! Prove que é digna de ser neta da família Silveira, neta 

de D. Rodrigo, portuguesa e guerreira por natureza: 

VASCO DE SÁ  VIGOR 11  SAÚDE 13 

Se vencer esse que é o combate mais importante de sua vida, vá para 195. 
73 

Após acertar com êxito o 3º golpe, Adamastor grita “Alistado!”. Apesar de nem parecer ter 

sentido seus golpes, ele cumpre o que lhe foi pedido e te libera da luta. Pelo jeito o combate foi 
extremamente facilitado pela apatia do gigante. “Não se anime, garoto, foi mais um teste de coragem 

do que de força, mas parabéns pela valentia. Isso conta muito para um soldado”. Vá para 257. 

74 

Teste sua VOCAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá para 198. Se falhar, vá para 231. 
75 

O cavalo, muito ferido, concede a vitória a vocês, pois “galopa” para o fundo do oceano. Você 

poderia se aproximar e tentar alguma comunicação com seu “aliado”, mas tudo o que ele faz é te jogar 
a própria arma não para te acertar, mas para te presentear. Após lançá-la para cima, ele nada em alta 

velocidade para o fundo do mar, talvez para perseguir o cavalo ferido. 

Você sabe que a lança, mesmo que foi jogada para cima, não boiará por causa do peso do cabo 
e da ponta de metal. O que você faz? 

Deixa-a acompanhar seu antigo dono ao fundo do oceano? Vá para 159. 

Aceita o presente e pega a arma? Vá para 230. 

76 

– Angriá não poupa seus inimigos. Para ele, esses são seus mares e quem os cruza é que são os 

invasores. Aos que lutam bravamente ou têm algo a lhe oferecer são poupados. Do contrário, quem só 

apresenta a covardia ou a traição, tanto a ele ou a quem ele preza, são executados sem piedade. Temo 
que só você tenha sobrevivido à investida de Angriá. 

Se desejar que esse encontro realmente aconteça, vá para 139. 
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Se deixar o ódio te tomar conta e descontá-lo nesse curandeiro insolente, vá para 203. 

77 

Passados os dias, Vasco de Sá desembarca no principado de Colabo e é recebido por você, 

novamente a embaixatriz, e a guarda pessoal de Angriá, que direcionam o almirante goês e seus 

capangas para o palácio-fortaleza, onde um saboroso jantar de boas-vindas os espera. 

Se você possui um frasco de sonífero em suas posses, poderá aplicá-lo na bebida de Vasco de 
Sá. Para isso, some o número desta referência ao número de horas que a pessoa que o ingere é capaz 

de dormir e vá para a referência equivalente a esse resultado. Se você possui um frasco de veneno de 

naja, some o número desta referência ao número de minutos que ele precisa para matar um humano e 
vá para a referência equivalente a esse resultado. Se não tiver nenhum deles ou não quiser utilizá-los 

agora, vá para 270. 

78 

Chegando à Praia de Belém, você se dirige de carruagem ao Palácio do Lumiar. Você 
consegue admirar a beleza que é a primavera lisboeta pela primeira vez. Manuel, o eterno criado de 

sua família, repara no barulho do veículo e corre em direção a você quando percebe quem dela sai. 

Você o abraça forte e se mostra ansiosa para rever seu avô, mas a feição de Manuel muda 
drasticamente, informando-te que D. Rodrigo estava mal de saúde há um ano, e que havia melhorado 

depois da notícia do jornal goês que contava o lado sombrio de Vasco de Sá. Ele corre pegar o 

exemplar do “Portugal oriental”, carimbado com um símbolo आ (anote-o em seu TOMO DE 

ANOTAÇÕES) e você sente uma paz muito grande por ter cumprido sua missão. 
Manuel também conta dos boatos que correm em Lisboa: Vasco de Sá foi afastado de seu 

cargo e, tendo enlouquececido, mandou sua esposa, D. Leonor, para um convento de freiras, e seu 

filho, Lopo de Sá, parece ter assumido seu posto. Semanas depois, a saúde de seu avô piorou muito. 

– Infelizmente, Ângela, D. Rodrigo já não está mais entre nós. Se te conforta, suas últimas 
palavras foram seus melhores votos a ti. 

– Meu bom avô... 

Você se entristece por nunca mais poder vê-lo, mas feliz por tê-lo informado da conclusão de 
vosso plano antes de sua partida. 

Vá para 300. 

79 

Você diz não se interessar pelo torneio, e apenas vai lhe entregar um presente como troca de 

favor. Se não possuir nada, vá imediatamente para 162. 

Se você possui algum objeto que não seja uma arma consigo, você o mostra ao guarda. Além 

disso, usa todo seu charme dizendo que não se interessa por cavaleiros, mas por guardas como ele, e 
lhe pergunta se o encontrará ali quando todos estiverem dentro. É impossível para ele – e qualquer um 

– resistir à sua beleza. 

Esse guarda caiu perfeitamente em seu encanto, mas pede para deixar com ele algo como 
garantia de que você voltará. Risque qualquer outro item que você tenha em sua MOCHILA MÁGICA 

e que ache inútil para a aventura para deixar com ele. Vá para 298. 

80 

Você sabe que Lopo de Sá é prisioneiro de seu principado, mas vale a pena revelar essa 

informação? 

Se sim, vá para 224. 

Se não, vá para 176. 
81 

Você chora por dar adeus às suas madeixas negras, mas sabe que elas podem crescer com o 

tempo. “Tudo em nome da missão”, você sussurra para si, em meio a soluços. Manuel também se 
entristece muito, embora isso não tire a beleza de seus olhos azuis que herdou de Beatriz da Silveira, 

assim como a perfeita fisionomia de seu rosto e corpo. Escreva em seu TOMO DE ANOTAÇÕES que 

precisará de 4 anos para que seu cabelo alcance o comprimento que acabou de descartar. Certamente 

será a próxima missão depois de consumar a vingança de seu avô. 
Agora de cabelos curtos e trajes masculinos, de cabeça baixa você e Manuel vão à Casa da 

Índia. Vá para 127. 

82 
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Você vence o combate. Outros dois militares tentam salvar o líder, agora em clara 

desvantagem contra ti, mas você os despacha rapidamente com um único golpe em cada. Os demais 
fogem para pedir reforço. 

Os planos não saíram como você queria, e agora a cidade ficará em alerta sobre a sua 

presença. Perca 2 pontos de VENTURA. No entanto, você pega o líder militar caído, pela gola de seu 

uniforme, e ordena para que te diga alguma informação sobre Vasco de Sá. Vá para 198. 
83 

Não há honra para um bando de corsários, ou para esse acordo de cavalheiros que os 

portugueses prezam tanto. Você é pega como qualquer outro membro da tripulação e atirada ao mar. 
Vá para 268. 

84 

Aproximando-se dos símios, a farsa é desfeita: eles se comunicam com você – em português 

mesmo –, pois são vanaras, seres mitológicos que estão no mundo material por algum propósito. O 
híbrido que parece ser o líder deles toma a frente e revela ser Hanuman, o deus-macaco. Ele e seu 

grupo avaliavam suas decisões diante do verme gigante e, tendo tomado a decisão correta, ele te 

concede 2 bênçãos (ganhe outras 2 bênçãos extras se tiver RELIGIÃO HINDU como habilidade). 
Estabelecer contato com um deus não é algo que se faz todos os dias, e enquanto você pensa 

no que perguntar ao divino ser, ele e seus vanaras escalam as árvores e te deixam sozinha novamente. 

Vá para 166. 
85 

Alfredo lhe diz que o almirante possivelmente viva no palácio do vice-rei. É tudo o que sabe 

dele. 

– Ângela, agora que já sabe onde me encontrar, preciso sair. É hora de jogar um pouco de 
ganjifa, um jogo de cartas popular na Índia, com os amigos que sobraram por aqui. Até um próximo 

encontro! 

Era tudo o que você queria! Ocupado com o jogo, você não precisará explicar maiores 
detalhes de sua missão. Vá para 157.  

86 

Você comparece com Manuel ao local do embarque. Ele te dá um último abraço e se despede 
rápido, pois não quer despertar suspeitas se encontrar algum conhecido seu de longa data. Você está na 

praia de Belém no local indicado pelo cartão e, mesmo chegando com antecedência e sozinha, nenhum 

navio atraca no local combinado. Nele, só há dois bêbados conversando alto sobre futilidades. Você 

sabe, ao menos, a descrição física do navio? Se souber, subtraia o número de bocas de fogo dele pelo 
número do posto em que ele deveria parar e vá para a referência que corresponde ao resultado dessa 

conta. Se não souber ou se o resultado não fizer sentido, você tem outras opções: 

Continuar esperando até o horário combinado, já que ainda não é a hora do embarque. Vá para 23. 
Mostrar seu cartão de embarque aos bêbados para ver se obtém alguma informação útil. Vá para 108. 

Vasculhar a área em que se encontra. Vá para 248. 

87 

Você diz que faz questão de averiguar se tudo está em conformidade com seus próprios olhos, 
já que foi tão bem recebida em Goa. Mesmo o criado te dizendo que ele mesmo já verificou, você 

tenta persuadi-lo, ao mesmo tempo que tenta aplicar o sonífero na bebida de Vasco de Sá. Ao menos 

você já sabe o lugar em que ele ficará. Faça um teste de VOCAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá para 65. 
Se não conseguir, os convidados chegam no momento em que você iria aplicar, e seu plano precisará 

ser abortado. Nesse caso, vá para 270.  

88 

Manuel, apesar de origem humilde, não tem o conhecimento das ruas, pois sempre trabalhou 

para seu avô, mas pode te dar cobertura enquanto você tenta encontrar um navio que vá rumo ao 

Oriente, por mares antes nunca navegados por você, mas agora rota corriqueira dos lisboetas. Vocês 

tentam escutar conversas para obterem pistas sobre alguma embarcação em direção a Goa. Faça um 
teste de VOCAÇÃO e, se não possuir LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, nele haverá uma penalidade de 

2. Se for bem-sucedido, vá para 281. Se não, vá para 193. 

89 

Você fraqueja, mas quando a noite chega sempre pensa em seu avô e em sua missão de 

vingança, como se essas lembranças fossem espectros gentis. Parece ser um sonho muito real. Nele, D. 
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Rodrigo trocou os cabelos grisalhos por brancos, a pele está mais flácida, mas seu olhar carinhoso é o 

mesmo. Nele, você ainda tem 7 ou 8 anos. Ele te pega no colo e te abraça, sussurrando em seu ouvido 
“Chegou a nossa grande oportunidade, Ângela”. Você o questiona qual ela é. Ele ri e, no momento que 

vai responder, você desperta com o Dr. Jafet invadindo seu quarto. Você acorda de súbito. 

Vá para 142.  

90 

– Não é má ideia. Faz tempo que não presenteio minha esposa com nada diferente de mais 

filhos em casa. Ok, aceito seu objeto (risque-o de sua MOCHILA MÁGICA). Parece que uma 

guerreira de nome Ângela, do principado de Colabo, não virá, e você terá que fingir ser ela para poder 
entrar aqui, ou seja, em algum momento será convocada para duelar de verdade. É o que posso fazer 

no seu caso, se quiser realmente ter a chance de conversar com Vasco de Sá. Ao meu sinal você entra 

e vai para aquela repartição (ele diz, apontando o dedo para o lugar). 

Depois de alguns segundos, ele lhe diz para entrar. Você o agradece e vai ao local indicado. 
Vá para 298. 

91 

Desarmada, você se apressa para pegar um sabre de algum corsário morto. Você consegue um 
(acrescente-o em seus ITENS DE CORPO. Essa arma te dá um bônus de 1 em VIGOR). Mesmo um 

pouco maior e mais pesado do que seu punhal, você também sabe lidar com ele. Continue a luta contra 

o corsário, mas ele terá, em seu primeiro ataque, um bônus de 1 em VIGOR pela perda de tempo que 
você levou para se armar novamente. Vá para 14. 

92 

Você diz que faz questão de averiguar se tudo está em conformidade com seus próprios olhos, 

já que foi tão bem recebida em Goa. Mesmo o criado te dizendo que ele mesmo já verificou, você 
tenta persuadi-lo, ao mesmo tempo que tenta aplicar o veneno na bebida de Vasco de Sá. Ao menos 

você já sabe o lugar em que ele ficará. Faça um teste de VOCAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá para 

295. Se não conseguir, os convidados chegam no momento em que você iria aplicar, e seu plano 
precisará ser abortado. Nesse caso, vá para 270. 

93 

– Por Krishna! Por que eu teria isso? Ângela, eu não sei o que você planeja, mas uma arma de 
fogo na presença dos goeses não parece uma boa ideia diante de seus segredos... 

Você assustou o Dr. Jafet, que não viu isso com bons olhos. Perca 1 ponto de SABEDORIA. 

No entanto, ele é seu amigo e ainda parece aberto para conversar. Sabendo disso, você: 

Vai pedir um sonífero potente a ele? Vá para 209. 
Vai perguntar se possui veneno de naja? Vá para 35. 

94 

Uma donzela de cabelos curtos? Talvez no futuro, mas hoje em dia isso seria algo muito 
ousado. E se for pega? Como explicar? Isso certamente irritaria quem sonha com cabelos longos e 

negros como os seus. Você decide que é melhor mantê-los. 

Cobrindo ao máximo suas madeixas, de cabeça baixa você e Manuel vão à Casa da Índia. Vá 

para 127. 
95 

– Nesse caso, a partir de agora será Angrid, a protegida de Angriá. Você tem a minha lealdade 

e espero também ser correspondido. Bem-vinda a meu principado! (acrescente o título de “Angrid” 
como se fosse um sobrenome em sua ficha de personagem). Com ele, você sempre será bem-sucedida 

em qualquer teste de VENTURA a partir de agora. Restaure sua SAÚDE ao valor inicial. 

Enquanto o tempo passa, você aprende a cultura do principado e um novo estilo de vida, 
esperando o momento certo para se vingar de Vasco de Sá. Seu avô aprovaria sua decisão, visto que 

ele não pediu pressa, e apenas o resultado de seu plano. Vá para 172. 

96 

Também conhecida como Madu, essa arma é um híbrido de broquel com um par de chifres de 
antílope. Ela tanto serve para o ataque, com a perfuração causada pelos chifres, quanto para a defesa, 

por também servir de escudo. O dano de seu IMPACTO continua sendo igual ao causado por seu 

punhal, mas cada vez que sofrer um ataque do oponente, role um dado. Se obtiver número par (ou 
números pares ou K, nas cartas), o IMPACTO é bloqueado com sucesso e você não perderá SAÚDE. 

Anote essa arma em ITENS DE CORPO e volte para a referência anterior. 
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97 

Uma donzela de cabelos curtos? Talvez no futuro, mas hoje em dia isso seria algo muito 
ousado. E se for pega? Como explicar? Isso certamente irritaria quem sonha com cabelos longos e 

negros como os seus. Você decide que é melhor mantê-los. 

Agora, de fato, sua missão começa a se encaminhar à segunda parte: sair de Lisboa e ir a Goa 

em busca de vingança. Você tem o bilhete militar de embarque? Se sim, nele há um número marcado. 
Vá para a referência correspondente a esse valor. Se não tiver, não há outra opção a não ser ir com 

Manuel às pressas à Casa da Índia e, talvez, conseguir uma passagem por meio do alistamento militar 

(perca 3 pontos de SAÚDE pela fadiga). Nesse caso, vá para 127. 
98 

O objeto mais interessante encontrado, depois de certo tempo de busca, é um cabo de martelo 

pequeno. Talvez, se encontrar a parte que lhe falta, esse item tenha alguma serventia. Anote-o, se 

quiser, em sua MOCHILA MÁGICA. Depois, vá para 235. 
99 

– Se pretende embarcar, você vai enfrentar os perigos dos mares e, uma vez em Goa, terá que 

ser bom nos negócios. Que outra contribuição você pensa em dar ao navio e a si mesmo? O mundo é 
maior do que a sua banheira e seus brinquedos. 

Você se irrita pelo insulto, mas precisa tentar outra resposta para convencê-los. Se quiser dizer 

que é poliglota e se comunica facilmente com estrangeiros, vá para 56. Se preferir dizer que sua 
esgrima compensa sua força física, vá para 32. 

100 

Com o fim do torneio, você é louvada pela multidão, curiosa em saber quem é essa mulher tão 

bela e tão forte ao mesmo tempo. Sem tempo para inflamar o ego, você faz questão de que o jornal 
“Portugal oriental” faça uma matéria sobre o ocorrido, e exige falar com a imprensa local. 

Encontrando-se com os redatores, você lhes conta o outro lado de Vasco de Sá, mas pede para 

publicarem somente quando estiver fora do território goês. 
Você embarca num navio francês rumo a Karikal, na Índia francesa, para depois ir à sua terra 

natal, a fim de encontrar seu avô para lhe contar sobre a vingança finalmente concluída. A viagem 

dura 5 meses, sem grandes complicações. Vá para 78. 
101 

Nos primeiros dias há um choque de cultura. Você cresceu próxima a tanta gente do bem ao 

seu redor que se espanta com os modos e passatempos rudes dos tripulantes. Certamente Nossa 

Senhora da Glória sentiria vergonha de ter seu nome dado a este navio. 
Você cortou seus cabelos antes de embarcar? Se sim, ele demorará alguns anos para crescer 

até o comprimento que estava antes. Multiplique este valor por 4 e vá para a referência cujo número 

equivale ao resultado dessa conta. Se não o cortou, faça um teste de VOCAÇÃO (ganhe um bônus de 
1 se tiver FURTIVIDADE como habilidade). Se for bem-sucedido, vá para 16. Se falhar, vá para 191. 

102 

Você, exausta, comemora sua vitória, pois entrou como “azarona” e venceu as favoritas. Lopo 

de Sá vai a seu encontro te entregar a premiação: um colar de pedra preciosa. Talvez o jovem cavaleiro 
não saiba, mas ela é uma joia de proteção que emana uma aura capaz de reduzir 1 ponto de SAÚDE 

perdido em cada IMPACTO recebido (anote-a em ITENS DO CORPO). Ele também carrega uma em 

seu pescoço, pois é o prêmio dado aos vencedores. Você percebe que as vitórias fazem parte de sua 
linhagem, oficial ou bastarda. Vasco de Sá anuncia a todos: 

– Senhoras e senhores, eis os campeões do torneio! – uma salva de palmas é dada a vocês. – 

Como de costume, vamos ouvir o que ambos têm a dizer. Lopo sobe num palanque improvisado e 
grita: 

– Quero agradecer a presença de todos. Maior honra do que vencer um torneio tão disputado é 

saber que um tratado de paz beneficiará nosso povo e nossos vizinhos de Colabo. Meu desejo é que 

vivamos, enfim, em paz com eles, aqui representados pela embaixatriz. 
Todos o aplaudem ainda mais. Ele faz um sinal para que você também suba com ele. Ele 

também sussurra que você expresse seu desejo aos ali presentes. Era tudo o que você queria: 

– Agradeço a oportunidade de mostrar minhas habilidades. Fico feliz que a paz reine entre os povos. 
Porém, tenho um pedido que não se limitará ao entretenimento que vocês tanto amam e acabar de 

apreciar. Eu desejo... 
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... que apenas um vencedor saia como o grande campeão dessa prova, e por isso desafio Lopo de Sá 

num duelo de luta. Vá para 31. 
... contar a verdade sobre o passado de Vasco de Sá. Vá para 222. 

103 

Os militares te levam ao torneio. De fato, os goeses são tão habilidosos quanto os portugueses. 

No entanto, um belo jovem se destaca entre os demais. Você percebe nele traços de seu avô, como a 
coragem e a elegância, e imagina se ele foi assim quando jovem. Sua hipótese se confirma quando 

parte das competições termina e Vasco de Sá aparece acompanhado pelo belo jovem. 

– Embaixatriz, tenho o orgulho de lhe apresentar meu primogênito e orgulho do povo goês: 
Lopo de Sá. Vocês se cumprimentam e uma breve conversa ocorre, pois ele ainda precisará competir 

nos jogos do torneio. 

Pela forma que Lopo de Sá conversa, ele se mostra apaixonado por você. Era só o que faltava! 

Seu próprio irmão te desejando da forma como não deveria. Você interrompe rapidamente esses 
pensamentos. 

Terminado o torneio, Lopo de Sá acumula 8 vitórias nas 10 modalidades oferecidas. Você se 

impressiona com a versatilidade desse jovem cavaleiro, e pode anotar o número de vitórias dele (se 
desejar, em seu TOMO DE ANOTAÇÕES) para, quem sabe um dia, superá-lo caso seja convidada 

para competir nesse torneio. 

