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Dos diversos instrumentos do homem, 

o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os 
demais são extensões de seu corpo. O 
microscópio, o telescópio, são extensões de 
sua vista; o telefone é extensão da voz; 
depois temos o arado e a espada, extensões 
de seu braço. Mas o livro é outra coisa: o livro 
é uma extensão da memória e da 
imaginação. 

(Jorge Luis Borges, 1979)  



 
 

RESUMO 
 
DA LUZ, Rubens Gabriel Pereira. A Revolução dos Bichos: Uma adaptação 
literária para o role-playing game. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 

 

Esta pesquisa propõe a adaptação da obra literária A Revolução dos Bichos de 

George Orwell para o role-playing game (RPG). Por meio de um livro de regras do 

jogo, procura-se obter uma forma de incentivo alternativo à leitura de livros clássicos 

bem como à obra em questão. A obra escolhida mostra-se eficiente quando vista de 

uma perspectiva lúdica dentro do RPG. Sua narrativa escrita em forma de fábula, cria 

um ambiente com interpretação amigável, sendo capaz de dialogar com diferentes 

públicos leitores e de diferentes idades, sobre questões atuais e pertinentes. Após a 

contextualização da obra, foram verificados pontos narrativos que pudessem ser 

estruturados na mecânica do jogo a fim de criar uma releitura passível de questões 

que problematizam aspectos sociais e políticos. 

 
Palavras-chave: Design de Jogos. RPG. Literatura. Colagem.  



 
 

ABSTRACT 
 
DA LUZ, Rubens Gabriel Pereira. Animal Farm: A literary adaptation for the role-
playing game. Final year research project. Federal University of Technology - Paraná, 

Curitiba. 
 

This research proposes the adaptation of George Orwell's Animal Farm for the 

role-playing game (RPG). Through a rule book of the game, an alternative form of 

incentive to the reading of classic books as well as the work in question is sought. The 

chosen work is efficient when viewed from a playful perspective within the role-playing 

game. Its narrative written in the form of a fable, creates an environment with friendly 

interpretation, being able to dialogue with different readers and of different ages about 

current and pertinent issues. After the contextualization of the work, narrative points 

were verified that could be structured in the mechanics of the game to create a 

rereading liable to issues that problematize social and political aspects. 
 
Keywords: Game Design. RPG. Literature. Collage.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2019, no dia da Independência do Brasil, uma tentativa de censura a 

história em quadrinhos Vingadores: A Cruzada das Crianças na Bienal Internacional 

do Livro do Rio manifestou oposição de diversos leitores e editoras no país. A HQ 

expunha em uma das páginas, dois personagens em um beijo gay. Diante do anúncio 

do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fiscais da Secretaria Municipal de 

Ordem Pública circularam pelos estandes procurando conteúdos que de acordo com 

eles, estariam classificados como fora do padrão, com temas impróprios para crianças 

e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), porém, nada 

foi encontrado e/ou aprendido. No dia anterior, fiscais já haviam feito uma busca para 

encontrar materiais que não estivessem de acordo com o artigo 78 do ECA, o qual 

afirma que publicações que contenham material impróprio a crianças e adolescentes 

devem ser vendidas lacradas dentro de uma embalagem e com advertência de 

conteúdo. Se incluem neste artigo publicações obscenas ou pornográficas, a HQ, 

todavia, não trazia nenhum desses conteúdos (PINHEIRO, 2019). 

Já em fevereiro de 2020, um documento da Secretaria de Educação de 

Rondônia (Seduc-RO) foi endereçado às coordenadorias regionais de educação do 

estado com as ordens de recolhimento de 43 livros, entre eles livros clássicos de 

autores brasileiros e alguns estrangeiros. O memorando 4/2020, assinado pelo 

secretário de Educação, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, argumentava que os 

livros continham "conteúdos inadequados às crianças e adolescentes". Apesar de não 

ser expedido e sob o argumento de que se tratava de um “rascunho” feito por 

“técnicos”, a recepção da notícia não agradou muitos cidadãos. O documento listava 

livros clássicos como "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, 

"Macunaíma", de Mário de Andrade, "Os sertões", de Euclides da Cunha, obras 

internacionais como “O Castelo”, do escritor tcheco de língua alemã Franz Kafka e 

“Contos de Terror, de mistério e de morte”, do americano Edgar Allan Poe. Outros 

autores brasileiros também aparecem como o dramaturgo Nelson Rodrigues, o 

jornalista Carlos Heitor Cony e o psicanalista Rubem Alves, para quem havia uma 

observação de recolhimento de todos os seus livros (G1, 2020). 

Não obstante, os jogos ocasionalmente também passam por políticas de 

censura, não somente no Brasil, como em vários países do mundo a censura à esta 

mídia, na maioria dos casos, parte de argumentos sobre temas sexuais e violentos. 
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No ano 2000, jogos digitais como Doom e Mortal Kombat sofreram banimentos no 

Brasil devido à violência, o que posteriormente iria interferir na comercialização dos 

jogos no país ao entrarem na classificação de faixa etária por parte do Ministério da 

Justiça. De acordo com Victor Miller do site Gamehall, a discussão sobre o banimento 

destes dois jogos ocorreu cerca de dez anos após os seus lançamentos, quando já 

estavam difundidos entre os jogadores e quando já haviam saído de circulação em 

muitas lojas por serem jogos antigos, o que denotaria um certo atraso nas políticas 

públicas brasileiras (MILLER, 2019). 

Com decisões proibitivas, os jogos muitas vezes tendem a encontrar meios 

alternativos entre os jogadores. Em 2008 o famoso Counter Strike, um jogo de tiro em 

primeira pessoa, foi banido em território nacional depois do lançamento de um mapa 

ambientado em uma favela carioca, o motivo para tal seria a apologia ao crime que o 

jogo poderia incitar aos jogadores, visto que ele supostamente infringiria alguns 

artigos do Código de Defesa do Consumidor. Esta decisão não afetaria a relação dos 

jogadores com o jogo, na medida em que no mesmo ano, a pirataria estava altamente 

difundida no país, o que o disseminou por estes meios alternativos (MILLER, 2019). 

Diante destes casos de tentativa de censura a obras indispensáveis no âmbito 

didático, este projeto motivou-se a criar um meio alternativo e lúdico ao livro, tendo 

como finalidade a adaptação da obra literária “A Revolução dos Bichos” para o role-

playing game por meio de um livro de regras, — também conhecido como “módulo” 

— utilizando o enredo da obra original para criar a premissa do jogo, de forma a 

introduzir a história ao público leitor e não leitor, independentemente de sua idade. 

O role-playing game ou simplesmente RPG, pode ser traduzido como um jogo 

de interpretação de papéis onde um grupo de pessoas se reúne para criar histórias 

sob um enredo definido anteriormente e geralmente baseado em literatura ou cinema. 

Os RPGs vêm desde a década de 70 influenciando jogadores a utilizarem a 

imaginação como meio de superar os obstáculos do jogo e desta forma, estimulando 

a criatividade em grupo. O RPG além de um jogo, é uma atividade que reúne 

indivíduos para que todos debatam e contem histórias juntos (RODRIGUES, 2004). 
A Revolução dos Bichos de George Orwell, conta a história de uma fazenda 

onde os animais cansados da exploração a que são submetidos decidem se rebelar 

contra seus donos humanos, para então instituir um sistema cooperativo e igualitário. 

Não demora muito para os porcos, tidos como os mais inteligentes e aptos à nova 

liderança, instituírem aos poucos uma nova tirania onde “todos são iguais, mas alguns 
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são mais iguais que os outros”. Orwell não só fantasiou um governo ditatorial por meio 

de uma linguagem simples, mas criou também uma fábula sobre a manipulação de 

palavras e a corrupção pelo poder (ORWELL, 2007). 