Você se concentra na viagem de volta a Colabo, pensando se valeu a pena não ter assassinado 
Vasco de Sá a sangue frio, mesmo isso podendo custar a sua própria vida. “Tudo a seu tempo”, você 

mentaliza. 

Vá para 54. 

104 

Enquanto os corsários cogitam entre si como ir ao Brasil para aprender suas técnicas de 

natação e apneia, você explora tudo a plenos pulmões com todo o tempo do mundo que o fôlego 

submarino concedido pelos deuses te proporciona. Sim, você parece possuir essa habilidade 
momentaneamente. 

Os mares mais distantes do porto são, obviamente, bem mais limpos, e você tem uma sensação 

de liberdade incrível nadando sem rumo. Em meio a peixes pequenos e grandes, algo parece se 
materializar distante de você: uma briga entre duas criaturas. Você acelera as batidas de braços e 

pernas para se aproximar do evento: um grande cavalo verde-esmeralda parece lutar contra um pirata 

armado de uma lança de ferro. 

O que você vai fazer? 
Tentará gritar para que parem a luta? Vá para 147. 

Entrará no combate ao lado do cavalo? Vá para 207. 

Entrará no combate ao lado do guerreiro? Vá para 240. 
105 

Parece que uma cobra do mar saltou e te mordeu forte no braço. Você grita de dor, e perde 4 

pontos de SAÚDE e 1 de VIGOR pelo ferimento ter atingido seu braço de combate. Ao se livrar do 

bicho, percebe que, na verdade, ele é bem maior do que você imaginava. Ele é, na verdade, uma sereia, 
que te encara, mostrando saliva e sangue num sorriso macabro. Está claro que não haverá diálogo, só 

luta. Vá para 234. 

106 

Você parece sair de um transe, e está correta! Você fora enfeitiçada por uma njuzu submersa, 

mas felizmente escapou de sua magia com o auxílio dos corsários (e dos deuses, claro). Vocês seguem 

viagem até uma praia sem muito movimento, onde os corsários te deixam e te desejam o melhor na 
sua missão. Vá para 245. 

107 

– Muito prazer, pode me chamar de Dr. Jafet. Sou o médico particular de Angriá. Você está 

sob meus cuidados há dois dias, e pelo jeito precisará de outros 10 para recuperar seus movimentos 
totais e sem dor. Fique tranquila, você caiu nas graças do nosso príncipe. 

– O-onde estou? Por que os corsários não me mataram? 

– Você está no palácio-fortaleza de Angriá, de onde ele governa todo o principado de Colabo. 
Graças a sua coragem e habilidades de combate Angriá poupou sua vida, apesar de você ter matado os 

principais corsários dele.  
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– Eu não sei se agradeço ou peço desculpas a ele... 

– Calma, ele sabe de sua situação atual. Quando estiver totalmente recuperada, poderá se 
encontrar com ele pessoalmente. Como disse, ele demonstrou muito interesse na senhorita. 

– Meu nome é Ângelo! Eu exijo... 

– Não me leve a mal, mas precisei rasgar sua farda para detectar outros ferimentos a serem 

curados, procedimentos médicos dos quais não posso fugir. Sim, Angriá também já sabe que você é 
uma donzela, e isso o fez admirá-la mais ainda. Ele nunca tinha visto uma guerreira tão habilidosa 

antes.  

Na companhia do Dr. Jafet, um habilidoso curandeiro que parece misturar técnicas ocidentais 
e orientais, 10 dias se passam e você se sente uma nova pessoa. Estando em pé para o horário em que 

o Dr. Jafet costuma te avaliar, ele sorri ao te ver totalmente recuperada: 

– Bom te ver assim. Agora me diga: você deseja se encontrar pessoalmente com o príncipe ou 

não? 
Se aceitar o encontro, vá para 139. 

Se desejar atacar o Dr. Jafet, vá para 203. 

Se desejar saber o que aconteceu com os outros portugueses do “Nossa Senhora da Glória”, vá para 
76. 

108 

Ao se aproximar dos bêbados, algo te gela a espinha: os homens não têm rostos. São 
assombrações! Você se amedronta por quase ter entrado em contato com essas almas penadas e foge 

de lá. Perca 1 ponto de VIGOR pelo trauma em saber que os fantasmas das histórias que seu avô te 

contava são reais! Você chega a um local vazio, e se sente momentaneamente segura. Vá para 23. 

109 

Você chama a atenção de ambos para uma confissão. Eles parecem preocupados com o que 

você tem a falar. Você, então, inicia: 

– Vasco de Sá, lembra-se do pesadelo que o sr. – há um notável tom de ironia nesse tratamento 
formal – teve no divã? Sim, eu lhe ditei tudo aquilo. Agora que está de olhos bem abertos, escute: você 

saiu de Goa em direção à Lisboa, iludiu Beatriz da Silveira, mesmo sabendo que o pai dela, D. 

Rodrigo, não aprovava a relação de vocês. Você engravidou a pobre jovem, que chegou a dar a luz a 
uma criança, e, sabendo que ela te revelaria como pai, você invadiu o palácio de D. Rodrigo para 

matá-la e depois fugiu de volta a Goa, provavelmente nunca contando isso para sua esposa. Você foi 

adúltero, pai ausente, assassino e fugitivo. “Desonra” é uma palavra muito leve para o que você fez à 

minha família. 
– “Minha família”!? Um momento! Quer dizer, então, que... 

– Sim! Eu sou sua filha, Ângela da Silveira! Lopo de Sá, você é meu meio-irmão, ou eu sou a 

filha bastarda de seu pai, se preferir. E meu avô, D. Rodrigo, me treinou por toda a minha infância 
para retribuir tudo o que você nos causou. Porém, sou superior a todos vocês, e espero que a 

consciência de cada um é que julgue nossos destinos. 

Vasco de Sá cai em prantos, soluça, entra em choque e desmaia a seus pés. Lopo de Sá não o 

socorre, pois ainda está processando as informações e se culpando pelas ideias incestuosas que havia 
pensado de ti. 

Sem comoção alguma, você os informa que possui compromissos a cumprir nesse dia e ordena 

à guarda de Angriá que escoltem a família Sá para o porto. Vá para 243. 
110 

Esse fantasma grotesco cresce tanto que seu corpo espectral parece ter peso, pois ele se curva, 

se transformando num arco. O que você vai fazer? Passar por baixo desse arco? Se sim, vá para 267. 
Se ainda achar que o melhor a se fazer é fugir dele, vá para 150. 

111 

– E quanto valeria a minha informação (risque quanto quer oferecer de bazarucos, se você 

tiver, a ele)? 
10 bazarucos? Vá para 20. 

25 bazarucos? Vá para 143. 

40 bazarucos? Vá para 251. 
Se não quiser oferecer nada por achar inoportuno pagar por informações, vá para 231.  

112 
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– Admiro sua coragem, mas não tenho garantias se deixá-la solta. O ego tomou conta de seu 

verdadeiro eu. O cárcere pode te fazer bem. O Dr. Jafet te ensinará meditação e outras técnicas para 
limpar sua alma, enquanto você jejua. 

Você é presa. Vá para 285. 

113 

Eles pegam o pagamento e mal se despedem de você, indo em direção às florestas 
vagarosamente. Quando você pensa em perguntar quem são e apressar o passo atrás deles, uma chama 

os envolve e eles somem de lá. Eram panis, negociantes avarentos que por vezes são híbridos de 

humanos e demônios. Pelo menos você os afastou dos aposentos de Angriá, e fica feliz por isso. 
A noite chegou, mas será que está na hora de voltar a seus aposentos? Vá para 129. 

114 

Finalmente, aquele monólogo se encerra. Cada um vai a seu respectivo aposento dormir. Você 

pensa em planos e mais planos, mas nada parece perfeito para ser aplicado. No dia seguinte, você se 
encontrará com ele de novo, e alguma ideia pode surgir até lá. Vá para 57. 

115 

Você encontra o óbvio: batatas dos mais diversos tamanhos. E onde há batatas, há uma faca. 
Revirando os caixotes de madeira do local, você não demora para achar a faca usada para descascar o 

alimento de quem vive no e para o mar, mas ela está cega. Na ausência de arma melhor, ela serve 

como um punhal piorado (ela não possui o bônus de VIGOR como seu punhal antigo). Se você quiser 
levá-la consigo, ela é tão discreta que ninguém perceberá (anote-a em ITENS DO CORPO). Depois, 

vá para 140.  

116 

Você derrota dois dos poderosos militares goeses, e percebe que a guarda real de Angriá 
também deu fim aos demais, matando ou prendendo. Você se aproxima de Vasco de Sá sem remorso 

algum e lhe conta resumidamente o motivo da vingança. Ele já não sabe o que mais o machuca: o 

veneno correndo em suas veias ou suas palavras que se transformam em demônios em sua mente. 
Quem foi preso implora por ser solto, e quem morreu já descansa em paz. Você lamenta, mas 

não podia correr o risco de uma revolta acontecer na sala de jantar de Angriá. Você se lembra de 

Esopo e lhes diz que “em briga de elefantes, o capim é o prejudicado”. 
Apesar de toda essa confusão, você está tão em paz consigo, e ainda brinca dizendo que os que 

morreram tiveram sorte de passar desta vida para melhor ao sabor do vinho da melhor safra do 

principado, representado pelo símbolo इ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES), encontrado nas 

garrafas. 

Vasco de Sá é o último a morrer. Depois de vingada a morte de Beatriz, sua jovem mãe, você 
pensa em escrever para seu avô que a vingança foi feita à lei de Talião. Certamente fará isso amanhã 

cedo, pois agora sua noite ficou mais interessante vendo Vasco de Sá morto enquanto aprecia um belo 

jantar. Talvez Angriá te puna pelos danos causados à própria guarda, mas isso é outro problema, para 
uma outra história... 

Vá para 300. 

117 

Os militares bilíngues se impressionam com sua dicção e fluência em ambos os idiomas. 

Claro, alguns deslizes foram cometidos, mas a maioria da comuicação foi feita com excelência. Eles 

pedem para traduzir uma última palavra em cada idioma, e você sorri assim que a escuta: “Alistado”. 

Vá para 257.  
118 

– Esteja presente pontualmente na praia de Belém no horário indicado no cartão. Como hoje 

está um dia movimentado, talvez não encontre nada nesse posto do cais. Se ele não estiver lá meia 
hora antes, é porque irá partir do posto 3. Não se preocupe, basta ver qual o único navio que possui 50 

bocas de fogo.  

Você agradece, e, no momento que faria outra pergunta, já é colocada para fora da Casa da 

Índia por um militar mal humorado, enquanto um próximo soldado já ocupa seu lugar para se alistar. 
Vá para 86. 

119 

A cimitarra é leve, fácil de manusear e possui um corte espetacular. É possivelmente a melhor 
arma que você já manejou na vida. Você acerta uma árvore de tronco grosso e percebe o estrago que a 
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arma faz (ganhe 2 pontos de VIGOR enquanto estiver com ela). Você pensa em contatar um artesão 

para criar uma bainha compatível a essa enfeitada e poderosa arma. 
Você tenta tirá-la de sua mão para observar as inscrições em sua lâmina e apreciar os desenhos 

entalhados no pomo, cabo e guarda-mão, mas ela parece não desgrudar de seus dedos. Você tenta, e 

ela finalmente sai, mas te deixa uma marca na palma da mão, que parece feita em brasa (perca 2 

pontos de SAÚDE por isso). A partir de agora, nenhuma bênção que você tenha ou ganhe poderá ser 
utilizada pelo resto de sua aventura. 

Agora abandonada pelos deuses por empunhar uma arma amaldiçoada, você continua sua 

exploração. Vá para 197. 
120 

Depois de alguns dias, você recebe uma carta do vice-rei de Goa, dizendo que D. Leonor, e 

todos os criados da casa, ficaram em choque com tamanha demonstração de ódio. A pobre coitada não 

aguentava mais ter pesadelos com o marido e o filho decapitados, e acabou com a própria vida 
bebendo veneno para ter descanso. Qualquer possibilidade de manterem a paz agora é nula. O reino de 

Goa declarou guerra eterna ao principado de Colabo, e você é a culpada de tudo isso. A carta vem 

timbrada com um símbolo उ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES) nela. 

Você passa a ser temida por todos no principado, e a consequência disso é todos manterem 
distância de você. Ao escrever uma carta a seu avô contando seus feitos, meses depois você recebe 

uma resposta. A felicidade ao obter a resposta de D. Rodrigo passa de felicidade à decepção, pois ele 

admira que sua missão foi cumprida, mas desaprovou essa carnificina. Ele compara sua última atitude 
ao presente que os gregos deram aos troianos, sendo sua audácia muito mais asquerosa. 

O preço por tamanha crueldade é você ter que se estreitar sua relação com a solitude. Logo 

você, tão comunicativa e querida por todos... 

Vá para 300. 
121 

Você mata o skōlex e uma gosma jorra sem parar dele. Você se enoja com a cena e não 

consegue segurar o vômito (perca 2 pontos de SAÚDE pelo ocorrido). Mesmo vulnerável aos outros 
animais, percebe que nem as formigas, nem os símios, parecem querer briga. Se tentar estabelecer uma 

comunicação com as formigas gigantes – caso não as tenha atacado antes –, vá para 28. Se preferir se 

comunicar com os símios – caso não tenha investido contra eles antes –, vá para 84. Se achar tudo isso 
loucura demais, você pode espantar os dois grupos de animais indo para 210. 

122 

– Almirante Vasco de Sá, às ordens de vossa alteza. Confesso que esperávamos o temível 

Angriá, e que surpresa boa receber pessoalmente uma donzela tão formosa como a embaixatriz. Não 
percamos tempo nesse porto, a população está agitada demais com uma visita como essa. Acompanhe-

me ao palácio vice-real. 

Fingindo gostar do cortejo formal do almirante, mas se remoendo de ódio por dentro, você: 
Finge tropeçar e força um encontro frontal, cravando seu punhal na barriga do almirante. Vá para 40. 

Mantém as honrarias e acompanha o assassino de sua mãe ao palácio. Vá para 161. 

123 

Depois de muito procurar por algo no local, você encontra um dado de seis lados, claramente 

feito de modo artesanal. Pode ser uma boa distração numa viagem tão longa, e você já pensa em como 

criar jogos mentais com ele para não morrer de tédio durante esse período. Se quiser, anote-o em sua 

MOCHILA MÁGICA. Depois, vá para 235. 
124 

Os militares parecem interessados nessa lenda. Um deles se pronuncia: 

– Eis algo que é de extrema necessidade para as nossas viagens: embarcar uma entidade que 
deixa o nevoeiro com cheiro de azeite. Agora eu me pergunto: como conseguimos viajar sem essa 

magia até os dias de hoje? 

Os outros ainda riem da inutilidade desse seu suposto poder, mas logo se cansam e te 

expulsam da Casa da Índia. Você, envergonhada, perde 1 ponto de VENTURA por ter criado 
esperança que essa história os convenceria, mas foi vencida pela ironia do militar. No entanto, 

algumas opções ainda lhes restam: 

Você sugere a Manuel te ajudar a entrar num navio rumo ao oriente de forma clandestina. Vá para 88. 
Você ignora Manuel para ter uma vida de conforto no palácio do Lumiar. Vá para 141. 
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125 

– Ora, ora... e o que uma princesa vinda do berço de ouro poderia fazer numa viagem dessa? 
Já sei! Arrumar um belo pretendente, é claro. Quem diria, hoje é seu dia de sorte, pois procuro uma 

bela mulher para mim. Não se preocupe, a minha esposa goesa não é ciumenta, e vocês cozinharão e 

limparão minha casa de forma mais depressa. E já te adianto: sou exigente. 

Os outros dois colegas riem, enquanto passam a mão em seus cabelos e te tocam no rosto. 
Você: 

Vai xingá-los e sair de lá o mais depressa possível. Vá para 259. 

Vai atacá-los e exigir respeito. Vá para 51. 
126 

O Echeneis é amistoso, e os corsários se divertem com sua atitude de nadar com um peixe 

lendário. Até se esquecem de ir embora para admirarem a cena. No entanto, eles começam a conversar 

entre si de forma estranha e saem de controle, gritando para você sair daquele lugar imediatamente. 
Isso porque outro peixe só conhecido nas histórias populares, o Peixe Arco-Íris, se aproxima. Ele tem 

o tamanho de uma baleia e possui as sete cores do famoso fenômeno natural. O que você faz? 

Se quiser fugir desse peixe colorido e voltar às pressas para a embarcação, vá para 156. 
Se quiser enfrentar esse peixe colossal, vá para 221. 

127 

Chegando na Casa da Índia, Manuel avisa que seu filho de criação “Ângelo” pretende se 
alistar para servir Portugal no território de Goa. Os militares relutam, pois você não é forte e é muito 

jovem para uma viagem como essa, e exigem alguma prova de que possa ser útil às forças 

ultramarinas, tendo em vista que ataques de corsários no Oceano Índico têm sido frequentes graças à 

audácia de um príncipe-pirata maligno. O que você dirá? 
– Sou poliglota e me comunico facilmente com estrangeiros. Vá para 56.  

– Minha esgrima compensa minha força física. Vá para 32. 

– Posso contribuir de qualquer outra forma que precisarem. Vá para 99. 
128 

Você hesita e reflete que não haveria motivos para seu avô estar ali. Os corsários te seguram 

como podem, embora você seja forte e consiga escapar de alguns, mas consegue ser contida a puxões 
e beliscões (perca 2 pontos de SAÚDE por eles). Vá para 106. 

129 

Olhando para a floresta novamente, fogos-fátuos surgem e parecem dançar. Essa cena se 

embeleza mais ainda com a chegada dos vaga-lumes, que você gosta de chamar de “pirilampos”. De 
repente, algo parece sair de lá e vem em sua direção. É um homem, mas não é outro pani. Montado 

num búfalo, esse homem possui quatro braços e tem a pele azul-marinho. Ele se dirige a você: 

– Sou um Yamaduta, servo de Yamaraj, deus da morte e da justiça. Trago uma mensagem de 
meu senhor: você é querida pelos deuses, mas deve se retirar agora a seus aposentos. Não explore mais 

a floresta à noite ou será seu fim. 

Você nem tem tempo de responder e o búfalo já pega impulso para, depois de alguns galopes, 

saltar e “correr” pelos ares juntamente com o mensageiro divino, sumindo no céu escuro. O que você 
fará? 

Segue as ordens de Yamaduta/Yamaraj e se retira ao palácio-fortaleza? Vá para 288. 

Pensa que é uma ilusão ou um truque de um ser mágico e volta para a floresta? Vá para 292. 
130 

Os corsários parecem até se divertir com sua situação. Enquanto te cercam e gritam palavras 

que você nem imagina a que idioma pertencem. Eles querem testar suas habilidades, e por isso eles 
facilitam a luta. Você lutará com um de cada vez: 

1º CORSÁRIO VIGOR 8 SAÚDE 6 

2º CORSÁRIO VIGOR 9 SAÚDE 4 

3º CORSÁRIO VIGOR 8 SAÚDE 7 
4º CORSÁRIO VIGOR 9 SAÚDE 5 

Cada vez que derrotar um corsário, ganhe uma bênção (adicione uma bênção extra a cada 

corsário abatido se tiver RELIGIÃO HINDU como habilidade). Após abater os três primeiros 
inimigos, vá para 17. 

131 
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Manuel compra roupas masculinas simples numa loja próxima à Casa da Índia (acrescente, em 

sua ficha, o adjetivo “masculinas” depois de “roupas do corpo”). É uma decisão difícil, mas embarcar 
como “Ângelo” parece ser uma boa ideia e, para o disfarce ser ainda melhor, seria preciso cortar suas 

belas madeixas negras. O que fazer? 

Cortar o cabelo? Vá para 81. 

Manter o cabelo? Vá para 94. 
132 

Você procura por algo além de batatas e ninhos de ratazanas. Nos caixotes de madeira, muita 

papelada, com mapas, tabelas de preços, itinerários, manuais de bordo e diários com caligrafias 
indecifráveis. Se um dia alguém inventar algo para armazenar tanta informação de modo mais 

simples... 

Finalmente você acha algo que te chama a atenção: um conjunto de cartas de baralho. 