A partir de uma pesquisa sobre o design de jogos acerca dos role-playing 

games, foi estudado como a tradução do livro para o jogo poderia ser feita por meio 

do sistema Fate Acelerado. Este sistema genérico foi escolhido em particular, devido 

à sua simplicidade e capacidade de adaptação sobre qualquer premissa em um jogo 

de interpretação de papéis. Devido às limitações que o processo de ilustração pode 

ocasionar a indivíduos que não possuem esta prática, a identidade visual do projeto 

final foi moldado pela colagem digital. A colagem é um processo prático e rudimentar, 

possibilitando a composição de imagens multifacetadas por meio de processos ora 

manuais, ora digitais. 

A pesquisa inicialmente iria contemplar adolescentes do ensino médio em 

escolas públicas, durante a fase de transição para o ensino superior, é neste momento 

que os estudantes são confrontados com escolhas que permearão seu futuro 

acadêmico. Os vestibulares, um dos caminhos para ingresso no ensino superior, 

disponibilizam editais para orientar os participantes em aspectos técnicos e na 

preparação da avaliação. Um dos conteúdos pedidos para a realização da prova são 

as listas de leitura obrigatória, com obras nacionais e internacionais, incluindo contos, 

poemas e livros clássicos. 

Por sua vez, os jogos enquanto atividade lúdica, ajudam professores em sala 

de aula, a favorecer o ensino por meio de um passatempo responsável pelo 

desenvolvimento cognitivo e moral dos alunos, permitindo a eles estabelecer relações 

e resolver problemas. Para o role-playing game não seria diferente, como um jogo 

social o RPG pode ser proposto como uma prática em grupo, onde os indivíduos se 

colocam no lugar de personagens fictícios para resolver problemas dentro de um 

mundo imaginário (ZAMARIAM, 2017). 

Devido ao tempo reduzido em que a pesquisa se estabeleceu, — e 

posteriormente à pandemia de Covid-19 — o público alvo precisou se adaptar a todo 

e qualquer indivíduo que pudesse se dispor a validar o produto final elaborado. 

Desenvolver um jogo, em especial um tão abrangente como o RPG, é um processo 

trabalhoso e duradouro. Uma pesquisa direcionada a estudantes não se obteria, de 

forma ampla e satisfatória, diante dos poucos meses onde a pesquisa, produção e 

validação ocorreriam. Isto não diminui a importância que a relação entre jogo e 
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literatura pode causar a seus usuários, sendo estes alunos escolares ou não. Tão 

pouco desloca a motivação inicial da produção desse projeto, uma alternativa de 

incentivo à leitura de clássicos literários em um momento político onde a censura e 

taxação de livros, retorna aos poucos; assim como levantado no início dessa 

introdução. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

A partir da dificuldade de leitura e acesso ao livro no Brasil, este trabalho tem 

por objetivo desenvolver um RPG como uma ferramenta de incentivo à leitura de A 

Revolução dos Bichos, de George Orwell. Mediante uma adaptação e releitura, foi 

proposto um módulo de um cenário tendo por base o enredo da obra e sob um projeto 

gráfico utilizando a colagem digital como identidade visual do ambiente e das 

personagens. Permitindo desta forma, que o livro seja lido, interpretado e recontado 

por um meio de comunicação alternativo e lúdico. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analisar o desempenho da leitura e compreensão de texto no Brasil; 

• Verificar a relação da literatura com o RPG e suas adaptações; 

• Definir conceitos chaves para o desenvolvimento de um RPG; 

• Identificar como as mecânicas do sistema Fate ressaltam o cenário criado; 

• Apresentar de que maneira a colagem e sua importância ilustrativa podem 

contribuir na construção visual do jogo; 