Curiosamente, esse maço não é retangular, e sim circular. É um baralho indiano que parece ter 99 
cartas com ilustrações muito bonitas. Ao olhar para as cartas de figuras, elas se mexem e dançam para 

você. Só pode ser um baralho mágico! Será que ele te trará bênçãos, ou estaria ele amaldiçoado? Você 

pode levar essa preciosidade consigo se desejar (anote-a em sua MOCHILA MÁGICA). Depois, vá 
para 140. 

133 

O colar ganha um brilho azul ofuscante. Ele parece queimar seu pescoço (perca 3 pontos de 
SAÚDE pela queimadura), e inexplicavelmente você se sente bem com isso, pois se sente...tocada 

pelos deuses! Enquanto estiver com esse colar (anote-o em ITENS DO CORPO), você tem as bênçãos 

"K", de Matsya, e "K" e "V", de Kurma e poderá usá-las. Se possuir RELIGIÃO HINDU como 

habilidade, além dessas bênçãos jogue dois dados (ou sorteie uma carta) e divida o resultado por 2, 
arredondando-o para cima. Ganhe bênçãos extras equivalente ao resultado obtido e anote-as em sua 

ficha de personagem. Se os próprios deuses estão a seu favor, o melhor a fazer é enfrentar os inimigos 

com fé. Vá para 219. 
134 

O almirante não acredita em sua audácia, e faz qualquer coisa para livrar o filho dessa situação 

embaraçosa. Ele se prepara em alguns minutos e entra na arena furioso por você ter roubado a cena 
dessa forma. 

Eis o combate que você tanto esperou! Prove que é digna de ser da família Silveira, neta de D. 

Rodrigo, portuguesa e guerreira por natureza: 

VASCO DE SÁ  VIGOR 11  SAÚDE 13 
Se reduzir a SAÚDE do assassino de sua mãe para 4 ou menos, vá para 278. Se reduzir a SAÚDE para 

0 ou menos, o valor obrigatoriamente permanecerá como 1. 

135 

Memórias de sua infância, com seu avô sempre presente, aparecem de forma caótica em sua 

mente, e você decide por um fim ao responsável pela ruína de sua família. Seu rancor é maior que seu 

remorso, e você tem todo o tempo necessário para asfixiar o assassino de sua mãe. Depois de impedir 

sua respiração por mais tempo do que deveria, como forma de garantir sua passagem para o mundo 
dos mortos, você vai, de fato, descansar. Vá para 50. 

136 

Foi difícil seguir o animal, que mesmo ferido correu muito – e inutilmente – pelo seu curto 
final de vida (perca 1 ponto de SAÚDE pelo cansaço). Ao seguir as pegadas do bisão, você avista sua 

carcaça já sendo comida por três animais: um verme enorme do tamanho de meio crocodilo, um grupo 

de formigas gigantes e um trio de símios humanoides. Os três parecem disputar quem é mais 
merecedor do bisão morto. Se você quiser atacar o verme, vá para 41. Se preferir atacar as formigas, 

vá para 188. Se optar por investir contra os símios, vá para 242. 

137 

Você percebe uma escotilha quebrada e aberta, com uma corda pendurada. Deve ter sido por 
aqui que alguns dos corsários entraram! Como você conseguiu sair da vista dos atiradores, poderá 

escalar e entrar no navio por essa passagem. Faça um teste de VOCAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá 

para 71. Se não, vá para 268. 
138 
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Esses seres são conhecidos como byangomas e nada te fazem de mal. Eles dançam no céu e 

você se sente em paz com essas criaturas mágicas. Ganhe 1 bênção (acrescente 2 bênçãos extras se 
possuir RELIGIÃO HINDU como habilidade). Você acha que já interagiu mais com a mitologia hoje 

do que talvez em toda sua vida, e decide voltar para o palácio-fortaleza por um caminho diferente. Vá 

para 197. 

139 

O Dr. Jafet te aponta para um armário onde há uma roupa de amazona, que parece ter sido 

confeccionada exclusivamente para você (risque as roupas antigas e insira “roupas de amazona” no 

lugar da vestimenta antiga em sua ficha de personagem). Vestida e pronta para encarar o príncipe-
pirata, você vai a seu encontro acompanhada pelo próprio Dr. Jafet. 

Ele a direciona para uma antessala pequena, mas não menos ornamentada do que os outros 

aposentos desse palácio peculiar. Depois de alguns minutos de espera, surge Angriá, um homem 

esbelto, moreno, cabelos negros e ondulados compridos até os ombros, elegantemente vestido, armado 
de um punhal cravejado de pedras preciosas à cintura. Ele se comunica em francês com você: 

– Quais suas intenções nos meus mares? 

– Busco ir a Goa vingar a morte de minha mãe! Vá para 213. 
– Vou acabar com o seu povo, pela honra de meu país! Vá para 112. 

– É difícil sonhar quando se é prisioneira! Vá para 177.  

140 

Você chegou a coletar algum baralho mágico? Se sim, multiplique o número de cartas que ele 

parece ter por 3, e vá imediatamente para a referência cujo número é o resultado dessa conta. Se não 

souber ou se a conta não fizer sentido, continue a leitura aqui mesmo. 

Os dias passam e, sempre que é pega, você usa a desculpa de Ricardo. Tudo parece correr 
bem, até que um dia o “Nossa Senhora da Glória” parece sofrer um ataque inimigo. Se realmente for 

uma investida corsária, você precisará pensar em algo mais criativo do que procurar por seu colega. 

Vá para 271. 
141 

Você diz a Manuel que essa vingança pessoal do seu avô é incabível. Sua mãe já está morta e 

nada irá trazê-la de volta. Manuel te escuta e, muito sereno, te responde: 
– Você só esqueceu de um detalhe: é uma Silveira, e deve honrar sua família. Por acaso quer 

ser uma vergonha maior ainda para seu avô, que te criou sozinho? Você acha que ele não adoeceria de 

tristeza por causa de uma escolha como essa? 

Você está envergonhada pela decisão que quase pôs tudo a perder, sem mal ter começado a 
aventura. Perca 1 ponto de SABEDORIA e vá para 194 fazer uma escolha mais sensata. 

142 

– Você vai adorar a notícia! Goa quer propor um tratado de paz conosco. Angriá te pergunta se 
quer ser a embaixatriz de Colabo, visto que seu português é perfeito para uma comunicação tão 

marcante. 

Você tenta processar uma notícia tão interessante para o principado e para seu próprio plano 

de vingança, que demora para raciocinar.  
– Jafet, mas como assim? Os goeses virão para cá? 

– Não. É você quem vai a Goa. Embarcará no Ofir e será acompanhada por outras três 

embarcações. 
– Mande os espiões de Angriá obterem informações sobre o vice-rei de Goa. Sei apenas que é 

um Conde de Sarzedas, ou seja, um nobre da monarquia. Preciso também que... 

– Pela carta que recebemos o vice-rei não comparecerá. Ele incumbiu um militar de confiança 
chamado Vasco de Sá para te receber... 

Vasco de Sá! Você tem um calafrio após ter ouvido isso da boca do Dr. Jafet. O nome e o 

sobrenome portugueses ecoam em sua mente e você parece estar em transe. Parece que você teve um 

sonho premonitório, e esta viagem pode ser sua grande oportunidade. 
– Ângela? Está se sentindo bem? 

– É... muita informação para se processar de uma vez só. Diga a Angriá que eu aceito, mas 

preciso me organizar para tal. Diga-lhe também que não irei à caça hoje para melhor me planejar para 
esta visita. 



466 

 

O Dr. Jafet fica surpreso por você dispensar uma caçada, mas respeita sua ordem. Ele fecha a 

porta e você está sozinha novamente. Você sussurra para si “um tratado de paz para o povo e um 
tratado de paz para a minha própria família...”. 

Vá para 171. 

143 

Ele recolhe o pagamento (desconte o valor de suas moedas guardadas na MOCHILA 
MÁGICA), encara-te desconfiado e pergunta: 

– É o melhor que pode fazer? 

O que você faz? 
– Sim, agora cumpra sua palavra e diga o que sabe! Vá para 74. 

– Ok, vou acrescentar mais 15 barazucos e não se fala mais nisso! Vá para 251. 

144 

Tendo derrotado Lopo de Sá, você decide decepar-lhe a cabeça para servir como um bizarro 
troféu (acrescente essa cabeça em sua MOCHILA MÁGICA). Uma ideia diabólica vem em sua mente: 

enviar essa “conquista” para D. Leonor, mãe de Lopo de Sá, a fim de enlouquecer a pobre senhora. Se 

desejar fazer isso, você pede a um criado de Angriá uma caixa ornamentada para esse presente 
tenebroso. Você pode acrescentar a cabeça de Vasco de Sá também, se a tiver (risque-a de seus 

pertences, assim como a cabeça de Lopo, que acabara de anotar). Se optar por essa ideia grotesca, vá 

para 120. Se achar que é exagero e ódio demais para seu gosto, descarte quaisquer cabeças coletadas 
até aqui e vá para 293. 

145 

Vasco de Sá nem sabe mais o que sentir. Ele se levanta e pede para manter os termos do 

acordo entre Colabo e Goa como estão. Ele pede para reunir sua tripulação para voltarem 
imediatamente a Goa. Todos reparam que ele está visivelmente abalado, mas ninguém ousa perguntar 

o motivo. Os navios goeses zarpam de volta à terra de origem. 

Depois de certo tempo, você recebe notíciais dos espiões de Angriá infiltrados em Goa. Vasco 
de Sá enlouqueceu. Dizem que ficou calado por dois dias inteiros, e que contou a D. Leonor crimes 

impensáveis para o gentil e exemplar almirante. Ela contratou os melhores médicos de Goa para 

examinar sua demência, mas nada foi detectado. Por fim, ele enviou-a para um convento e perambula 
pelo seu palácio de forma decadente, como um morto-vivo. No entanto, imaginar uma cena como 

essas, para você, não é nada triste. 

Vá para 250. 

146 

Você tenta se comunicar em português e inglês com o homem, mas em francês vocês 

conseguem estabelecer uma comunicação. Vá para 107. 

147 

Você tenta gritar, mas só consegue fazer um monte de bolhas de ar. Eles nem perceberam sua 

presença. O que você fará? 

Voltará à superfície e chamará os corsários para intervirem? Vá para 22. 

Entrará no combate ao lado do cavalo? Vá para 207. 
Entrará no combate ao lado do guerreiro? Vá para 240. 

148 

– Existem pessoas que tentam dizer muito falando pouco. Você consegue, em alguns 
grunhidos, ser pior do que o maior encrenqueiro daqui. Bastaria ter falado que é reservado, soldado! 

Que o mar faça contigo o que achar de melhor. 

Ricardo se afasta de você e te roga uma praga. Seu foco no plano de seu avô é grande, mas 
nem por isso é sensato deixar a boa educação de lado, afinal, Ricardo nada sabe ou pode fazer por 

vocês. Você é ignorado e hostilizado por todos, visto que Ricardo é popular entre os tripulantes. Perca 

1 ponto de SABEDORIA e 1 de VENTURA pela rispidez aplicada ao jovem soldado e vá para 273. 

149 

Chegando próximo à embarcação “São Francisco Xavier”, os corsários que o capturaram dos 

goeses encontram com a sua tripulação, os corsários resgatadores. Vocês conversam e não sabem o 

motivo de ele ainda estar parado. Eles cogitam abandonar o navio por ele parecer “mal-assombrado”.  
Faça um teste de SABEDORIA. Se for bem-sucedido, vá para 64. Se falhar, vá para 205. 

150 
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Você corre para qualquer direção longe desse ser. De tão apavorado que está, até se esqueceu 

que um aventesma é um ser sobrenatural inofensivo, que te mostra o caminho correto a ser seguido e, 
justamente, o grande erro é fingir que não o viu e fugir dele, pois isso dá azar. Superstições à parte, 

você perde 1 ponto de VIGOR, pois passará a lutar assustada e terá pesadelos por um tempo, não 

recuperando totalmente sua saúde mental e física, e 1 de VENTURA, pela má sorte lançada pelo 

fantasma. Após descontados os valores, faça um teste de VENTURA: se for bem-sucedido, vá para 
226. Se não, vá para 19. 

151 

O torneio começa e várias modalidades são oferecidas. Todos participam de todas. São elas: 
duelo de cavaleiros, combate corpo-a-corpo, uma espécie de agilidade contra obstáculos, e muitas 

outras. Faça três testes de vocação: 

Para a primeira prova, faça um teste de VOCAÇÃO e acrescente um bônus de 1 se tiver 

EQUITAÇÃO e outro de 1 se tiver ESGRIMA; para a segunda prova, faça um teste de VIGOR e 
acrescente um bônus de 1 se tiver ESGRIMA como habilidade; na última provação, faça um teste de 

VOCAÇÃO e acrescente um bônus de 1 se tiver FURTIVIDADE como habilidade. Se falhar em 

algum deles, perca 4 pontos de SAÚDE e refaça o teste que fracassou. Ao terminar todos eles, role 
dois dados e divida o valor obtido por 2. Desconte esse resultado de seus pontos de SAÚDE pelo 

cansaço que esse “coliseu goês” te forçou. Se ainda estiver viva, você é declarada campeã do torneio. 

Ganhe 1 ponto de VENTURA e 1 bênção (acrescente mais 2 bênçãos se tiver RELIGIÃO HINDU 
como habilidade). Vá para 102. 

152 

Chegando no principado de Colabo, você se encontra com Angriá e lhe explica o que 

conseguiu. Ele se mostra indiferente, visto que sempre resolveu tudo sozinho, mas fica feliz pelo seu 
desempenho. 

Passados alguns dias, o Dr. Jafet entra em seus aposentos com um recado de Angriá, que 

ficará em terras distantes por um longo período: 
– Ângela, recebemos uma carta do vice-rei de Goa. Ele enviará daqui a 2 dias seu embaixador, 

Vasco de Sá, para discutir novamente o acordo de paz. Eu não sei exatamente o que, visto que você 

deixou bem clara a posição do principado na visita a eles. 
– Tudo bem, Jafet. Vamos aguardá-los. 

Pensando novamente numa oportunidade de vingar a honra da família Silveira, você pensa se 

o Dr. Jafet teria algo útil em seu aposento capaz de ser usado em Vasco de Sá. Mas o que seria útil 

para seu plano? Enquanto ele sai de seus aposentos, você o interrompe com qual pergunta? 
– Jafet, você me prepararia um sonífero potente? Vá para 209. 

– Jafet, você possui veneno de naja? Vá para 35. 

– Jafet, você possui uma arma de fogo? Vá para 93. 
153 

Arma geralmente de posse da elite indiana, ela é formada por um bracelete e uma lâmina do 

tamanho de um punhal. Seu manuseio é simples, pois parece uma extensão de seu braço. Além de seu 

suporte, há um gatilho que faz de dentro da lâmina surgirem outras duas, uma curiosa engenharia 
bélica. O dano de seu IMPACTO continua sendo igual ao causado por seu punhal, mas cada vez que 

sofrer um IMPACTO do oponente, role dois dados. Se obtiver 12 (ou K, nas cartas), você bloqueia o 

ataque de seu oponente com o bracelete do katar, fazendo seu IMPACTO ser anulado com sucesso. 
Devido à agilidade em seu ataque, essa arma te dá dois ataques ao invés de um. A cada golpe 

inflingido no oponente, você pode rolar dois dados (ou sortear uma carta). Se obtiver 11 ou 12 como 

resultado (V ou K, nas cartas), você consegue perfurar e ativar a “tesoura”, que ramifica a lâmina 
única da arma em outras três, reduzindo 1 ponto extra de SAÚDE de seu inimigo. Se obtiver qualquer 

outro resultado, inflige apenas o dano de corte (o IMPACTO padrão). Anote essa arma em ITENS DE 

CORPO e volte para a referência anterior. 

154 

Se você não perdeu sua arma na batalha, ou se a perdeu na confusão do conflito, você pode 

usar a bênção de Matysa (se a tiver) para recuperá-la. Nesse caso, vá para 14. Caso tenha perdido sua 

arma para sempre, faça um teste de VOCAÇÃO (adicione um bônus de 2 se tiver RASTREAMENTO 
como habilidade). Se for bem-sucedido, vá para 91. Se não, vá para 248. 

155 
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Sendo um membro da família Silveira, você preza pela honra e decide que é o certo a se fazer. 

Sem deixá-lo interromper, você revela tudo a seu amigo apaixonado, bem como o que cometeu contra 
a família Sá. Como era de se esperar, o Dr. Jafet fica surpreso com sua história. Terminada, ele não diz 

nada, o que te preocupa. Ele vai até seu armário e, num fundo falso, parece impaciente para pegar 

algo. O que você vai fazer? 

Atacá-lo, pois ele se horrorizou com seu relato e provavelmente busca uma arma para te matar. Vá 
para 265. 

Espera atenta para ver o que ele procura. Vá para 21. 

156 

Nem só de valentia se faz uma mulher corajosa, mas também de sabedoria! Como você 

enfrentaria uma baleia? Como nada de forma veloz enquanto os corsários tentam frear o navio para te 

socorrer. Se tiver NATAÇÃO como habilidade, é resgatada em tempo. Se não, você engole água do 

mar, o que te faz passar mal e vomitar, além da fadiga (perca 2 pontos de SAÚDE). 
Como era de se esperar, o Peixe Arco-Íris, que até já engoliu o próprio Buddha, engole o 

Echeneis e fica ali, rondando o navio, mas não impede sua locomoção. Ele seria lindo, se não fosse 

amedrontador. Você se entristece pelo Echeneis e precisa tomar uma nova decisão: 
Se quiser vingar o Echeneis atacando o Peixe Arco-Íris, vá para 185. 

Se achar melhor esquecer o “amigo” que acabara de fazer, vá para 260. 

157 

Fora da casa de Alfredo, você tem algumas opções: 

Visitar o mercado local, prestes a fechar. Vá para 229. 

Perguntar para os moradores locais onde fica a residência de Vasco de Sá. Vá para 165. 

Andar pela cidade e tentar descobrir algo sozinha. Vá para 284. 
158 

Por sorte, você lembra ter lido em um dos livros que o Dr. Jafet te emprestou certa vez sobre a 

potência do veneno de naja. Ao invés de envenenar a bebida de Vasco de Sá, você envenena a de 
todos os goeses. Essa é a vantagem de participar da organização dessas cerimônias: os lugares são 

marcados com antecedência para não haver problemas. 

Após o brinde comemorativo ao acordo de paz, algo “misterioso” acontece. Todos os goeses 
começam a passar mal, rogam pragas contra os colabenses, que nada entendem. Você se revela como a 

responsável por tudo aquilo, aproxima-se de Vasco de Sá sem remorso algum e lhe conta 

resumidamente o motivo da vingança. Ele já não sabe o que mais o machuca: o veneno correndo em 

suas veias ou suas palavras que se transformam em demônios em sua mente. 
Os demais goeses imploram por uma cura, pois não precisariam participar desse destino 

trágico. Você lamenta, mas não podia correr o risco de uma revolta acontecer na sala de jantar de 

Angriá. Você se lembra de Esopo e lhes diz que “em briga de elefantes, o capim é o prejudicado”. 
Os colabenses discutem entre si, mas ninguém ousa questionar sua decisão. Você está tão em 

paz consigo que ainda brinca dizendo que os goeses tiveram sorte de morrer ao sabor do vinho da 

melhor safra do principado, representado pelo símbolo इ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES), 

encontrado nas garrafas. 
Vasco de Sá é o último a morrer. Depois de vingada a morte de Beatriz, sua jovem mãe, você 

pensa em escrever para seu avô que a vingança foi feita à lei de Talião. Certamente fará isso amanhã 

cedo, pois agora sua noite ficou muito interessante vendo Vasco de Sá morto enquanto aprecia um 

belo jantar.  
Vá para 300. 

159 

Você está tão encantada com os ornamentos da arma que esquece de pegá-la. Você nada em 
direção a ela, mas acha que não vale o esforço. Você nunca saberá o que essa arma poderia te 

conceder, ou se é apenas uma lança comum ricamente entalhada. 

Você agora tem todo o tempo do mundo para retornar ao navio, mas guardará a história desse 

conflito para si mesma, pois certamente seria presa por insanidade ao contar uma experiência tão 
absurda. Vá para 277. 

160 

Chegando à Praia de Belém, você se dirige de carruagem ao Palácio do Lumiar. Você 
consegue admirar a beleza que é a primavera lisboeta pela primeira vez. Manuel, o eterno criado de 
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sua família, repara no barulho do veículo e corre em direção a você quando percebe quem dela sai. 

Você o abraça forte e se mostra ansiosa para rever seu avô, mas a feição de Manuel muda 
drasticamente, lhe informando que estava mal de saúde há um ano, e que havia melhorado depois da 

notícia do jornal goês que contava o lado sombrio de Vasco de Sá. Ele corre pegar o exemplar do 

“Portugal oriental”, carimbado com um símbolo उ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES) e você 

sente uma paz muito grande por ter cumprido sua missão. Porém, semanas depois a saúde de seu avô 

piorou muito. 
– Infelizmente, Ângela, D. Rodrigo já não está mais entre nós. Se te conforta, suas últimas 

palavras foram seus melhores votos a ti. 

– Meu bom avô... 
Você se entristece por nunca mais poder vê-lo, mas fica feliz por tê-lo informado da conclusão 

de vosso plano antes de sua partida desta para melhor. 

Vá para 300. 
161 

Foram 19 anos esperando por isso. Apesar de manter o profissionalismo como manda a 

etiqueta, a ansiedade é grande pelo olho por olho, dente por dente. Se você possui DIPLOMACIA em 

suas habilidades, vá para 279. Do contrário, vá para 18. 
162 

Você tenta achar alguma desculpa, mas terá que apelar para o suborno. O que vai oferecer ao 

guarda? 
Um anel de prata ou um sino dourado (se tiver algum desses itens)? Vá para 90. 

Uma boneca de madeira ou um crucifixo de ferro (se tiver algum desses itens)? Vá para 208. 

Nenhum desses itens e tenta atacá-lo? Vá para 249. 

163 

Você tenta argumentar, mas nada parece acontecer. Talvez a forma, talvez o vocabulário, algo 

não está preciso aqui. Perca 1 ponto de SAÚDE pelo esforço mental e volte para 281. Se você falhou 

no teste pela terceira vez, vá para 253. 
164 

Agora tudo faz sentido: ele recitou um ritual antes de morrer e hospedou um Kabandha em seu 

corpo, um demônio comedor de carne. O brutamontes começa a murchar e volta à forma humana, já 
sem vida. Será que, finalmente, você poderá descansar desse tormento que existe há décadas em sua 

família? Vá para 238. 

165 

Essa informação foi fácil de ser parcialmente obtida. Ninguém sabe onde vive Vasco de Sá, 
mas se ele for um homem ligado ao vice-rei de Goa, certamente se encontrará no palácio. 

Um homem estranho parece ter escutado sua conversa e te interpela sobre o motivo dessa 

visita. Ele tem boa aparência, mas seu interesse em sua busca não pode ser decifrado. O que você faz? 
Oferece-lhe alguma quantia por informações mais detalhadas? Vá para 111. 

Diz que é assunto particular e sai de perto dele? Vá para 231. 

166 

Infelizmente, boa parte do bisão foi banhada pela gosma do verme e não poderá ser 

reaproveitada. Você abandona a carcaça e segue com sua exploração. Depois de andar alguns metros, 

você percebe uma lápide com uma pá ao lado. O que fará com tudo isso? 

Se achar melhor usar a pá para enterrar o bisão, vá para 246. 
Se achar melhor deixar como está, vá para 280. Você pode levar a pá contigo, caso preferir (anote-a no 

campo ITENS DO CORPO). 

167 

Faça um teste de VOCAÇÃO (acrescente um bônus de 1 se tiver FURTIVIDADE como 

habilidade). Se for bem-sucedido, vá para 271. Se falhar, você acha que o estoque será o primeiro 

local que os corsários irão após aniquilarem a tripulação portuguesa e você será a última presa deles. 

Com isso, é melhor fazer outra escolha, voltando para 66. 
168 

Você e seu “aliado” matam o tritão-corsário, que parece se diluir com a água. O cavalo, que 

você se recusa a chamar de “cavalo-marinho” – por razões óbvias –, parece te oferecer montaria, mas a 
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lança do inimigo morto afunda com rapidez e te chama a atenção por ser ricamente ornamentada. O 

que você vai fazer? 
Montar no cavalo verde-esmeralda? Vá para 221. 

Ignorar o animal e se apressar para salvar a lança? Vá para 262. 

169 

– Não, o lugar de Adamastor é aqui, filtrando os soldados valentes dos covardes. Os do 
primeiro tipo o encaram e passam no teste, assim como você. Os do segundo tipo se apavoram e 

desistem. Ele só possui esse tamanho monstruoso, mas por dentro é uma fada. Ei! Pare de rir! Se 

contar a ele que eu revelei esse segredo, você será alimento de africanos ao atravessar o Cabo da Boa 
Esperança! 

Segurando para não rir mais dessa surpreendente informação, você decide ir com Manuel 

embarcar. Vá para 86. 

170 

Está evidente que são os panis, os negociantes avarentos. Eles sacam suas armas enferrujadas, 

confirmando que o combate será inevitável. Lute contra todos ao mesmo tempo: 

PRIMEIRO PANIS VIGOR 7 SAÚDE 10 
SEGUNDO PANIS  VIGOR 8 SAÚDE 13 

TERCEIRO PANIS  VIGOR 8 SAÚDE 6 

A cada panis derrotado, ganhe 1 bênção (ganhe 1 bênção extra a cada panis abatido se tiver 
RELIGIÃO HINDU como habilidade). Se vencê-los, vá para 233. 

171 

Do porto de Colabo ao porto de Goa são quatro dias de viagem, três se tudo correr bem. Sua 

tripulação está contigo, além do Dr. Jafet, médico da tripulação e seu amigo pessoal. Dentro do 
esperado, vocês chegam à Índia portuguesa.  

Quando o Ofir está próximo de atracar, você sente de longe a hostilidade goesa perante vocês, 

inimigos mortais de Colabo. O que vai fazer? 
Tomar a frente da tolda para que todo o povo goês veja que Colabo enviou uma embaixatriz? Vá para 

283. 

Entrar escoltada por corsários grandes para que pensem ser o próprio Angriá? Vá para 215. 
172 

Você tem algumas opções para aventuras extraordinárias enquanto aguarda a oportunidade 

perfeita para honrar o nome de sua família. Escolha o que fazer enquanto isso: 

Explorar as florestas do palácio-fortaleza (se já não o fez)? Vá para 11. 
Explorar a região portuária (se já não o fez)? Vá para 275. 

Manter a rotina? Vá para 252. 

173 

Enquanto você nada sem rumo, voltando às vezes para a superfície com a intenção de não 

preocupar a tripulação, uma figura assustadora vem em sua direção. Parece nadar vagarosamente, e 

quando está em seu campo de visão você percebe que ela é uma espécie de sereia-esqueleto. 

Apavorado com a cena, ela parece se comunicar por telepatia com você, e alerta: 
– Sou um Yamaduta, servo de Yamaraj, deus da morte e da justiça. Trago uma mensagem de 

meu senhor: você é querida pelos deuses, mas deve se retirar agora a seus aposentos. Não explore mais 

o mar ou será seu fim. 
Você nem tem tempo de responder e a sereia-esqueleto se transforma em centenas de peixes-

bandeira para, depois de nadarem velozmente, sumirem no mar escuro. O que você fará? 

Pensa que é uma ilusão ou um truque e continua sua aventura em alto-mar? Vá para 212. 
Segue as ordens de Yamaduta/Yamaraj e se retira ao palácio-fortaleza? Vá para 260. 

174 

O Dr. Jafet te avisa que precisa falar algo primeiro: declara seu amor à primeira vista, e que 

este se tornou platônico com o tempo, devido a ele ser 11 anos mais velho que você, além de menos 
aventureiro e habilidoso. 

Essa informação te pega de surpresa. Era mais do que uma duradoura amizade! Esse era o 

grande segredo do Dr. Jafet, nada comparado à macabra revelação que você ainda guarda consigo. 
Não se sentindo confortável para relevar seu passado condenatório, você quebra a sua 

promessa e inventa outro segredo para não o assustar sobre o passado de sua família. Vá para 276. 
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175 

Ele recua e te diz, com ódio: 
– Tanto tempo procurando por comida, e agora que a encontrei prepará-la tem sido um 

problema. Vamos facilitar o processo! 

Imediatamente, do tronco do demônio surgem outros dois braços, e pelo jeito arrancou 

também as próprias costelas, que servem como adagas, além das armas dos braços originais. Continue 
lutando para não terminar a aventura como comida de demônio. A iniciativa desse combate pertence a 

ele: 

 RAKSHARA  VIGOR 7 
A SAÚDE do demônio, enfraquecido pelo cansaço e pelos ferimentos, é igual ao valor que lhe 

restou da referência anterior. 

Se finalmente vencer esse ser, vá para 266. 

176 

– Sim, lembro-me de seu filho, o cavaleiro campeão. Infelizmente, não tenho informação se 

ele é nosso prisioneiro, mas por que acha que o prenderíamos? 

Vasco de Sá tenta esconder, mas acaba em prantos: os informantes goeses afirmaram que 
Lopo de Sá havia embarcado clandestinamente em um dos navios de Colabo com a ajuda de 

barqueiros clandestinos. O almirante goês sabe também que, uma vez dentro do principado de forma 

ilegal, nunca mais o invasor é solto. É assim que Angriá trata quem conspira contra ele. Vasco de Sá 
conhece as leis locais, mas implora para que verifiquem, pois ele e sua esposa estão sofrendo muito 

com a falta do filho. 

O que você vai fazer? 

Se decidir aproveitar o momento de fraqueza de Vasco de Sá para lhe revelar seu plano e completar 
essa tortura psicológica, vá para 241. 

Se quiser fingir que vai verificar e continuar negando a presença de Lopo de Sá, vá para 180. 

Se quiser libertar seu meio-irmão do cárcere, já que ele não tem culpa dos crimes que seu pai 
cometera, vá para 62. 

177 

– Entendo. Nesse caso, te ofereço a liberdade. Você é uma guerreira exemplar e não teve culpa 
de minha investida. 

Você fica surpresa pelo príncipe-pirata te soltar de forma tão simples como foi te prender, mas 

ele continua: 

– No entanto, se quiser ficar, posso te oferecer o posto de lugar-tenente. Isso significa que 
acima de você, só existirá eu. Assim que eu morrer, você assumirá o controle de todo o principado de 

Colabo.  

– Isso quer dizer quer... 
– ... você seria a protegida do príncipe, e quando minha hora chegar, será a princesa de 

Colabo. 

Esta é uma decisão difícil de ser tomada, mas o príncipe permanece sereno no olhar e na 

expectativa. Você tenta decifrar alguma parcialidade em suas feições, mas ele é indecifrável. Angriá 
deixou bem claro que seu destino não está nas mãos dele, mas nas suas. O que vai fazer? 

Declinar a responsabilidade tão alta e seguir sua missão principal. Vá para 27. 

Aceitar o posto de lugar-tenente. Vá para 95. 
178 

O mercador só possui uma unidade de cada arma, com a exceção do chakram, que ele possui 

dois. Abaixo estão as opções: 
Pata, a luva-espada (300 bazarucos). Vá para 4. 

Um par de chakram, os discos ocos cortantes (200 bazarucos cada). Vá para 33. 

Maduvu, os chifres do faquir (500 bazarucos). Vá para 96. 

Katar, o punhal-tesoura (250 bazarucos). Vá para 153. 
Haladie, o punhal de lâmina dupla (550 bazarucos). Vá para 200. 

Urumi, a espada flexível (650 bazarucos). Vá para 282. 

Você também poderá recusar qualquer uma dessas ofertas e seguir para 192. 
179 
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A batalha foi árdua, mas os corsários de Angriá se mostram tão talentosos como seu líder. Eles 

te parabenizam pela sua bravura. Olhando para o mar, no entanto, você parece enxergar o rosto de seu 
avô. Aguçando a vista, percebe que é ele mesmo que está embaixo d´água! O que fazer? Se quiser 

mergulhar a fundo e nadar para salvá-lo, vá para 61. Se preferir focar sua missão mais em sua 

vingança do que em sua pessoa, vá para 106. 

180 

Vasco de Sá demonstra irritação. Você não vai ganhar tempo com ele dessa forma. Você 

decide que é melhor agir. Se decidir aproveitar o momento de fraqueza de Vasco de Sá para lhe revelar 

seu plano e completar essa tortura psicológica, vá para 241. Se quiser libertar seu meio-irmão do 
cárcere, já que ele não tem culpa dos crimes que seu pai cometera, vá para 62. 

181 

Os ares indianos realmente te mudaram! Você foi capaz de cruzar os hemisférios, enfrentou 

provações das mais diversas e, no momento que pode se vingar do pior dos malfeitores, você vacila. É 
como prender um gato que matou seu pássaro e libertá-lo logo em seguida.  

Sem desconfiarem de nada, eles lhe agradecem pela estadia e vão ao porto zarpar em direção a 

Goa. Antes de embarcarem, um dos militares goeses lhe presenteia com um colar com o símbolo ऊ 

nele (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES). 
Você só espera que, um dia, seu avô possa te entender. Retribuir da mesma forma que 

sofremos nem sempre é a solução, e você buscou fechar a ferida causada à sua família de forma 

pacífica. Porém, não se sente à vontade de retornar a Portugal e matar seu avô de desgosto. 
Vá para 300. 

182 

Manuel pensa sobre a qualidade dessa ideia, mas a missão do criado é te acompanhar e 

assegurar que seu embarque a Goa aconteça com sucesso. Para isso, Manuel possui algum dinheiro 
que D. Rodrigo lhe havia dado. 

– Disfarçada de que você pensa em embarcar, Ângela? 

– Soldado, claro! Vá para 9. 
– Diplomata, é lógico! Vá para 38. 

– Comerciante com família em Goa, é óbvio! Vá para 67. 

183 

Você se acomoda no trono pensando nessa lenda da mitologia oriental. Na cabeça central da 

naja há o símbolo ऐ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES). Uma grande paz toma conta de seu 

coração. Você pensa que, se começar a chover, a nagaraja já está ali, petrificada, para te proteger. No 

entanto, o conhecimento folclórico não é páreo para um aviso divino há pouco anunciado. Você nem 

nota a estátua ganhando vida, e o êxtase que você se encontra nem mesmo é quebrado com a serpente 
te devorando em alguns segundos. 

Imprudência, inexperiência, rebeldia, desatenção ou excesso de mitologia. Use a desculpa que 

desejar, mas sua aventura terminou aqui. 
Vá para 300. 

184 

Você chora por dar adeus às suas madeixas negras, mas sabe que elas podem crescer com o 
tempo. “Tudo em nome da missão”, você sussurra para si, em meio a soluços. Manuel também se 

entristece muito, embora isso não tire a beleza de seus olhos azuis que herdou de Beatriz da Silveira, 

assim como a perfeita fisionomia de seu rosto e corpo. Escreva em seu TOMO DE ANOTAÇÕES que 

precisará de 4 anos para que seu cabelo alcance o comprimento que acabou de descartar. Certamente 
será a próxima missão depois de consumar a vingança de seu avô. 

Agora, de fato, sua missão começa a se encaminhar à segunda parte: sair de Lisboa e ir a Goa 

em busca de vingança. Você tem o bilhete militar de embarque? Se sim, nele há um número marcado. 
Vá para a referência correspondente a esse valor. Se não tiver, não há outra opção a não ser ir com 

Manuel às pressas à Casa da Índia e, talvez, conseguir uma passagem por meio do alistamento militar 

(perca 3 pontos de SAÚDE pela fadiga). Nesse caso, vá para 127. 

185 

Se antes os corsários desconfiavam de suas atitudes, agora têm certeza de que você é movida 

exclusivamente por impulsos emocionais. Você ignora os gritos deles e vai em busca de matar o Peixe 

Arco-Íris. 
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Como é querida pelos deuses, enquanto você nada com ódio ao encontro do peixe gigante, 

você vê Matsya, o avatar de Vishnu em forma de sereia com quatro braços, conjurar alguma magia no 
peixe. Ele encolheu consideravelmente, e agora está um pouco maior do que você. Se você não tiver 

NATAÇÃO como habilidade aplique uma penalidade de 2 em seu IMPACTO. Lute contra essa 

criatura lendária, que pode apenas te morder: 

PEIXE ARCO-ÍRIS  VIGOR 10 SAÚDE 15 
Se vencer, vá para 294.   

186 

Todos concordam e uma grande honraria estava programada para celebrar a paz entre as duas 
nações, principalmente para Goa. Depois de conhecer alguns pontos turísticos e desmistificar o que a 

população local pensava sobre a embaixatriz de Colabo ser perversa, você e parte da tripulação é 

convidada a assistir um torneio de armas no Terreiro dos Galos. Vasco de Sá parece especialmente 

interessado em convencê-la, já que seu filho é o favorito em várias modalidades do torneio. “Quer 
dizer que além de um pai assassino, eu possuo um meio-irmão também?”, você pensa. O que 

responder? 

– Tenho muito interesse em comparecer ao torneio. Vá para 103. 
– Agradeço o convite, mas precisamos regressar ao principado para tratar de outros assuntos. Vá para 

69. 

187 

Vocês não conseguem pensar a tempo. O ancião diz que 64 galinhas são o suficiente, mas 

você insiste em 56. Dentro de minutos, muitos militares comparecem ao estabelecimento onde vocês 

estão e se mostram apressados. 

– Saudações em nome do vice-rei de Goa. Já sabe quantas galinhas precisaremos adquirir? 
– Sim, são 64. 

Os militares conversam entre si e não parecem gostar do resultado. Você toma a frente e lhes 

diz: 
– Perdoem o ancião, na verdade seriam 56. 

Eles desconfiam de vocês. O líder grita: 

– Por acaso querem um faturamento maior do que o necessário? Um grande evento não 
significa desperdício. Vocês pagarão com suas vidas por quererem trapacear a realeza! 

Pelo jeito, se cálculo não é o seu forte, você precisará compensar a matemática com sua 

esgrima. Prepare-se para o combate contra o líder dos militares, que desembainha seu sabre e faz 

questão de castigar vocês dois com a morte. Ele te ataca primeiro: 
LÍDER MILITAR VIGOR 9 SAÚDE 9 

Se reduzir a SAÚDE do militar para 4 ou menos (reduzi-la para 0 ou menos significa reduzi-la 

a 1 nesse combate), vá para 82. 
188 

A aparência de alguns animais é amigável por si só, como cães e gatos, principalmente 

filhotes. Essa regra, no entanto, não se aplica a formigas do tamanho destes animais que cresceram ao 

seu redor, quando você ainda vivia no Brasil. 
Você mata duas facilmente, e todas as outras já correm por suas vidas, entrando nos buracos 

feitos pelo verme gigante. Futuramente, desconsidere qualquer possibilidade de contato com elas. 

Os símios recuam, mas ainda estão a entender qual o seu objetivo ali. Enquanto isso, você 
sente o verme cravar seus dentes em suas costas (perca 4 pontos de SAÚDE e 1 de VIGOR por, agora, 

ter algumas costelas quebradas). Pelo jeito, você terá que enfrentá-lo também. Vá para 41. 

189 

Ricardo, de fato, é diferente dos demais. É gentil, generoso, divertido e educado. Não há como 

não gostar dele. Aos poucos vocês se tornam grandes amigos. Em certa noite estrelada, você lhe revela 

seu plano de vingança, o que o deixa apavorado. Ele é um rapaz muito correto, e diz que vai orar para 

que você e sua família encontrem paz. Não foi sábio revelar algo tão bombástico assim e dessa forma 
a um amigo de viagem. Certamente não é o melhor jeito de evoluir uma amizade. Perca 2 pontos de 

SABEDORIA, mas sorteie e adicione 1 bênção (caso tenha RELIGIÃO HINDU como habilidade, 

sorteie 2 bençãos adicionais) em sua ficha de personagem, graças à fé do bom soldado, que agrada a 
qualquer deus. Vá para 273. 

190 
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A viagem corre com apenas um problema: parece que há um invasor em um dos navios da 

Ofir. Como as embarcações pertencem ao principado de Colabo, invadi-las é invadir os domínios de 
Angriá. Você ordena que o degolem e o atirem ao mar. Vá para 152. 

191 

Ricardo nota seu disfarce. 

– Você só pode ser louca de embarcar aqui! Se descobrirem, estes homens vão fazer as piores 
coisas contigo. Venha comigo, deve haver um esconderijo no depósito. 

Você percebe que Ricardo quer te ajudar, e por isso o melhor a se fazer é obedecer a essa alma 

rara em meio ao antro de trastes. Ele te leva até o estoque de alimentos, e te pede, para caso alguém 
apareça, que minta que está procurando por ele mesmo. Você o agradece e procura ficar por ali da 

forma mais discreta possível. 