• Produzir o PDF do módulo que contenha a descrição do cenário e seus 

personagens. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Além da censura, o Brasil em 20 anos permaneceu no nível básico de leitura, 

segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), realizado entre 
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2000 e 2018 (INEP/MEC, 2018). A proibição indevida de livros — e qualquer material 

didático e midiático — não favorece o desenvolvimento de um hábito saudável de 

leitura e, acaba por remontar aspectos políticos ditatoriais de uma época onde a 

censura era não só uma realidade, mas uma prática governamental. A censura à estas 

mídias, como foi mostrado anteriormente e que será um tema recorrente nos próximos 

capítulos, influencia os meios alternativos de publicação destes materiais, o que os 

deixam não só mais populares por intermédio de notícias, mas como também afeta o 

mercado ao incitar a pirataria. 

Durante a realização desta pesquisa, iniciou-se o encaminhamento da proposta 

de uma reforma tributária que abre caminho para que os livros sejam taxados em até 

12%, o que ameaçaria o setor editorial a encarecer e os leitores a diminuírem ainda 

mais. A Lei de n° 10.865 de 30 de abril de 2004, reduziu a zero a alíquota dos tributos 

PIS e Cofins na venda de livros, no entanto, mesmo imune de impostos o livro continua 

sujeito à tributações com destinações específicas. Além de livros mais caros, a nova 

tributação pode dificultar a sobrevivência de editoras menores (PORTO, 2020). 

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) reunido a outras entidades, 

redigiram o manifesto "Em defesa do livro", o qual lista diversos argumentos que 

defendem a isenção tributária e relacionam este fato à queda do valor do livro em 33% 

de 2006 a 2011 e ao aumento significativo de exemplares vendidos, mesmo com o 

mercado editorial caindo 20% desde 2006. Segundo o presidente da SNEL, Marcos 

Pereira, a alíquota zero é "uma aposta num Brasil moderno, inclusivo, com vontade 

de ascensão", "Se você taxar o livro nesse momento, o que está fazendo é um 

desinvestimento. Não investe e ainda retira o dinheiro", completa (PORTO, 2020). 

À frente do nível de leitura brasileiro, de casos que visam a censura e dificultam 

a propagação de livros, o objetivo deste trabalho foi sugerir um meio alternativo de 

divulgar e comunicar histórias, sejam elas censuradas ou taxadas. Contornando 

assim, a censura a livros e provendo o acesso à literatura por um caminho lúdico e 

que proponha ao leitor/jogador, o contato com histórias, como em A Revolução dos 

Bichos e questionamentos pertinentes a qualquer época ou governo. 

Segundo uma pesquisa realizada em escolas públicas por Franciela Zamariam, 

a relação dos adolescentes com a leitura é feita de maneira impositiva e as provas 

sobre os livros acabavam por afastá-los cada vez mais da literatura, visto que desta 

forma os estudantes eram levados a memorizar informações sobre a história, — 

muitas vezes por meio de resumos na internet — ao invés de compreender a obra de 
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maneira prazerosa e levando-os a uma prática natural da leitura. Portanto, o RPG é 

uma alternativa que pode proporcionar uma leitura preliminar, interativa e lúdica ao 

jogador que o pratica. Por mais que contorne a mídia livro, o RPG não o substitui, mas 

sim, pode posteriormente motivar a uma leitura da obra em questão, completa 

Zamariam (ZAMARIAM, 2017). 

Ao longo da pesquisa compreendeu-se que Orwell se expressava por meio da 

literatura, interpretando e lendo o mundo em que vivia, expondo a precarização do 

trabalho e criticando líderes políticos. A literatura, portanto, é uma forma de expressão 

social, é um direito e uma necessidade que colabora para a formação de cada 

indivíduo. As histórias trazem inúmeros benefícios, permitem uma enorme reflexão de 

ideias de forma crítica e a exploração de mundos desconhecidos ou pouco explorados 

(COLETIVOLEITOR, 2019). 