Se quiser procurar algo que lhe possa ser útil nesse local, vá para 30. Do contrário, vá para 

140. 
192 

Você se despede do comerciante, que também se mostra alguém muito devoto. Ele te abençoa 

e você sente que suas palavras têm poder. Ganhe 1 bênção se tiver RELIGIÃO HINDU como 
habilidade. Vocês se despedem. Vá para 225. 

193 

Você tenta uma comunicação por palavras-chave e mímica, mas nada parece acontecer. Perca 
1 ponto de SAÚDE pelo esforço mental e volte para 88. Se falhar no teste três vezes seguidas, vá para 

253. 

194 

Vocês possuem estas opções: 
Manuel te alista na Casa da Índia como soldado a servir o país em Goa. Vá para 49. 

Manuel te ajuda a entrar num navio qualquer de forma clandestina. Vá para 88. 

Você ignora Manuel para ter uma vida de conforto no palácio do Lumiar. Vá para 141. 
195 

Vasco de Sá suplica: 

– Ângela, por que tanto ódio? É só um torneio de honrarias... 
Você pede silêncio ao público. O único som audível é a respiração ofegante de pai e filho, 

ambos moribundos. Como a acústica é favorável, você não precisa se esforçar muito para dizer à 

plateia o passado sombrio de Vasco de Sá, desde o cortejo à sua mãe até seu assassinato a sangue frio. 

D. Leonor, esposa do almirante, desmaia quando você termina de contar. Você pede para que alguém 
dê a notícia de sua vingança a seu avô. Alguns ensaiam rir, pois acreditam ser uma encenação. 

Percebendo isso, você se volta a seu pai e a se meio-irmão e decapita os dois. O sangue da família Sá 

banha seu rosto, e você urra como se pudesse expulsar todo o mal que havia dentro de seu corpo por 
quase duas décadas.  

Ostentando as duas cabeças como troféu nessa cena de puro terror, a multidão se revolta e 

invade a arena para o linchamento, porém os corsários de Colabo ali presentes são mais rápidos e 

tentam te dar cobertura para fugir dali. Faça um teste de VOCAÇÃO (acrescente o bônus de 1 se tiver 
FURTIVIDADE como habilidade). Se for bem-sucedido, vá para 37. Se falhar, 274. 

196 

Ao mergulhar fundo, está cada vez mais próxima de salvar D. Rodrigo, que sorri ao te ver. 
Suas feições, no entanto, começam a mudar, e o sorriso do reencontro com sua neta querida passa a ser 

diabólico. Se você possui a maior bênção de Kurma (carta K), use-a para que ela ajude os corsários a 

te salvarem dessa situação indo para 106 imediatamente. Do contrário, terá que enfrentar essa njuzu-
feiticeira, que interrompe a ilusão de se transformar em seu avô para te atacar e trazer para o fundo do 

mar como um troféu de caça: 

NJUZU-FEITICEIRA VIGOR 8 SAÚDE 14 

Nesse combate submerso você deve optar pelo punhal. Perca quaisquer outras armas que 
estiver carregando, a não ser que tenha a bênção de Matsya para recuperar uma delas à sua escolha. Se 

você tiver NATAÇÃO como habilidade, terá 10 rodadas de combate para vencê-la e retornar com vida 

à superfície e ser resgatada pelos corsários. Do contrário, terá apenas 7 rodadas. Não derrotar esse 
inimigo nesse tempo resultará na falha de sua missão por afogamento. Se vencer, você nada rumo à 

embarcação o mais rápido possível, indo para 106. 
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197 

Um barulho vindo de longe parece aumentar. Você pensa que pode ser mais uma boa história 
para contar a seu avô, quando finalmente completar sua missão, e decide não se esconder. Você 

esperava um filhote de bisão ou tigre pela intensidade do barulho, mas o que aparece é um dakini, um 

demônio comedor de carne. Certamente te farejou pelo suor e sangue que eventuais feridas suas 

deixaram pelo caminho. Ao que parece, ele não querer diálogo e avança sobre você com uma 
ornamentada lança. Lute contra esse monstro: 

DAKINI VIGOR 10 SAÚDE 14  

Se vencê-lo, vá para 255. 
198 

– Vasco de Sá é um almirante muito próximo do vice-rei. Ele vive no palácio, vigiado 

fortemente por guardas que te degolam primeiro e perguntam depois. Porém, haverá um torneio no 

Terreiro dos Galos, onde seu filho, Lopo de Sá, concorrerá em diversas modalidades. Inscreva-se 
nessa competição e terá acesso à família toda do almirante. Cuidado! Ele é galanteador, e não pouparia 

nem mesmo uma bela jovenzinha como você... 

Esse informante é nojento, e você fica feliz em se livrar dele e ter uma informação relevante 
para procurar o carrasco de sua família. Vá para 290. 

199 

Você não tem a menor ideia de quem seja esse prisioneiro que ele fala. Ele perde a paciência e 
diz: 

– Sei que você o esconde aqui. O tratado de paz é importante para meu povo, sim, mas meu 

filho também é parte dele e deve ser libertado! Quem sabe se eu não cortar sua bela cabeça e exibir 

como troféu a Angriá eu não consiga sua liberdade... 
Vá para 269. 

200 

Marca registrada do clã Rajput, a Haladie é um punhal de duas lâminas. Seu manuseio simples 
e ágil te dá direito a dois ataques ao invés de um. Suas lâminas são onduladas e maiores que a de um 

punhal, e por isso são capazes de 1 ponto extra ao IMPACTO de cada golpe bem-sucedido ao inimigo. 

Anote essa arma em ITENS DE CORPO e volte para a referência anterior. 
201 

Você desconfia que o prisioneiro é Lopo de Sá. Se for mesmo o seu meio-irmão, o amor dele 

por você deve tê-lo enlouquecido a ponto de deixar sua família e futuro promissor em Goa por uma 

pessoa que ele viu uma vez na vida e conversou por alguns minutos apenas. E você poderá tirar bom 
proveito disso, é claro. Some 1 ponto de SABEDORIA por essa sorte inesperada e vá para 152. 

202 

Focada na grande chance de vingança, você envenena a bebida de Vasco de Sá. Essa é a 
vantagem de participar da organização dessas cerimônias: os lugares são marcados com antecedência 

para não haver problemas. Mesmo que alguns assentos foram trocados de última hora, você havia 

deixado bem claro à organização que o melhor lugar seria do almirante. 

Após o brinde comemorativo ao acordo de paz, algo “misterioso” acontece. Vasco de Sá 
começa a passar mal, e ninguém está entendendo a situação além de você, que do outro lado da mesa 

se revela como a responsável por tudo aquilo. Uma grande confusão começa e há feridos e mortos de 

ambos os lados, pois o ambiente é pequeno e, ironicamente, o jantar que simbolizaria a paz se 
transforma num pandemônio sangrento. 

O sargento e o capitão vêm para cima de você. Lute com ambos de uma vez só: 

SARGENTO VIGOR 9 VIGOR 9 
CAPITÃO VIGOR 9 VIGOR 12 

Se vencer esse confronto, vá para 116. Se sua SAÚDE estiver com o valor igual ou menor que 3 

(contanto que não seja 0), você tem duas opções: continuar o combate com seus inimigos ou fingir que 

está muito fraca e tropeçar em direção a Vasco de Sá. Nesse caso, vá para 40.  
203 

Apesar de Jafet parecer inofensivo, ele se mostra um poderoso curandeiro. No momento que 

você avança, uma aura de proteção o encobre. Pensando ser ilusão barata, você avança sobre ele e é 
violentamente repelida quando encosta na membrana clara que o envolve, sendo arremessada para 
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longe. Perca 8 pontos de SAÚDE pelo choque e pela queda, além de 1 de VOCAÇÃO por ter 

machucado a perna esquerda. Você se levanta surpresa e debilitada depois desse baque. 
– Peço perdão pelo ocorrido, madame. Precisamos agir seguindo os preceitos de Angriá: 

traições não são toleradas. Agora, onde estávamos? 

Parece que é melhor aceitar o encontro com Angriá. Vá para 139. 

204 

Vasco de Sá percebe seu blefe, e transforma sua tristeza em vingança, pois sabe que foi 

torturado por suas palavras até agora. 

Ele desembainha sua arma e o combate é iminente. Era o momento que você tanto queria: um 
duelo com esse antigo desafeto em seu próprio território. Enfrente-o nesse que pode ser o duelo mais 

importante de suas vidas: 

VASCO DE SÁ VIGOR 11 SAÚDE 17 

Se a SAÚDE de Vasco de Sá chegar no valor igual a 1 ou 2, você pode escolher não o matar e 
ir a 44. Se decidir seguir o combate até tirar-lhe a vida, continue lutando até que a SAÚDE de seu 

inimigo chegue no valor igual ou menor que 0 e vá para 238. 

205 

Vocês fazem de tudo, sempre com muito esforço, mas nada acontece. Perca 2 pontos de 

SAÚDE pela fadiga. De repente, olhando os peixes do mar, você se lembra de algo que possa ser útil. 

Vá para 64. 
206 

Você liberta seu meio-irmão, já que ele não poderia responder pelos crimes do pai. Seus olhos 

brilham quando te veem, mas você é objetiva na fala: 

– Perdão, jovem cavaleiro, as coisas andam agitadas no principado e apenas agora soube de 
sua presença. É o padrão dos tripulantes enviar para este cárcere qualquer um que tentar invadir as 

embarcações. Em nome de Angriá, pedimos perdão pelo ocorrido. 

– Não importa. Todo esse tempo pensei no amor da minha vida, uma jovem donzela que eu me 
apaixonei assim que a conheci. Ela... 

– Lopo de Sá, permita-me lhe interromper pela urgência da informação que tenho: seu pai 

enlouqueceu e você precisa retornar hoje mesmo para Goa, a fim de verificar o que aconteceu com ele. 
A expressão facial de seu meio-irmão muda completamente, e ele, acreditando na sua mentira, 

aceita ser escoltado até o próximo navio que vai para Goa, mesmo sem entender muito o que está 

acontecendo. Essa embarcação não possui nome, e é marcada com o símbolo अ (anote-o e seu TOMO 

DE ANOTAÇÕES). 

Vá para 293. 
207 

Você se apresenta para lutar contra o tritão vestido de corsário. Como não sabe ao certo se 

deve montar no cavalo ou não, simplesmente parte para cima do oponente. 
NIVĀTAKAVACHA  VIGOR 12 SAÚDE 10 

Seu aliado te ajuda como pode, seja distraindo o oponente ou investindo contra ele, o que te dá 

um bônus de 4 em cada IMPACTO seu. Se vencer esse combate, vá para 168. 
208 

– Para que eu iria querer isso? Ele joga seu objeto no chão e ele se parte em dois (risque-o de 

sua MOCHILA MÁGICA). Se você tiver um anel de prata ou um sino dourado poderá ofecerê-lo 

como um suborno mais sério, indo para 90. No entanto, você pode considerar a perda de seu último 
suborno como uma afronta séria e partir para a briga, indo para 249. 

209 

– Não, mas consigo prepará-lo. Para que seria? 
– Ah, você sabe. Deus nos dá o fardo conforme podemos carregar. E na ausência de Angriá, 

haja fardo para carregar! Toda a simplicidade da vida se esvai e minha vida de “princesa substituta” 

vira um caos. Ainda estou aprendendo muita coisa e sei que devo me acostumar a tudo isso, mas eu 

queria, pelo menos um dia desses, dormir por longas horas sem interrupções... 
– Claro! O problema é que o sonífero é tão forte que você dormirá profundamente por 10 

horas, mas tenha cuidado. Qualquer sonho ruim ou barulho externo incômodo poderá fazer do seu 

momento de descanso uma tortura, visto que você não terá forças para acordar. 
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– Pois é exatamente disso que eu preciso... (mesmo que ainda ficará pronto, anote que você 

possui o sonífero em sua MOCHILA MÁGICA). 
Vá para 77. 

210 

Se você já teve trabalho para matar um verme gigante, imagina lidar com dois grupos de seres 

estranhos ao mesmo tempo? Além do mais, isso não é um conto de fadas onde animais e humanos 
vivem tão pacificamente assim, a começar pelo verme gigante como exemplo. 

Sem saber por quem e como começar a matança, você grita. Felizmente, sua ideia funciona, e 

tanto as formigas entram nas tocas abertas pelo verme como os macacos escalam correndo as árvores. 
Você se sente aliviada, já que pode ter evitado um combate desgantante. Vá para 166. 

211 

Lopo de Sá desconfia de sua atitude e, por ser um hábil cavaleiro, se esquiva de seu ataque 

surpresa. Você ri por ele tentar sobreviver, pois está desarmado e suas chances são mínimas diante de 
ti. Porém, uma estranha metamorfose acontece com ele. Se você pudesse adivinhar, talvez apostaria na 

transformação lupina, mas seu meio-irmão se transforma num homem musculoso com cabeça de leão. 

Ele, na verdade, é um Kimpurusha, um ser mitológico híbrido, e avança com suas garras nesse 
inevitável combate: 

KIMPURUSHA VIGOR 12 SAÚDE 12 

Para ele não há outra opção além do combate até a morte. Se vencê-lo, vá para 291. 
212 

Você ignora o aviso do mensageiro divino e continua explorando essa pequena parte do 

Oceano Índico, cada vez mais fundo. Nada pode ser pior do que o Peixe Arco-Íris. 

Você logo percebe que se enganou. O Timinguilam, um peixe do tamanho de vários castelos-
fortaleza de Angriá se aproxima vagarosamente de você. Dessa vez é impossível escapar, pois a 

abertura da boca do peixe é maior que toda a baía costeira que você avista da janela de seus aposentos. 

Você é engolida sem piedade e percebe que deveria ter escutado o Yamaduta. Quando os dentes desse 

peixe, todos em formato de ऐ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES), se fecham, seus únicos 

amigos passam a ser a escuridão e a falta de ar fresco. Sua aventura termina aqui, pois você não é 

Buddha nem Jonas para se livrar com vida dessa situação. 

Vá para 300. 
213 

– Entendo sua ira. Um crime contra a família é um ato que eu também não perdoaria. Até 

mesmo Vishnu em uma de suas encarnações veio ao mundo em busca de sangue. Os deuses nos 

mostram tudo em seu devido momento. Uma tarefa tão grande para uma jovem como você... é uma 
pena que alguém tão jovem tenha que cometer uma atrocidade dessas. Apesar de minha imagem no 

Ocidente ser a de um assassino sanguinário, eu não mato por prazer, mas por moral. E por isso te 

concedo a liberdade, embora pouco possa interferir num caso pessoal como o seu. Amanhã embarcará 
a Goa, e, uma vez lá, cabe a você o seu destino. Você é levada à prisão novamente, mas dessa vez pelo 

menos tem a certeza de que sairá no dia seguinte em busca de retomar sua missão. Vá para 244. 

214 

Não há como se esconder, porque depois que a floresta acaba o campo é aberto. Você anda a 

passos rápidos, mas depois diminui o ritmo porque os homens já te avistaram e continuam no local. Se 

não irão fugir, você poderá averiguar com tranquilidade quem são. Eles te saúdam quando está numa 

distância que é possível ouvi-los: 
– Bom fim de tarde, donzela! Encontramos essas belas vacas no principado vizinho e as 

estamos negociando. Gostaria de oferecer algo por elas? Se não, sabe nos dizer onde há interessados? 

Qual será sua reação? 
– Deixe-as aqui. Eu mesma vou comprá-las. Vá para 45. 

– Estas são vacas do Angriá e não pertencem a vocês. Pagarão por suas vidas por essa barganha suja! 

Vá para 170. 

215 

Por mais que seja interessante a Goa receber os representantes de Colabo de forma pacífica, é 

difícil conter a revolta da turba. Vestida com uma capa que tampa seu rosto e protegida por um “muro 

de corsários”, os goeses ali presentes atiram tudo que seja minimamente perfurocortante. 
Inevitavelmente, pedras e lascas de madeira a atingem. Role dois dados (ou sorteie uma carta) e divida 
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esse valor por 2, arredondado para cima. Depois, desconte o resultado dessa conta de sua SAÚDE. 

Implorar para pararem só vai aumentar esse ódio guardado, então vocês correm até onde a comitiva 
vos espera, com a guarda real finalmente controlando a situação. Vá para 122. 

216 

Você mantém o controle e o cumprimenta. Ele é galanteador e elogia sua beleza, dizendo que 

você é familiar a uma portuguesa que ele conhecera em Lisboa há tempos. A vontade de vingança é 
grande, e é difícil acreditar que, depois de anos esperando por esse momento, vocês estão face-a-face. 

Se quiser completar a tarefa incumbida por D. Rodrigo a você, vá para 40. Se preferir esperar o fim do 

torneio por uma chance mais discreta de vingança, vá para 151. 
217 

– Olha, garota, é difícil amedrontar um soldado português. Com a excessão do príncipe-pirata, 

são os pesadelos que mais atormentam nossos militares. Não sei se você está falando sério, mas se 

conhecer esse duende perturbador de sonhos e conseguir mantê-lo longe de nossas embarcações você 
vem conosco. Só não reclame das acomodações, pois serão meses dormindo fora de seu berço de ouro. 

Um dos militares da bancada pede seus dados, preenche um documento e te dá seu cartão de 

embarque. Sua história os convenceu! Ganhe 1 ponto de VENTURA pelo feito. Vá para 118. 
218 

Você tenta tirar o máximo de proveito da situação, mas os goeses também não são nada 

maleáveis. Quando o desentendimento chega ao clímax, vocês decidem que é melhor encerrar a 
reunião por enquanto e retomá-la futuramente. 

Antes de terminá-la, no entanto, sua mente está confusa, pois o plano de vingar sua família se 

mistura ao plano de trazer benefícios para o principado de Colabo, mesmo que mínimos. Faça um teste 

de SABEDORIA (se possuir a habilidade DIPLOMACIA, acrescente um bônus de 1 nele). Se for 
bem-sucedido, você decide que é melhor aderir ao tratado de paz, pois não aguentaria um tormento a 

mais do que o fantasma de D. Rodrigo, indo para 186. Se falhar, vá para 263. 

219 

Ironicamente, os tripulantes portugueses que se mostravam mais opressores se lançam ao mar, 

como forma de rendição pacífica. Já os que honram o sangue português enfrentam sem medo da 

derrota o confronto. O problema é que esses corsários são mestres com seus sabres, e a cada 1 corsário 
derrotado outros 4 portugueses já estão a ver Camões no céu. Quando você se apresenta para ajudar os 

portugueses, cinco corsários macabros reparam em você e partem para o confronto. Vá para 7. 

220 

Vasco de Sá, deitado num divã ali presente, diz que ficará mais tempo na mesa, pois tem 
muito a falar com a embaixatriz. Deitado, está se divertindo e contando assuntos dos mais 

desinteressantes possíveis a você. De repente, o sonífero faz efeito e ele dorme profundamente. Seu 

plano funcionou! Qual o próximo passo agora? 
Relevar, ao pé do ouvido, tudo sobre o passado sujo de Vasco de Sá conhecido por você. Vá para 289. 

Asfixiá-lo com uma almofada, dando a entender que Vasco de Sá morreu de forma natural? Vá para 

135. 

221 

Era uma bela lança, que você nunca havia visto igual, mas não é todo dia que você pode 

montar num cavalo lendário como esse. Ao se acomodar em seu dorso, ele “galopa” numa velocidade 

que parece alcançar centenas de quilômetros por hora, e você se pergunta se algum dia o ser humano 
conseguirá produzir um veículo capaz de alcançar essa velocidade. Apesar disso, basta abraçar firme 

seu pescoço e apreciar a paisagem. 

Passa pela sua mente nunca mais poder voltar à superfície, mas seu receio logo é deixado de 
lado quando vocês chegam a uma civilização submersa. Até parece maior e mais populosa que o 

principado de Angriá, repleta de seres híbridos coloridos, que saúdam vocês. Uma pena que você 

nunca poderá contar sobre as casas pequenas e templos enormes a centenas de metros abaixo da 

superfície e bem abaixo de Colabo. Certamente te prenderiam por insanidade! 
Após uma instantânea estadia capaz de conhecer toda essa urbe do fundo dos mares de Angriá, 

vocês agora rumam mar acima. Vocês emergem e saltam por cima do navio que te aguardava, com 

todos os corsários admirados por te verem sob o dorso do Farasi Bahari. Você salta dele e se agarra ao 
mastro principal, deslizando até o chão. Alguns corsários desmaiam com sua entrada triunfal de volta 

ao barco. 
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Com todos ali querendo saber detalhes, você decide contar o mínimo, pois é muita informação 

para eles. Você apenas lamenta duas coisas: a partida de seu novo “amigo” e a ausência de algo capaz 
de captar e imortalizar esse momento. 

Adicione 3 bênçãos em sua ficha de aventura (ganhe 1 bênção extra caso tenha RELIGIÃO 

HINDU como habilidade), além de 1 ponto de VOCAÇÃO por se sentir mais ágil, e vá para 277. 

 
222 

Um silêncio maior do que o encontrado na chácara de seus tataravós em São Paulo é 

conhecido. A família Sá nem imagina o que você vai falar. Parte da revelação vem à tona. Os 
espectadores estão chocados, e uma pequena parte dá gargalhadas – você não distingue se de escárnio 

ou de nervoso –, parte deles vaia e parte aplaude. 

– Lopo, preciso deter seu pai, mas fique fora disso. 

O jovem cavaleiro não quer acreditar, mas seus traços físicos combinam com os dele e, parte, 
com os de Vasco de Sá. Lopo cai de joelhos e parece estar fora de si, como se tivesse perdido um 

combate travado contigo. Essa é a prova que a verdade pode machucar mais do que o golpe físico. No 

entanto, Vasco de Sá está revoltado e desce pessoalmente à arena. 
Vá para 278.  

223 

Você gagueja, responde frases sem sentido, enfim, está envergonhada por não atender às 
expectativas dos militares bilíngues. O principal caçoa de seu pedido: 

– Se não for pelos estudos, só pode nos ajudar pela força. Já ouviu falar no gigante 

Adamastor? 

– É claro que sim! Ele está no livro... 
– Deixe-me reformular a frase, garoto. Já ouviu falar no NOSSO gigante Adamastor? Pois 

bem, ele ainda não está nos livros, mas certamente é uma criatura “semi-mitológica”. Você irá provar 

se é digno de embarcar na viagem. Basta enfrentá-lo. – o militar diz, com ironia. 
Você engole em seco, mas sabe que esse combate pode ser sua grande chance de embarque. 

Você acena um “sim” com sua cabeça, com receio do que está para encontrar. Vá para 32.  

224 

– De fato, Lopo de Sá é nosso prisioneiro, pois infringiu as leis do principado. 

– Graças aos deuses! Essa notícia já me alivia muito! Não sabia mais o que fazer. E, claro, 

peço perdão desde já pelo ocorrido. Por obséquio, preciso que o liberte, pois apesar de ser um 

talentoso cavaleiro, ainda é jovem e comete seus erros. Não causaremos mais transtorno a Colabo com 
sua liberdade concedia. Eu imploro! 

Se quiser libertar Lopo de Sá, vá para 62. Se recusar a súplica de seu pai, vá para 269. 

225 

Conversando com os transeuntes, que muito te admiram, você não consegue saber se alguém 

está prestes a embarcar numa missão que pareça uma aventura fantástica. No entanto, você fica 

sabendo que a alguns metros do porto, uma embarcação está parada sem motivos, e um navio está para 

zarpar em direção a ela para averiguar o ocorrido. Você decide que esta será sua chance de fazer algo 
diferente de auxiliar Angriá em suas múltiplas tarefas. Vá para 149. 

226 

Apesar do que passou, você não sabe ao certo para onde está correndo, mas tem uma boa 
notícia à frente: seu navio está a algumas dezenas de metros de ti, e você chega a tempo para se 

apresentar e embarcar. O que te espera lá dentro você já tem ideia: a escória do povo. Vá para 101. 

227 

Desarmada, é difícil fazer algo contra um corsário tão habilidoso. Ele ri enquanto você desvia 

desesperadamente de suas investidas. Você tropeça em um corpo morto e cai de costas. Ele sorri, pisa 

em seu braço esquerdo para te deixar imóvel e, ao levantar sua espada para o golpe final, uma flecha 

atravessa seu pescoço, forçando o corsário a cair de joelho sem entender muito. Por azar, 
simultaneamente, outra flecha acerta seu ombro (perca 6 pontos de SAÚDE, pois o ferimento foi grave 

e doloroso), provavelmente vinda de arqueiros que só queriam te ajudar. Com muita dor, mas se 

aproveitando da situação, você se apossa do sabre caído, um pouco mais pesado que seu punhal 
(anote-o em ITENS DO CORPO. Assim como o punhal, ele também dá um bônus de 1 em VIGOR) e 

finaliza seu inimigo moribundo. Vá para 261. 
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228 

Tendo escondido um segredo comprometedor por quase duas décadas, você pede ao doutor 
que lhe escute sem interrupções. Porém, ele insiste em poder falar primeiro, e declara seu amor à 

primeira vista, e que este se tornou platônico com o tempo, devido a ele ser 11 anos mais velho que 

você, além de menos aventureiro e habilidoso. 

Essa informação te pega de surpresa. Seu relacionamento era mais do que uma duradoura 
amizade! Esse era o grande segredo do Dr. Jafet, nada comparado à macabra revelação que você 

estava por fazer. Como você reagirá a isso? 

Quebra a sua promessa e inventa outro segredo para não o assustar sobre o passado de sua família. Vá 
para 276. 

Cria coragem para contar toda a verdade, pois se ele te ama deve te aceitar de qualquer forma. Vá para 

155. 

229 

Os mercadores já recolhem suas barracas, e apenas um velho senhor ainda está desmontando a 

sua. Ele vende itens aleatórios e abre uma exceção a você se quiser comprar algo dele: 

Anel de prata   24 bazarucos 
Sino dourado    20 bazarucos 

Pergaminho sagrado  15 bazarucos 

Boneca de madeira  10 bazarucos 
Crucifixo de ferro  6 bazarucos 

Escolha o que puder pagar e desconte o valor do que comprar dos bazarucos que você possui 

em sua MOCHILA MÁGICA. Se ainda não o fez, você pode perguntar para os moradores locais onde 

fica a residência de Vasco de Sá, indo para 165, ou andar pela cidade e tentar descobrir algo sozinha, 
indo para 284.  

230 

A lança, para sua surpresa, é leve, fácil de manusear e foi minuciosamente forjada. É 
possivelmente a melhor arma que você já manejou na vida. Quando um peixe de porte médio se 

aproxima de você, você o acerta e percebe o quanto ela é poderosa (acrescente 2 pontos de VIGOR 

enquanto estiver com ela). 
Você tenta tirá-la de sua mão para observar as inscrições em seu cabo e apreciar os desenhos 

entalhados na lâmina, mas ela parece não desgrudar de seus dedos. Você tenta, e ela finalmente sai, 

mas te deixa uma marca na palma da mão, que parece feita em brasa (perca 2 pontos de SAÚDE por 

isso). A partir de agora, nenhuma bênção que você tenha ou ganhe poderá ser utilizada pelo resto de 
sua aventura. 

Agora abandonada pelos deuses, você decide retornar à embarcação. Chegando lá, os corsários 

lamentam sua ingenuidade em ter tocado numa arma amaldiçoada. Vá para 277. 
231 

Todos os goeses parecem não saber como ajudá-la. Você nota um comerciante com idade 

avançada. Certamente ele deve conhecer mais pessoas que as demais. Você se aproxima dele e 

pergunta sobre Vasco de Sá 
– Eu não sei, mas por coincidência um enviado dele chegará em breve para me fazer uma 

encomenda, que está me dando um grande trabalho. Escute: quando vendo conjunto de três galinhas, 

elas são suficientes para alimentar cinco pessoas. Haverá um grande evento na cidade e me pediram 
para vender o suficiente para um jantar de oitenta pessoas. Minha mente falha em grandes 

quantidades, e não consigo pensar quantas galinhas preciso vender para alimentar tanta gente de uma 

só vez. Ainda mais quando estou sob pressão. Um cálculo errado e será meu fim... 
Se souber a quantidade exata de galinhas para servirem nesse banquete, vá para a referência de 

valor equivalente a esse número total de galinhas. Se não souber, vá para 187. 

232 

Você não poupa a vida do arruaceiro. Ao desferir-lhe o último golpe, percebe que um bilhete  
sai da roupa dele (marque essa informação em seu TOMO DE ANOTAÇÕES). Você o pega e percebe 

que o arruaceiro, na verdade, é um militar, e esse bilhete é uma autorização para embarcar justamente 

para Goa! Além disso, ele te dá as informações de onde o navio sairá.  
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Enquanto você lutava, Manuel apaziguava os transeuntes preocupados, dizendo que aquela 

luta toda era um treinamento informal, até você acabar de vez com aquela farsa. Vocês nem ao menos 
se despedem, ele correndo para um lado e você para o outro. 

Pelo menos você sabe para onde ir agora. Vá para 101. 

233 

Outros panis fogem, temendo por suas vidas. Ao persegui-los, você também confirma que eles 
são meio-humanos-meio-demônios, pois uma grande chama os envolve fazendo-os desaparecer. Os 

panis abatidos já não estão mais lá também, mas suas armas sim. Todas estão enferrujadas, tortas, 

gastas e parece até desonroso utilizá-las numa luta, mas se quiser pode recolher tudo o que achar (se o 
fizer, anote “3 punhais enferrujados” em sua MOCHILA MÁGICA). Ganhe 1 bênção (acrescente uma 

bênção extra caso tenha RELIGIÃO HINDU como habilidade) por ter livrado o mundo de alguns 

desses seres movidos pela cobiça. 

A noite chegou, mas será que está na hora de voltar a seus aposentos? Vá para 129. 
234 

A cena é de uma batalha homérica. A tripulação reclama que parece já ter conhecimento das 

sereais-esqueleto voadoras, mas que as serpentes aquáticas de pele negra, as njuzus, existiam apenas 
na África Ocidental, e é a primeira vez que as veem por aqui. Você precisa enfrentar as duas ao 

mesmo tempo. Decida qual delas você ataca primeiro e qual das duas te ataca primeiro. Ignore o teste 

de iniciativa nesse combate, pois ela é sua: 
SEREIA-ESQUELETO  VIGOR 9 SAÚDE 10 

NJUZU    VIGOR 8 SAÚDE 14 

Se tiver NATAÇÃO como habilidade, poderá evitar o combate com a sereia-esqueleto se 

jogando ao mar e sendo seguida apenas pela njuzu, para depois retornar ao barco e enfrentar a sereia-
esqueleto. Ao vencer as duas criaturas, vá para 179. 

235 

Você não vai conseguir procurar por mais nada e precisa tomar uma nova decisão. O que irá 
fazer? Se quiser continuar esperando até o horário combinado, já que ainda não é a hora do embarque, 

vá para 23. Se preferir mostrar seu cartão de embarque aos bêbados para ver se obtém alguma 

informação útil, vá para 108. Se lembrar da descrição física do navio, subtraia o número de bocas de 
fogo que ele possui pelo número do posto em que ele deveria parar e vá para a referência que 

corresponde ao resultado dessa conta. 

236 

Você acorda cedo, como de costume, mas vai cavalgar sozinha devido à ausência de Angriá. 
Ao retornar, percebe que Vasco de Sá estava ansioso por você. Se você deu o sonífero a ele, subtraia o 

valor da hora que o aplicou na bebida de seu pai pelo valor dos minutos da mesma aplicação e vá para 

a referência de número equivalente a esse resultado. Se Vasco de Sá dormiu normalmente, vá para 57. 
237 

Você perde o controle da arma que estava usando, e está cansada demais para resgatá-la. Se 

não tiver as bênçãos máximas de Vamana ou a de Matsya (cartas “K” de ambos os avatares), risque a 

arma que usou no último combate de seus ITENS DE CORPO. Vá para 294 e retorne a leitura dessa 
referência a partir do segundo parágrafo. 

238 

Com seu inimigo morto e sem a cabeça, devido à brutalidade de seu último golpe, dois 
guardas de Angriá correm verificar o motivo de tanto barulho. Você explica que Vasco de Sá tentou 

assassiná-la e que agiu por defesa. Um atentado a um colabense é um atentado à pátria, e os guardas 

decidem esconder o corpo. Sabendo que o vice-rei de Goa, um dia, estranhará a ausência de seu 
almirante, você decide ficar com a cabeça do falecido para algum plano macabro (anote-a em sua 

MOCHILA MÁGICA). Vá para 250. 

239 

A multidão se impressiona com suas habilidades. O grande campeão e promessa de ser o 
maior dos cavaleiros de Goa foi derrotado por uma linda e valente guerreira como você! Ele não tem 

forças para se erguer e faz um sinal de que concedeu a vitória. O que você faz? 

Aproveita a oportunidade e o mata sem clemência. Vá para 286. 
Exige um duelo contra seu pai, Vasco de Sá. Vá para 134. 

240 
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Você se apresenta para lutar contra esse surpreendente cavalo: 

FARASI BAHARI  VIGOR 11 SAÚDE 22 
Seu aliado te dá um bônus de 2 em cada IMPACTO seu, pois consegue te ajudar a ferir o 

animal com sua bela lança. Se a SAÚDE do cavalo atingir um valor igual ou menor a 4, vá para 75. 

241 

– Vasco de Sá, sim, seu filho é nosso prisioneiro. Lembra-te do pesadelo que você teve no 
divã? Sim, eu te ditei tudo aquilo. Agora que está de olhos bem abertos, escute: você saiu de Goa em 

direção à Lisboa e lá iludiu Beatriz da Silveira, mesmo sabendo que o pai dela, D. Rodrigo, não 

aprovava a relação de vocês. Você engravidou a pobre jovem, que chegou a dar a luz a uma criança, e 
sabendo que ela te revelaria como pai, você invadiu o palácio do Lumiar para matá-la e depois fugir de 

volta a Goa, provavelmente nunca contando para sua esposa sobre isso. Você foi adúltero, pai ausente, 

assassino e fugitivo. “Desonra” é uma palavra muito leve para o que você fez à minha família. 

– “Minha família”!? Q-quer dizer, então, que... 
– Sim! Eu sou sua filha, Ângela da Silveira! E meu avô, D. Rodrigo, me treinou por toda a 

minha infância para retribuir tudo o que você nos causou. 

Vasco de Sá, que chorava, soluçava, entra em choque e desmaia a seus pés. O que você faz? 
Espera que ele acorde para continuar torturando-o com palavras? Vá para 29. 

Termina a tortura psicológica de Vasco de Sá com a tortura física? Vá para 43. 

242 

No Brasil, você tinha contato com muitas espécies de macacos, mas esses em particular te 

incomodam por serem muito parecidos com seres humanos. 

Você consegue ferir dois deles, que correm para salvar suas vidas, trepando em árvores e 

emitindo ruídos para alertar outros ali presentes. Futuramente, desconsidere qualquer possibilidade de 
contato com eles. 

As formigas se escondem, mas ainda estão ali tentando entender o que acontece. Enquanto 

isso, você sente o verme cravar seus dentes em sua perna direita (perca 4 pontos de SAÚDE e 1 de 
VOCAÇÃO por, agora, ter que mancar com ela). Pelo jeito, você terá que enfrentá-lo também. Vá 

para 41. 

243 

Depois de algumas semanas, os informantes de Angriá em Goa trazem informações 

interessantes a você numa carta com o selo आ (anote-o e seu TOMO DE ANOTAÇÕES). Lopo de Sá, 

revoltado com a demência desenvolvida pelo pai e com o passado tenebroso de seu progenitor, 

renegou a fé cristã e embarcou rumo à Meca, para se converter ao Islã e viver no Oriente Médio a 

serviço do califado. Isso foi o ápice da loucura de Vasco de Sá, cuja consequência foi enviar a própria 
esposa, D. Leonor, a um convento de freiras. 

De fato, são notícias que você não esperava. Vá para 293. 

244 

Animada por poder partir em busca de seu objetivo principal com o aval de Angriá, você até 

conseguiu dormir bem no cárcere. Recupere até 4 pontos de SAÚDE. Você desconfia se realmente 

tomou a decisão certa, pois uma aliança com Angriá talvez lhe renderia facilidades em sua busca. 
Ao entrar na pequena embarcação composta por apenas poucos colabenses, um deles chega 

para você e lhe diz: 

– Uma arma simples não será suficiente. Escolha algo melhor para sua missão. Um presente 

do Dr. Jafet, diretamente a você. 
O tripulante abre uma grande caixa e lá estão belas e ornamentadas armas. Você nunca viu 

nada parecido em toda a sua vida, e pergunta o motivo pelo qual os corsários usavam apenas 

cimitarras na investida contra o “Nossa Senhora da Glória”. Qual você levará? Escolha apenas uma 
das listadas abaixo: 

Pata, a luva-espada. Vá para 4. 

Um par de chakram, os discos ocos cortantes. Vá para 33. 

Maduvu, os chifres do faquir. Vá para 96. 
Katar, o punhal-tesoura. Vá para 153. 

Haladie, o punhal de lâmina dupla. Vá para 200. 

Urumi, a espada flexível. Vá para 282. 
Você também poderá recusar qualquer uma dessas armas e seguir para 299. 
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245 

Por sorte, as pessoas parecem não se importar contigo, possivelmente por você ter fisionomia 
europeia. Em Goa, portugueses e goeses convivem, mas você não sabe ao certo se o colonizado gosta 

desse papel diante do colonizador. Por isso, prefere agir rápido em busca da sua sina: vingar (ou não) a 

honra de sua família. 

Se você quiser se dirigir para o endereço contido na sua carta de emergência – o amigo de seu avô em 
Goa – vá para 296. 

Se preferir descobrir informações entre os populares sobre onde fica a residência de Vasco de Sá, por 

conta e risco próprios, vá para 165. 
246 

Você leva algumas horas para finalmente enterrar o bisão (perca 4 pontos de SAÚDE pelo 

esforço), o que te faz amaldiçoá-lo ainda mais por ele ser tão grande. A sua sorte é que a pá se quebra 

apenas no final, e você não vê motivo para levá-la contigo, a não ser que tenha um meio de consertá-
la, pois ela poderia servir como uma arma improvisada. 

Alguns pássaros parecem te perseguir durante sua continuação por novas experiências. 

Quando pousam em galhos altos, você percebe que são pássaros do tamanho de como você imaginava 
que as fadas seriam. O que fará com estes espreitadores? 

Coleta pedras para atirar neles? Vá para 24. 

Passa a observá-los mais detalhadamente, de modo amistoso? Vá para 138. 
247 

Você deve ter nascido não para a vingança de seu avô, mas para a arte da comédia, pois o que 

eles mais fazem é gargalhar a cada tentativa sua. Você se aproxima da mesa dos militares e dá um 

murro nela (perca 1 ponto de SAÚDE pela dor). 
– Ei, cuidado, vai acabar quebrando seu punho, donzela. Mas vamos ao que interessa: quais 

são seus “poderes sobrenaturais”? 

– Sou a rainha das jãs, fadas encontradas aqui em Lisboa. Vá para 52. 
– Posso invocar o tatro azeiteiro em dias nublados. Vá para 124. 

– E se o tardo moleiro lhes trouxesse alguns pesadelos como prova a vocês? Vá para 217. 

248 

Role dois dados (ou sorteie uma carta) e vá para a referência conforme o resultado: 

2, 3 ou 4. Vá para 26. 

5 ou 6. Vá para 70. 

7 ou 8. Vá para 98. 
9 ou 10. Vá para 123. 

11 ou 12. Vá para 272. 

249 

Você não tem a intenção de matá-lo, apenas atordoá-lo para entrar no torneio. Você consegue 

desferir-lhe um soco no nariz, mas ele te revida com outro na sua orelha. Outros guardas partem para 

cima de você, mas um bando de mulheres guerreiras, que provavelmente participarão do torneio, parte 

para cima deles e uma grande confusão se instala nas portas do evento. Perca 6 pontos de SAÚDE por 
não saber em quem você bate e de quem você apanha. Depois que a ordem se instala, você se infiltra 

com elas e consegue correr para dentro, enquanto os guardas prendem, por engano, uma mulher que 

confundiram com você. Vá para 298. 
250 

Você ainda tem outro problema menor a resolver. O que fazer com Lopo de Sá, ainda 

prisioneiro seu? 
Se quiser executá-lo sem cerimônias, vá para 46. 

Se quiser libertá-lo e enviá-lo de volta para Goa, vá para 206. 

251 

– Por essa quantia eu te revelo até o que eu não posso: só frequento a missa para admirar a 
jovem viúva filha do mercador de armas! – ele ri de forma asquerosa e você pretende se livrar o 

quanto antes dele, que se mostra um mal necessário em sua missão. 