A Lei Nº 13.696, de 12 de julho de 2018, institui a Política Nacional de Leitura 

e Escrita como um plano definitivo para motivar o livro, a leitura, a escrita, a literatura 

e as bibliotecas de acesso público no Brasil. As diretrizes da lei compreendem a leitura 

e a escrita como um direito social e a partir delas, promovem políticas de estímulo à 

leitura (BRASIL, 2018, p. 1). 

Pensando em formas de traduzir a história de um livro, chegou-se à mídia lúdica 

dos jogos, mais precisamente o “jogo de interpretação de papéis”, popularmente 

conhecido como RPG. Segundo Rodrigues (2004), o RPG é uma linguagem 

hipermidiática embasada nas linguagens oral, escrita, imagética e corporal. Fornecer 

somente livros não é suficiente para formar escritores e leitores, é necessário criar um 

ambiente onde haja debate sobre eles (RODRIGUES, 2004). Se uma possível forma 

de censura remove o acesso aos livros, provavelmente um jogo representativo pode 

mudar esta situação trazendo não só a leitura verbal e figurativa, mas também o 

desenvolvimento imaginativo dos jogadores/leitores. Neste caso, a leitura de um livro 

sem o objeto livro por si próprio. Para estimular a leitura, o RPG genérico é vantajoso 

na iniciação a obras literárias, isto se deve a sua maleabilidade criativa que permite 

traduzir qualquer universo ficcional em um jogo (RODRIGUES, 2004). 

A escolha do livro A Revolução dos Bichos, mostrou-se de fácil adaptação ao 

RPG devido a sua narrativa em forma de fábula, com uma linguagem popular e que 

pode ser apreciada por diferentes idades trazendo um plano de fundo histórico/político 

acessível tanto ao público leitor quanto ao público infanto-juvenil em formação. A 

Revolução dos Bichos é uma história pertinente, independente da época em que é 
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lida. Em 2020, o livro completa 75 anos de publicação e ainda no mesmo ano, 

completa-se 70 anos da morte de seu escritor, George Orwell. Já em 1° de janeiro de 

2021, a obra de Orwell entra em Domínio Público, dado 70 anos após a sua morte e 

contabilizando a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao de seu falecimento. 

Segundo Ash (2001), para atrair novos leitores a Orwell não se pode dizer que 

é dever lê-lo porquê foi de grande importância no passado. A resposta mais conclusiva 

a pergunta do porquê deveríamos ler Orwell no século XXI é que ele permanece sendo 

uma figura política e um escritor exemplar. Em "Por Que Escrevo", George Orwell diz 

que seu objetivo, depois de lutar contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola, foi 

"transformar a escrita política em arte". Com "A Revolução dos Bichos" ele alcançou 

totalmente este propósito (ASH, 2001). 

O jogo é um agente distinto e fundamental presente em tudo o que acontece, 

é no jogo que os povos surgem e se desenvolvem (HUIZINGA, 2010). Para Santos 

(2006) o jogo e a arte estão focados na busca pelo novo, do simbolizar, do imaginar e 

do criar para uma educação estética (GOMES, PETRY e HILDEBRAND, 2015, p. 3).  

O hábito da leitura é indispensável para a vida em sociedade. A prática da 

leitura deve ser incentivada desde a infância a fase juvenil, tanto pela família quanto 

pela escola, tendo em perspectiva a formação de leitores para a vida toda e mantendo-

os envolvidos na leitura. Como afirma Villardi (1997), “para que tenhamos um cidadão 

capaz de incorporar a leitura às atividades do seu cotidiano” (SILVA, CAMPÊLO, et 

al., 2014, p. 1) 

Considerando a importância da leitura e sua relação com o mundo real, tendo 

em vista a dificuldade da compreensão de obras literárias fundamentais para a 

formação do indivíduo, analisando a falta do hábito de leitura pelo brasileiro e as 

políticas que proíbem e afastam os leitores, o desafio desse projeto foi desenvolver 

uma solução por meio de uma adaptação literária para um jogo de RPG, o qual pode 

estimular e influenciar o interesse dos jogadores pelo hábito da leitura de livros, 

promovendo assim, a conscientização de assuntos pertinentes a formação social. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

No capítulo 2 apresentam-se pesquisas que discutem a leitura no Brasil, desde 

o ano 2000, onde o país participou pela primeira vez do Programa Internacional de 
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Avaliação de Alunos (Programme for International Student Assessment - PISA), até 

pesquisas no ano de 2018. Através de quase dois séculos de avaliações, pode-se 

conferir como se avançam os números do público leitor brasileiro.  