Ele pega suas moedas (desconte o valor dado a ele do que possui em sua MOCHILA 
MÁGICA) e parece não acreditar na grande quantia que você lhe ofereceu. Perca 1 ponto de 

VENTURA por ter ofertado mais do que deveria. Vá para 198. 
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252 

O tempo passa, mais especificamente 3 anos, e você adquire novas habilidades. Escolha 
abaixo duas novas especialidades e anote-as no campo HABILIDADES (elas são permanentes até o 

fim de sua aventura).   

Equitação  Esgrima   Natação   Línguas estrangeiras  

Diplomacia   Furtividade   Rastreamento  Religião hindu 
Sendo a protegida do príncipe, você desenvolve grande proximidade com ele, como tinha com 

D. Rodrigo. Angriá, para você, é como o pai que você nunca teve. Sendo o príncipe de Colabo, ele é 

muito atarefado, mas sempre consegue tempo para caçar tigres e bisões com você. O Dr. Jafet, por sua 
vez, vira seu melhor amigo, inclusive relevando um de seus segredos: ele é francês de origem, e seu 

espírito aventureiro o fez conhecer todo o oriente, mas capturado pela tripulação de Angriá, quando 

ainda estava no império mogol, passou a servir ao príncipe-pirata, que reconheceu nele um grande 

talento da medicina que nunca tinha visto. O Dr. Jafet guarda ainda segredos pessoais, assim como 
você não lhe revela sua missão de vingança e fala pouco de sua origem portuguesa. Dessa forma, a 

vida parece ser plena e cômoda no palácio-fortaleza de Angriá, e você, por vezes, se questiona se a 

vingança projetada em ti pelo seu avô ainda tem sentido. 
Se achar que é o momento de revelar a Angriá sua missão original e desistir dela, vá para 27. 

Se desejar manter segredo e esperar um momento melhor para agir, vá para 89. 

253 

Alguém de bom coração se comove com sua falta de domínio linguístico e se oferece para ser 

seu tradutor simultâneo. Ele é profissional o bastante para apenas traduzir o diálogo e não interferir em 

mais nenhum assunto. Vá para 125. 

254 

Ele parece crescer sem parar, e já beira 3 metros de altura. Você continua olhando-o crescer de 

forma colossal? Se sim, vá para 110. Se achar que ainda há tempo para fugir, vá para 150. 

255 

Do espólio do dakini, o que te chama a atenção é sua lança. Ao tocá-la, ela e ele se pulverizam 

como se fossem formados por areia. Ao menos feliz por ter se livrado de um demônio real, você pensa 

se Vasco de Sá não seria um demônio disfarçado de ser humano. 
Você já consegue avistar o palácio-fortaleza de Angriá, e o belo pôr do sol que esse lugar te 

proporciona. Para completar a cena, as vacas de Angriá também podem ser vistas no canto de sua 

visão, e tudo isso daria um belo quadro de Claude Lorrain, que você conheceu por meio das releituras 

plásticas feitas por Manuel, o mais leal criado de sua família e grande admirador desse francês. 
Você ficaria nessa contemplação até a noite chegar de vez, porém algo te chama a atenção: um 

grupo de homens parece estar próximo a elas, e nesse horário ninguém circula por essas bandas. O que 

você fará? 
Prefere acreditar que sejam guardas de Angriá procurando por você. Vá para 55. 

Vai averiguar quem são essas pessoas. Vá para 214. 

256 

Você se lança ao mar, como muitos outros da tripulação. Eis que um corsário, que pelas 
vestimentas parece ser o líder do bando, grita: 

– Então vocês se rendem dessa forma? Não permito covardes em minha tripulação, nem como 

prisioneiros. Acabaremos com vosso sofrimento em muito breve. Atiradores, terminem o serviço. 
Você não sabia, mas esse ato é um símbolo do reconhecimento da superioridade do invasor. 

Muitas balas são disparadas nos homens ao mar. Faça um teste de SABEDORIA, e acrescente um 

bônus de 1 se tiver a habilidade NATAÇÃO. Se for bem-sucedido, vá para 137. Se falhar, vá para 268. 
257 

Os militares anotam suas características físicas e te dão o cartão de embarque do navio “Nossa 

Senhora da Glória”. Você nem acredita que o disfarce funcionou, e todos estranham sua felicidade em 

viajar por 4 meses no mar num barco cheio de bêbados e vagabundos.  
Antes de sair, um militar te pergunta: “Alguma dúvida? Se não, pode se retirar”. 

O que você deseja fazer? 

– Perguntar quem é o príncipe-pirata? Vá para 36. 
– Perguntar onde é o local de embarque do navio? Vá para 118. 

– Perguntar se Adamastor não vai junto na viagem? Vá para 169. 



485 

 

258 

Essa mistura de depósito de batatas e escritório improvisado é tão entediante como se pode 
imaginar. Porém, uma cítara se destaca nesse local. Você nunca imaginou que o capitão tivesse 

sensibilidade artística, e até ri ao imaginar um homem truculento como ele tocando músicas de paz. 

No local onde há alguns objetos de descarte há cordas do instrumento. Você as amarra entre si 

para engrossarem e pensa que podem servir de garrote. Caso queira levar esses restos de cordas, anote-
as em sua MOCHILA MÁGICA. Com elas, se durante um combate você acertar seu inimigo três 

vezes consecutivas, você pode usar esse garrote improvisado para estrangulá-lo, tirando-lhe a vida na 

hora. Decida se você leva ou não esse item e vá para 140. 
259 

Você os amaldiçoa e dá meia-volta, irritada por ter que pensar numa segunda opção. No 

entanto, você não esperava levar um soco na orelha de modo a cair no chão. Perca 2 pontos de 

SAÚDE pelo ataque covarde de um dos arruaceiros. Pelo jeito, com esse pessoal só se consegue as 
coisas por meio de brutalidade. Vá para 51. 

260 

Triste pela partida do Echeneis, mas conformada por ser parte do ciclo da vida, você decide 
que sua missão de desencalhar o “São Francisco Xavier” foi cumprida com sucesso. Você escuta de 

muitos corsários que, a partir de agora, dedicarão mais suas vidas à fé, pois acreditavam que seres 

mitológicos só existiam como histórias para assustar e entreter crianças. 
Você avista Matsya, o avatar de Vishnu em forma de sereia, emergir da superfície do mar e 

piscar para você. Sabendo que os deuses só aparecem para quem lhes convêm, você se sente bem com 

isso e mantém essa revelação em sigilo. Ganhe 1 bênção (acrescente 2 bênçãos extras caso tenha 

RELIGIÃO HINDU como habilidade). 
Tendo retornado ao porto, você decide encerrar suas aventuras por hoje. Recupere até 15 

pontos de SAÚDE. Vá para 172. 

261 

Apesar da inferioridade numérica e da grande desvantagem em que você se encontra, você 

elimina 4 dos 5 corsários que te atacavam, porém o 5º bandido perfura seu ombro direito com o sabre 

e você grita de dor. Sem forças e com a visão turva, você desaba no chão. Em seu último pensamento 
está o seu avô, e você desacorda antes de lhe pedir desculpas pela falha em sua missão de vingança. 

Para a sua surpresa, você acorda em um local muito estranho. Mal conseguindo se mexer por 

conta do ferimento, consegue abrir os olhos aos poucos. Você tenta reconhecer o lugar, mas nada 

semelhante já foi visto por você. Ao que parece, você está num quarto muito luxuoso. A porta se abre 
e entra um homem com feições europeias como as de seu avô, porém mais jovem. Ele lhe traz um 

ensopado e parece falar uma língua familiar. 

Se você possui LÍNGUAS ESTRANGEIRAS como habilidade, vá para 146. 
Se não possuir, vá para 53. 

262 

Por enquanto ele foi seu aliado, mas qual será a real intenção desse cavalo, que você se recusa 

a chamar de “cavalo-marinho”? Você nada o mais rápido que pode, pois sabe que a lança não vai 
boiar. O cavalo do mar parte com velocidade para o fundo do oceano, e você fica feliz por conseguir 

alcançar a arma e se livrar de algo que poderia ser uma viagem sem volta à superfície. 

Vá para 75. 
263 

Talvez fosse melhor assinar esse tratado de paz, mas você não vê isso com bons olhos. Você 

pensa que, assinando esse acordo, poderá nunca mais ter motivos para ver Vasco de Sá. Será que é a 
hora de matá-lo, mesmo que você seja morta pelos demais ali presentes na reunião? Todos já estão se 

levantando e Vasco de Sá está de pé, com um sorriso no rosto para você. Se quiser fingir um tropeço e 

dar-lhe uma punhalada fatal, vá para 40. Se preferir chamar a atenção de todos gritando que assinará o 

acordo de paz, vá para 186. 
264 

O bisão avança em você. Resolva esse combate: 

BISÃO  VIGOR 7 SAÚDE 15 
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Se a SAÚDE do animal chegar a algum valor igual ou menor do que 4, ele foge de você 

(qualquer igual ou menor que 0 será tratado como 1). Quando isso acontecer, você o persegue indo 
para 136. 

265 

Provavelmente, o Dr. Jafet tomou conhecimento sobre o seu passado e tramou tudo isso como 

você o fez: escondendo o segredo até uma ocasião oportuna. Então essa amizade de muitos anos era 
uma farsa! É melhor sobreviver a este plano atrapalhado de assassinato que o Dr. Jafet está prestes a 

executar. 

Você crava a lâmina de sua arma nas costas dele. Ao mesmo tempo que se sente aliviada em 
se livrar desse falso amigo, lágrimas de ódio te escorrem, frutos do sentimento de traição de Jafet. 

Antes de morrer, você ouve um sofrido “Ângela, por que eu?”. Junto com o corpo de Jafet, ele derruba 

também o que buscava no fundo falso de seu armário: uma pequena caixa, inofensiva, que parece um 

porta-joias com o símbolo ऐ (substitua qualquer outro símbolo anotado previamente por este. Se não 

anotou nenhum até aqui, anote-o em seu TOMO DE ANOTAÇÕES). Ele abre ao cair no chão, e você 

consegue ver o par de alianças mais lindo que já viu na vida rolar pelo chão. Junto dele, há um bilhete, 

escrito com a caligrafia de Jafet: “Sendo Ângela ou Angrid, eu te ofereço o meu coração”. 

O Dr. Jafet iria te propor em casamento. Você desperdiçou a chance de ter, na mesma 
companhia, seu melhor amigo e um apaixonado esposo. Você desacredita no que fez. 

O choque é tão grande desse fim trágico que você nem percebe a guarda real de Angriá, que 

muito admirava o Dr. Jafet, te prendendo e levando ao cárcere. Mesmo com sua missão concluída com 
êxito, seu fim é trágico. Pena não haver veneno para completar esse dramalhão que sua vida se tornou. 

Algo que você nunca mais vai sentir falta é do tempo livre para pensar no escuro, enquanto dá adeus a 

tudo o que conquistou até aqui. 

Vá para 300. 
266 

Você desfere o último golpe nesse inimigo. Ele começa a derreter, e até a própria terra 

também se corrói. No entanto, resta sua cimitarra, ricamente ornamentada. Se quiser levá-la consigo, 
vá para 119. Se preferir abandoná-la, vá para 197. 

267 

Algo lhe diz que é melhor fazer um teste antes de passar por baixo do gigante fantasma. Teste 
sua SABEDORIA. Se for bem-sucedido, vá para 25. Se falhar, você pode passar correndo por debaixo 

dele – nesse caso, vá para 2 – ou fugir, indo para 150.  

268 

Você já não sabe o que é pior: sentir a agonia coletiva dos compatriotas, ser perfurada com 
balas ou ser devorada pelos tubarões que se aproximarão em breve. Seu penúltimo pensamento é, no 

entanto, dedicado a D. Rodrigo. Você nem mesmo teve tempo de verbalizar um desejo, ou rogar uma 

praga, pois uma bala perfura seu lindo rosto. Enquanto perde rapidamente a consciência, consegue 

pensar “perdão, vovô, não fui digna...”. A última imagem que você vê é o símbolo अः (anote-o e seu 

TOMO DE ANOTAÇÕES), hasteado numa bandeira. 

Vá para 300. 

269 

Ele desembainha sua arma e o combate é iminente. Era o momento que você tanto queria: um 

duelo com esse antigo desafeto em seu próprio território. Enfrente-o nesse que pode ser o duelo mais 

importante de suas vidas: 

VASCO DE SÁ VIGOR 11 SAÚDE 13 
Se a SAÚDE de Vasco de Sá chegar no valor igual a 1 ou 2, você pode escolher não o matar e 

ir a 44. Se decidir seguir o combate até tirar-lhe a vida, continue lutando até que a SAÚDE de seu 

inimigo chegue no valor igual ou menor a 0 e vá para 238. 
270 

O jantar é farto e todos se deliciam e brindam pelo, por enquanto, bom relacionamento entre 

Goa e Colabo. Quando termina, todos são direcionados a seus aposentos. Se você colocou o sonífero 

na bebida de Vasco de Sá, você o fez em um horário específico da noite. Multiplique o valor das horas 
pelo valor dos minutos do horário da aplicação e vá para a referência equivalente a este resultado. Se 

nada foi aplicado, vá para 114. 

271 
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No estoque de mantimentos, você imagina o que pode ser arremessado ou servir como arma 

melhor que a sua quando os inimigos chegarem, porém não encontra nada de útil. No entanto, 
encontra um japamala, um colar feito com sementes e usado na meditação. Seria a prova de que havia 

indianos infiltrados na embarcação do navio desde Lisboa ou alguém simplesmente se converteu ao 

hinduísmo? De qualquer forma, agora é tarde demais para especulações.  

Você lembra que Manuel, certa vez, te mostrou um japamala dele, presente de viagem 
ganhado de D. Rodrigo em seus muitos trabalhos em Goa. Ele até te ensinou a usá-lo quando criança: 

deve-se recitar um mantra para cada uma das 108 sementes, o que ele dizia fazer todos os dias. Deve 

ser por esse motivo que ele tinha tanta paciência com as pessoas.  
Você escuta a matança pelos gemidos dos compatriotas mortos, e pedidos de clemência não 

são atendidos pelos invasores. O que você vai fazer? 

Quebrar o japamala como ato simbólico contra os indianos e partir para o combate corpo-a-corpo? Vá 

para 219. 
Vestir o japamala em seu pescoço? Vá para 133. 

272 

Depois de nada encontrar, um pedaço de papel te chama a atenção. É o pedaço de uma Bíblia 
católica traduzida para o português, recortada bem no livro de Rute 1: 16-18: “Deus mudou o teu 

caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei; 

onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho o meu será”. Ler esses 
versículos soa bem aos ouvidos, e logo te vem à mente uma cena de casamento, mas agora não é 

momento para se pensar nisso. Se quiser levar a folha de papel com os escritos, anote-a em sua 

MOCHILA MÁGICA. Depois, vá para 235. 

273 

Certo dia, uma confusão muito além das brigas por apostas não pagas em carteado começa a 

se manifestar. Há pânico e desespero por parte de muitos, embora o capitão grite a plenos pulmões 

para todos manterem seus postos. Sim, a pior coisa depois de um navio afundar é ser atacado por 
corsários. Você mal consegue perceber a esquadra inimiga, com embarcações muito menores que o 

“Nossa Senhora da Glória”, mas muito mais velozes, emparelhando com o navio português e, em 

questão de segundos, já o invadindo. Vá para 66. 
274 

Você simplesmente abre os braços e respira fundo. Parece ter já cortado os laços deste mundo. 

Pensa na imagem do seu avô e em ti mesma, na forma de criança. Seu coração está manso e nem sente 

facas e balas perfurando seu corpo. Abatida, você completa essa tragédia familiar. Seus assassinos 

parecem sumir de sua vista, e só D. Rodrigo surge em sua frente, desenhando um símbolo उ (anote-o e 

seu TOMO DE ANOTAÇÕES) com os dedos e lhe dizendo “você combateu o bom combate”. Você 

não conseguiu sobreviver e parece que seu avô também está em algum lugar do além-mundo. Seja no 

céu cristão ou nos mundos celestiais hindus, vocês hão de se encontrar novamente. Vá para 300. 
275 

Assim que Angriá criou o seu principado, seus domínios foram presenteados por 26 fortes da 

região costeira pelo império Maratha. Desde então, sua região se tornou praticamente impenetrável, e 
mesmo ingleses e portugueses – rivais históricos – não seriam capazes de invadir os domínios do 

príncipe-pirata. Sobram motivos para a região portuária ser altamente movimentada. Por ser Angrid, 

você tem acesso livre a qualquer embarcação, sem precisar justificar seus motivos.  

Nesse lugar você poderá: 
Encontrar comerciantes e ver o que podem lhe oferecer de interessante. Vá para 58. 

Tentar embarcar em alguma missão marítima. Vá para 225. 

276 

É muita informação para ser absorvida de uma vez só. Você canaliza sua alegria contando 

sobre a carta que recebeu de seu avô. Você enche o Dr. Jafet de elogios, mas por conta de seu passado 

nada convencional, pensa não ser justo saber tudo sobre ele, ao passo que Jafet pouco sabe sobre a 

verdadeira Ângela. É triste, mas você opta por continuar a oferecer-lhe o espaço de seu coração que 
ele sempre foi dono: o de melhor amigo. Embora visivelmente envergonhado e chateado, ele sabe, por 

conta da idade, que o tempo curará essa ferida que você causou, mas se contenta em ser seu amigo e 

confidente. 
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Ele te presenteia com um anel brilhante com o símbolo औ (anote-o e seu TOMO DE 

ANOTAÇÕES), que você acha lindo. Você ainda não se decidiu se volta a Lisboa sozinha ou se 

continua na vida fácil que possui no principado de Colabo, mas duas coisas são certas: sua missão foi 
cumprida com êxito e você desperdiçou sua chance de se libertar completamente dos fantasmas do 

passado, condenada a esconder para sempre esses “detalhes” da vida. 

Vá para 300. 

277 

Você acha que já conheceu muita novidade por aqui, e decide que está na hora de ir. O mar 

pode trazer paz, mas também pode ofertar surpresas desagradáveis. Agora com um forte vento contra, 

vocês demoram mais do que o esperado, mas retornam ao porto com segurança. Recupere até 15 
pontos de SAÚDE. Vá para 172. 

278 

Certamente, este foi o torneio mais surpreendente que Goa viu nos últimos anos! Com pai e 
filho abatidos e bem debilitados, embora você também esteja cansada demais para mais um combate, 

você precisa decidir como vingar sua família: 

Mata os dois, sem piedade? Vá para 195. 

Conta sua triste história no ouvido de Vasco de Sá, prometendo que vai expor tudo no jornal local? Vá 
para 100. 

279 

– Eu mando na fúria, e não a fúria em mim. Controle-se! Estamos perto de recuperar a nossa 
honra, vovô! – você pensa. Vasco de Sá até lhe pergunta se está passando bem, mas você põe a culpa 

na dor de cabeça causada pelo mar agitado. 

Depois de um certo tempo, vocês chegam ao palácio vice-real, tão belo quanto o de Angriá. 

Você e sua tripulação têm tempo para descansar e, depois, comparecer a um banquete para reporem as 
energias gastas na viagem (recupere até 4 pontos de SAÚDE). 

O vice-rei comparece em presença de Vasco de Sá e outros militares do alto escalão goês. O 

primeiro item trazido para o tratado de paz entre Goa e Colabo é que os navios de Angriá são o terror 
para navios holandeses, ingleses e portugueses que transitam pelo Oceano Índico. A oferta que o vice-

rei propõe é que Colabo não ataque mais os navios portugueses e, em troca, a frota portuguesa 

promete enviar apoio quando necessário para a frota de Angriá contra quem necessitar. O problema é 
que Angriá treinou tão bem seus corsários que nunca precisou de ajuda para suas pilhagens. Você está 

para decidir o futuro do principado. O que vai propor? 

– Não haverá acordo de paz, pois o que vocês nos oferecem é irrelevante. Vá para 218. 

– Sim, temos um acordo. Vamos assiná-lo e selá-lo para que passe a valer desde já. Vá para 186. 
280 

Certamente, enterrar monstros abatidos não é algo muito emocionante de se fazer numa 

aventura. Você até se pergunta se outros vermes comerão o verme gigante morto. Isso seria 
canibalismo? Essa reflexão é tão nojenta quando a carcaça do animal, e você logo aborta esse 

pensamento banal. 