Seguindo a pesquisa, é apresentado o autor de A Revolução dos Bichos, 

George Orwell (1903-1950), reconhecido como um dos maiores e mais influentes 

escritores do século XX. Em suas obras, muitas vezes bem-humoradas, Orwell não 

escondia sua paixão pela escrita política, criticava com hostilidade os governos 

ditatoriais e expunha com consciência as injustiças sociais sob os panos de regimes 

imperialistas. Sua influência permanece na cultura contemporânea e suas duas obras 

mais famosas, A Revolução dos Bichos e 1984, em diversos países continuam a ser 

um dos livros de ficção mais vendidos. Orwell contribuiu para que se possa, a partir 

de suas obras, ter uma discussão política de forma crítica e sem que o discurso se 

renda totalmente à sua obstinação. 

No capítulo 3, são identificados autores que buscaram definir os termos jogo, 

RPG e design de jogos. Johan Huizinga (1872-1945), um historiador holandês, 

contribuiu muito com sua pesquisa ao redor do tema jogo ao escrever o livro Homo 

Ludens, uma obra sobre a relação da humanidade com a cultura e os jogos. 

Atualmente, continua a ser citado por muitos autores que entram no campo desta 

pesquisa, Huizinga traça paralelos da pré-história aos pontos que definem as 

maneiras como o jogo é utilizado nos tempos atuais. Devido ao seu pioneirismo ao 

abordar o tema de forma íntegra, sua obra foi a base para muitas pesquisas que 

arriscam a definir esta prática. 

Ainda neste capítulo são abordados o design de jogos, uma área que participa 

efetivamente na produção e no mercado global de entretenimento. Um dos temas 

recorrentes desta área é o desenvolvimento do role-playing game, mais conhecido 

como RPG. Este é um jogo com a premissa da interpretação de papeis entre 

jogadores que se reúnem para criar seus mundos fictícios e discutirem temas que 

podem ser relevantes socialmente. Os RPGs possuem mecânicas dispostas em livros 

que contém um conjunto de regras extensas que reunidas são denominadas sistemas. 

No capítulo 4, busca-se a contextualização do System Document Reference 

(SRD) como uma metodologia que ajudará no acesso às regras do sistema Fate e por 

ele, a adaptação do livro em um jogo. No capítulo 5, são analisados trabalhos que 

deram aporte ao visual e às mecânicas do projeto final. Seguindo para o capítulo 6, 
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apresenta-se a adaptação do livro A Revolução dos Bichos para o RPG e 

consequentemente todo o processo de produção do módulo que apresenta o jogo. 

O capítulo 7 descreve como foi validar o jogo com o público e a partir de um 

questionário online, obtém-se a resposta dos jogadores perante ao cenário e aventura 

propostos. Finalizando a pesquisa, o capítulo 8 traz as considerações finais de como 

foi concluir um trabalho que visava a criação de uma alternativa lúdica que adaptasse 

uma obra literária para o RPG. 

 

 

1.5 METODOLOGIA 
 

Muitos livros foram traduzidos para a linguagem dos jogos de RPG, porém, em 

nenhum deles se obteve com clareza, a metodologia usada no desenvolvimento do 

processo da adaptação. Mostrou-se flexível a escolha de um sistema genérico de 

RPG, onde a criação de histórias, cenários e personagens fosse possível do início ao 

fim, sendo estas histórias inéditas ou já preconcebidas. O Fate revelou-se como um 

grande facilitador na criação e adaptação de mundos imaginários, abrangendo os 

mais diversos gêneros e temáticas de RPG.  