Depois de caminhar com alguns minutos, escuta um barulho vindo do caminho que acabou de 
fazer. Você foi perseguida! Mesmo se escondendo num arbusto, você escuta alguém dizer: “só um 

humano vigoroso mataria um verme robusto daqueles! Fique tranquilo, com seu sangue pingando foi 

fácil te rastrear. Ainda bem que vou te achar, já estava cansado de comer macacos. Gosto mesmo é de 

carne de gente, e sinto o calor de seus músculos há centenas de metros...” 
Há algo de estranho na voz desse canibal. Decidindo não se esconder mais, você decide 

encará-lo. Voltando ao meio da trilha, você o avista, e não era bem o que você esperava. Ele é um 

rakshasa, um demônio comedor de carne. Ele abre um largo sorriso e diz “Ora, ora, uma mulher! 
Como eu adoro quando a refeição aceita o kharma de modo pacífico!” 

Está na hora de provar para ele que você é a dona de seu destino. Lute com esse ser 

mitológico, portador de uma bela cimitarra: 

RAKSHASA  VIGOR 9  SAÚDE 12 
Se você reduzir a SAÚDE do Rakshasa para 6 pontos ou menos, anote o valor que o demônio 

ficou desse atributo e vá para 175. Se reduzir sua SAÚDE para 0 ou menos, considere que a SAÚDE 

do Rakshasa é igual a 1. 
281 
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Você consegue ouvir um grupo de ingleses – povo que sua família sempre detestou por 

interferirem nos planos políticos e econômicos de Portugal – afirmando que estão em missão para a 
Índia. Talvez eles possam te fornecer alguma pista. 

Se preferir entrar amigavelmente na roda de conversa e perguntar sobre o navio que vai a Goa, 

faça um teste de VENTURA. Se você não tiver DIPLOMACIA como habilidade, terá uma penalidade 

de 2 nele. Se for bem-sucedido, vá para 125. Se não, vá para 163. 
282 

Essa é, certamente, a arma mais estranha que você já viu, e fica impressionada por ela se 

parecer com um chicote, mas ser uma arma com lâminas flexíveis. Este urumi é composto por 6 
lâminas, e seu manuseio é difícil devido à sua falta de prática com ele. A cada ataque bem-sucedido ao 

oponente, jogue dois dados (ou sorteie uma carta) e divida o resultado por 2, arredondados para cima. 

O número obtido será um bônus de IMPACTO infligido a ele. A cada ataque bem-sucedido, jogue 

dois dados (ou sorteie uma carta) e divida o resultado por 4, arredondados para cima. O número obtido 
será o dano de IMPACTO infligido a ti mesmo (que não conta como o ataque de seu oponente), visto 

que a urumi é uma arma que requer anos de prática, e como é seu primeiro contato com ela, terá que 

aprender a usá-la da pior forma. Anote essa arma em ITENS DE CORPO e volte para a referência 
anterior. 

283 

Você não tem nada a esconder. Se Colabo enviou uma embaixatriz, é uma embaixatriz que o 
povo goês deve conhecer. No momento em que aparece na tolda e saúda os goeses, todos se 

impressionam com sua figura. Certamente esperavam Angriá, que tanto odeiam. Imagine a quebra de 

expectativa ao verem uma figura esplendorosa como você? Mesmo adorando esta autoexposição, você 

deve partir ao encontro de Vasco de Sá, a quem você sempre recusou chamar de “pai”. Acrescente 1 
ponto de SABEDORIA pela decisão. Vá para 34. 

284 

Procurar por conta própria é sempre a melhor das aventuras, mas você tem uma missão 
principal a cumprir e está perdendo tempo. Perca 3 pontos de SAÚDE pelo cansaço de tanto andar sem 

chegar a lugar algum nessa cidade desconhecida. Você acaba por decidir que o melhor é perguntar aos 

moradores onde fica a residência de Vasco de Sá. Vá para 165. 
285 

Você passa algumas semanas no cárcere, e o melhor a se fazer é tentar acalmar os 

pensamentos turbulentos. Perca 5 pontos de SAÚDE pelo jejum forçado, mas adicione 1 bênção (caso 

tenha RELIGIÃO HINDU como habilidade, ganhe 2 bençãos extras) em sua ficha de personagem. 
Você parece mais sensata a decidir o que fazer. 

Angriá exige sua presença, e seus carcereiros te levam até o príncipe-pirata. Diante dele, o que 

você faz? 
Revela que não deseja ficar e solicita ajuda para ir a Goa, vingar a morte de sua mãe. Vá para 213. 

Mostra ser uma nova pessoa, que nunca se sentiu tão bem na vida. Vá para 177.  

286 

Você é a própria personificação do ódio. Focada em matar seu meio-irmão, você deixa claro 
que o combate só terminará com alguma morte. Continue essa luta. A iniciativa é sua: 

LOPO DE SÁ  VIGOR 11 SAÚDE 17 

Se vencer o jovem cavaleiro, vá para 72. 
287 

Poupando a vida do arruaceiro, você o pega pelo pescoço enquanto os outros dois rastejam 

para longe. Em meio a isso, os transeuntes riem dessa cena. Ele te implora para deixá-lo em paz e lhe 
dá, com as mãos trêmulas, um bilhete com um número 47 (marque essa informação em seu TOMO 

DE ANOTAÇÕES). Você percebe que ele, na verdade, é um militar, e esse bilhete é uma autorização 

para embarcar justamente para Goa! Além disso, ele te dá as informações de onde o navio sairá. Ele 

consegue se livrar e corre como um rato que vê um gato. Some 1 ponto de VENTURA pelo achado. 
Enquanto você lutava, Manuel apaziguava os transeuntes preocupados, dizendo que aquela 

luta toda era um treinamento informal. Assim, ninguém levantou suspeita sua. Com um bilhete de 

acesso militar em mãos, você pensa ser incomum uma mulher se apresentar como soldado para servir 
a pátria em Goa. Manuel providencia trajes masculinos (acrescente em sua ficha de personagem, ao 

lado de “roupas do corpo”, o adjetivo “masculinas”), mas e quanto a seus cabelos longos? 
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Se decidir que é hora de cortá-los, vá para 184. 

Se preferir mantê-los, vá para 97. 
288 

Sendo tão devota dos deuses, uma intervenção como essa é algo raro de se presenciar na vida. 

Você acha melhor retornar a seus aposentos. Chegando lá, dorme em paz e, ao acordar, volta a 

planejar sua vida. Recupere até 15 pontos de SAÚDE. Vá para 172. 
289 

Você sussurra com ódio tudo o que tem guardado por todos esses anos: o assassinato de sua 

mãe, a tristeza de seu avô pela morte da filha única, os novos rumos que sua vida precisou tomar, a 
vingança arquitetada por D. Rodrigo a ser executada por você. Você mesma quase desmaia de tanto 

alívio em poder compartilhar esses segredos macabros com alguém, que foi forçado a ouvir tudo sem 

reação. Feito isso, acredita que proporcionou a pior noite possível para seu pai. 

Você o deixa dormindo ali mesmo, enquanto vai tranquila a seus aposentos. Vá para 236. 
290 

Você vai ao tal torneio. O local já está com vagas esgotadas, e foi promovido por causa da 

visita de um embaixador do principado de Colabo para um acordo de paz. Você pensa como seria sua 
vida se fosse embaixatriz de um reino, mas logo apaga esse devaneio da cabeça e procura alguém que 

possa ser Vasco de Sá. Você é barrada pela segurança do local.  

– Senhorita, a partir daqui somente convidados. 
– Eu procuro por um homem chamado Vasco de Sá. Sabe se ele está aqui? 

– Sim. Não só ele como toda sua família, mas o acesso é somente para quem for participar do 

torneio ou for convidado. 

Parece que vai ser difícil passar pelo guarda. Matá-lo não seria uma boa opção, visto o grande 
número de testemunhas próximas. Faça um teste sua VENTURA. Se for bem-sucedido, vá para 79. Se 

falhar, vá para 162. 

291 

O corpo de Lopo de Sá sofre a metamorfose reversa quando você lhe desfere o último ataque. 

Sem vida, seus músculos atrofiam e ele volta a ter um corpo jovem, ou melhor, um cadáver jovem. Vá 

para 144. 
292 

Você descobriu tanto hoje! E a noite está só começando. Você sabe como fazer fogo e logo 

acha as pedras corretas para tal. Depois de uma pequena fogueira, improvisa uma tocha com um galho 

que encontra e volta para a floresta, num novo caminho. 
Depois de explorar mato adentro, você encontra um trono numa claraboia. Você até deixa sua 

tocha no chão – de modo que a chama não se apague –, embora a iluminação lunar seja intensa nessa 

região. Uma estátua de cobra de sete cabeças cobre esse trono. Você se lembra que a Nagaraja é uma 
serpente de sete cabeças que protegeu o Buddha enquanto ele meditava, para que os pingos d´água de 

uma chuva que começava a se formar não atrapalhassem seu exercício espiritual. Sabendo disso, você: 

Acredita que é melhor voltar para o palácio? Vá para 288. 

Sentará no trono coberto pela Nagaraja? Vá para 183. 
293 

Parece ter sido a coisa certa a se fazer. Você vai a seu aposento e escreve uma carta muito 

emocionada a seu avô, contando em detalhes o sucesso de seu plano de vingança. Quase um ano se 
passa e você recebe a resposta dele: 

“Querida Ângela, 

Estou com 75 anos completos. Só te dei essa missão porque sabia que seria capaz de cumpri-
la. Acima de qualquer coisa, você é quem melhor representa a família, pois lutou pela honra até 

recuperá-la. Viva em paz onde bem desejar e, claro, se um dia quiser retornar a Lisboa, saberá onde 

me encontrar. 

Manuel ficará honrado em te receber depois de todos esses anos. 
Com amor português, 

D. Rodrigo da Silveira Seu avô.” 

A leitura, claro, é a ponte entre o que está no papel e vai para a mente, mas a emoção de ler 
uma carta dessas te faz sentir como se ouvisse seu próprio avô ao seu lado. Você chora, mas é um 
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pranto bom, pois um peso enorme saiu de você. Provavelmente, você terá a melhor noite de sono da 

sua vida. 
É natural de seu caráter acordar feliz, mas até Angriá, que retornou ao palácio-fortaleza no 

mesmo momento, suspeita de onde vem tanta alegria. Ele tem muito o que fazer e lhe informa que o 

Dr. Jafet precisa de sua ajuda. Você vai aos aposentos do médico e 

Antes de ouvir o que Jafet tem a dizer, diz que é hora de revelarem seus segredos. Vá para 228. 
Não revela o motivo de sua felicidade e apenas o informa que veio ouvir o que ele tem a dizer. Vá para 

174. 

294 

Faça um teste de VOCAÇÃO. Se falhar, vá imediatamente para 237. Se for bem-sucedido, 

continue nesta referência. 

Você não sabe se fez um bom negócio por salvar uma criatura mitológica matando outra. O 

Echeneis dá voltas em você como se lhe agradecesse pela proteção, e depois nada para longe. Você 
contempla a morte do peixe colorido, podendo ver com calma todos os seus detalhes. Pelo jeito, 

Matsya também te presenteou com a respiração embaixo d´água, pois você está muito tempo submersa 

e nem percebeu esse detalhe. 
Quando o grande peixe morto está quase fora da sua visão, você volta à superfície para avisar 

os corsários que está bem, muitos deles já estavam sem a esperança de revê-la, com alguns até 

chorando de alívio, o que não combina com a imagem que eles transmitem aos inimigos. 
Curiosa por saber mais sobre o que encontrar no fundo do oceano, você os avisa que vai 

averiguar outras ameaças e promete voltar em breve. Vá para 42.  

295 

Faça um novo teste de VOCAÇÃO, agora com uma penalidade de 2. Ignore esse redutor se 
possuir FURTIVIDADE como uma de suas habilidades. Se for bem-sucedido, faça também um teste 

de VENTURA. Se passar em ambos, vá para 158. Se tiver sucesso no primeiro teste, mas falhar no 

segundo teste, vá para 5. Se falhar logo no primeiro teste, vá para 202. 
296 

Você pergunta a alguns populares onde fica o endereço que consta na carta e não demora a 

descobrir. Chegando à residência, Alfredo, um velho conhecido de seu avô, te recebe. Ele te convida a 
entrar, e você precisa escutar as longas histórias de décadas atrás que ele viveu com seu avô. É um 

sujeito agradável, caso você não estivesse numa caçada de sangue contra o inimigo número 1 da sua 

família. 

– Cara Ângela, eu falei muito de mim, mas ouvi pouco de você. Como posso te ajudar na sua 
estadia aqui em Goa? 

– Preciso de dinheiro, que o senhor poderá cobrar de meu avô quando quiser. Vá para 10. 

– Preciso descobrir o endereço de outro amigo de meu avô: Vasco de Sá. Vá para 85. 
297 

As cartas da ganjifa não estão com você por acaso. Enquanto portá-las, toda vez que você 

ganhar uma bênção poderá recusá-la. Se o fizer, faça um novo sorteio e ignore o resultado anterior: a 

nova bênção sorteada será o presente que os deuses realmente lhe deram. Somente um novo sorteio 
pode ser feito para cada bênção recusada. Volte para 140 e continue a ler de onde parou.  

298 

Você entra para o torneio. Junto com as competidoras, você escuta o mestre de cerimônia fazer 
as honrarias. Após apresentar as mais ilustres figuras públicas ali, finalmente você conhece quem é 

Vasco de Sá. Ele é carismático e cumprimenta cada um dos participantes. Faça um teste de 

VOCAÇÃO e ganhe um bônus de 1 se tiver DIPLOMACIA como habilidade. Se for bem-sucedido, vá 
para 216. Se falhar, vá para 40. 

299 

A viagem começa bem, mas você suspeita de algo. Teste sua SABEDORIA. Se for bem-

sucedido, vá para 63. Se não, vá para 105. 
300 

Você chegou ao final de sua aventura. O que achou? Tudo saiu como você planejava? Por 

melhor que seja a aventura, sempre temos a sensação de querer mudar algo, não é mesmo? Bom, este é 
um livro-jogo e, se preferir conhecer outras possibilidades, comece sua aventura novamente, agora 

com a vantagem de conhecer uma parte da história.  
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PERFIS DO LEITOR-JOGADOR 
Se você terminou sua aventura de alguma forma, deve ter anotado algum símbolo dos que estão 

abaixo. Elas são parte do alfabeto Concani, um dialeto falado em Goa. Veja em qual perfil você se 

encaixa: 

अ : clássico. Você fez o enredo original da história. Representou Ângela com consciência, afinal, nem 

sempre a vingança é sinônimo de morte. Seria você da família Silveira? 

आ : nobre: Você mostrou que, mesmo sem um banho de sangue, é possível cometer uma vingança com 

maestria. Não importa quem você é, a nobreza estará sempre em seu espírito. 

इ : cruel. Você cumpriu seu objetivo a sangue frio, deixando qualquer assassino em série parecido com 

uma criança mimada perto do que você fez. 

उ : sádico. Onde você estava com a cabeça, ou melhor, com a sua cabeça? Seu avô poderia ser 

vingativo, mas até mesmo a pior das vinganças possui um limite de crueldade! 

ऊ : pacífico. Você evitou retribuir o crime na mesma moeda que Vasco de Sá fez com a sua família. 

Apesar de não ter realizado a vontade de seu avô, você mostrou ter um espírito mais elevado que todos 

os personagens dessa história. 

ऐ : precipitado. Você foi tão longe! Por que pôs tudo a perder? Às vezes podemos conseguir resultados 

melhores com um pouco mais de planejamento. Missão cumprida? Sim, mas com desempenho apenas 
razoável. 

औ : incompleta. O principal foi feito com maestria, mas você poderia ser 100% livre, já pensou? 

अः : passivo. Nem Ângela, nem ninguém da família Silveira faria isso! Esse desempenho insatisfatório, 

no entanto, te ensina uma lição: na próxima aventura, faça Ângela lutar como a mulher destemida que 

ela, por natureza, é. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II: QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A PESQUISA DE OPINIÃO 

 
PARTE I – EU, A LEITURA E OS JOGOS 

1. Qual tua idade? 

[ ] 7-11 
[ ] 12-17 

[ ] 18-24 

[ ] 24-30 
[ ] acima de 31 

 

2. Qual teu sexo? 

[ ] M 

[ ] F 
[ ] outro 

[ ] prefiro não declarar 

 

3. Qual tua profissão? 

R: _____________ 

 

4. Quais são teus gêneros literários favoritos? 

[ ] não gosto ou tenho costume de ler 

[ ] romance romântico 
[ ] conto 

[ ] crônica 

[ ] fantasia 
[ ] ficção científica 

[ ] distopia 

[ ] horror/terror 
[ ] fábula 

[ ] conto de fada 

[ ] ficção histórica 

[ ] livro infantil 
[ ] biografia 

[ ] autoajuda 

[ ] religião 
[ ] outro (qual?) _________ 

 

5. Quem te influencia/influenciou ou incentiva/incentivou a ser um leitor? 

[ ] não me considero leitor 

[ ] obrigações escolares/acadêmicas/do trabalho   
[ ] minha família 

[ ] meus amigos/colegas 

[ ] escola 
[ ] booktubers/bookstagramers 

[ ] sítios especializados (blogs, redes sociais etc.) 

[ ] eu mesmo 
[ ] mídia tradicional (TV, jornal, revistas impressas) 
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6. Qual o teu contato com a leitura de livros? 

[ ] inexistente 

[ ] anual 

[ ] bianual 

[ ] trimestral 
[ ] mensal 

[ ] semanal 

[ ] diário 

 

7. Quantos livros lês por ano? 

[ ] nenhum 

[ ] de 1-4 

[ ] de 5-12 
[ ] mais de 12 

 

8. Quais os benefícios que achas que a leitura te proporciona? 

R: __________ 

 

9. Quais os malefícios que achas que a leitura te proporciona? 

R: __________ 

 

10. Conheces RPG (Role-playing Game)? 

[ ] nunca ouvi falar 
[ ] um pouco 

[ ] conheço bem 

[ ] conheço profundamente 

 

11. Se marcaste qualquer opção que não seja “nunca ouvi falar”, descreva quais sistemas ou jogos já 
tiveste contato (procure separar, no máximo, 10 exemplos mais relevantes). Caso contrário, deixe em 

branco. 

R: _____________ 

 

12. Já conhecias os livros-jogos? 

[ ] nunca tinha ouvido 

[ ] conhecia pouco 
[ ] conhecia bem 

[ ] conhecia profundamente 

 

13. Se marcaste qualquer opção que não seja “nunca tinha ouvido”, descreva quais séries de livros-

jogos ou títulos avulsos já tiveste contato (procure separar, no máximo, 10 exemplos mais relevantes). 

Caso contrário, deixe em branco. 

R: _____________ 
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PARTE II – EU E MINHAS IMPRESSÕES 

 

14. Como avalias o livro-jogo que acabaste de apreciar? 

[ ] ruim 
[ ] razoável 

[ ] bom 

[ ] ótimo 

 

15. Este livro-jogo estimulou tua leitura? 

[ ] não 

[ ] um pouco 
[ ] sim 

[ ] muito 

 

16. Este livro-jogo foi inspirado numa obra da literatura lusófona, pouco estudada e esquecida pelo 

tempo. Te interessastes em conhecer essa obra original? 

[ ] não 

[ ] sim 

 

17. Justifique sua escolha anterior 

R: _____________ 

 

18. Te interessaste por aprender a Dashavatara Ganjifa? 

[ ] não 

[ ] sim 

 

19. Justifique sua escolha anterior 

R: _____________ 

 

20. Avalie os componentes desse livro-jogo: 

 RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

Introdução / explicação de como funciona     

Enredo / história     

Ilustrações (capa e internas)     

Sistema de jogo / regras     

Extensão da narrativa     

 

21. Estás atento/a ao inquérito ou as respostas foram aleatórias? Se estiveres atento/a, marque a opção 

de número dois para esta pergunta. 

[ ] Opção 1 

[ ] Opção 2 

[ ] Opção 3 
[ ] Opção 4 
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[ ] Opção 5 

 

22. Como tu gostarias de ter tido contato com esse e outros livros-jogos? 

[ ] não gostaria de ter tido contato 
[ ] aulas na escola/faculdade  

[ ] bibliotecas e centros culturais 

[ ] livrarias e sites de vendas 

 

23. Te interessarias mais por textos clássicos/canônicos se houvesse versões interativas das obras? 

[ ] não 

[ ] sim 

 

24. Tu lerias-jogarias um livro-jogo de seu(s) gênero(s) literário(s) favorito(s)?  

[ ] não 

[ ] sim 

 

25. Qual obra tu achas que poderia ganhar uma versão interativa? Justifique. 

R: _____________ 