O escopo do projeto tem como premissa a adaptação do livro A Revolução dos 

Bichos, tendo isto em vista e a partir do sistema Fate, foi escolhido o Documento de 

Referência de Fate (SRD), uma versão resumida, traduzida e com licença Creative 

Commons que auxiliou no método de transposição da linguagem literária para a 

lúdica. Por fim, para o desenvolvimento do módulo que incluiu as regras do cenário 

baseado no livro, foram contextualizados alguns princípios básicos para a formatação 

de um livro, como cor, tipografia e grid. Já para o visual geral do módulo, foi utilizada 

a colagem digital de imagens, uma técnica prática e rudimentar, que facilita a 

composição do visual ao buscar um afastamento das consagradas ilustrações.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo aborda a história satírica de A Revolução dos Bichos, um dos 

clássicos na categoria ficção mais vendidos no Brasil (MATOS, 2019). O livro narra a 

rebelião de animais em uma granja onde os humanos que os oprimiam são expulsos 

e os bichos reivindicam sua liberdade tomando a liderança para posteriormente, voltar 

a um regime totalitário acometido por seus próprios semelhantes. Atrás da roupagem 

imatura, a história traz um plano de fundo histórico/político ironizando como a 

corrupção pelo poder é capaz de tornar qualquer política em um governo autocrático 

e descomedido. 

Devido ao seu sucesso, A Revolução dos Bichos foi adaptado para outras 

mídias como cinema, televisão, teatro e jogos, dessa forma ampliando o debate sobre 

os temas estimulados pela crítica de seu autor. 

Aproxima-se ainda neste capítulo, a vida e obra de um dos escritores mais 

influentes do século XX, George Orwell (ASH, 2001). Orwell teve uma vida abalada 

por guerras e muita pobreza, as quais, como são mostradas, foram de certo modo 

optadas por ele, devido à sua predileção a documentar as repulsas causadas pelo 

imperialismo britânico nos países em que viveu. Orwell, como jornalista e ensaísta 

político, escreveu livros e ensaios registrando todas as suas passagens pelas guerras 

que irromperam no século XX e toda a miséria deixada em seus rastros. 

 

 

2.1 A LEITURA NO BRASIL 
 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Pró Livro (IPL) em 2011, os 

jovens brasileiros são a maior parcela da população leitora, enquanto estudantes leem 

em média 3,41 livros nos três meses anteriores ao da pesquisa e os não estudantes 

consumiram 1,13 livros inteiros ou em partes, mostrando que sem a obrigação e 

estimulação escolar a prática da leitura vai desaparecendo após a saída do ambiente 

da sala de aula (GOMES, 2011). 

Realizada em 2015, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

mostra qual a principal motivação para ler um livro, onde uma base de 2.798 leitores 

respondeu ler por gosto próprio em um total de 25% e, 19% leem por atualização 
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cultural ou conhecimento geral, conforme indica a Figura 1 (INSTITUTOPRÓLIVRO, 

2016). 

 
Figura 1 - Principal motivação para ler um livro 

 
Fonte: Retratos da Leitura no Brasil (2015) 

 

 

Em 2000, o Brasil pela primeira vez participou do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), que reuniu cerca de 265.000 alunos de 15 anos em 32 

países. A avaliação visa examinar até que ponto os alunos próximos do término da 

educação obrigatória adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a 

participação efetiva na sociedade. Os resultados do desempenho brasileiro na 

categoria leitura e compreensão de textos não foram nada agradáveis, o Brasil ficou 

na 39º posição, com 396 pontos. Mais da metade dos alunos ficou entre os níveis 1 e 

2, com um total de 5 níveis, isto é, mal conseguiam inferir informações em um texto, 

reconhecer a ideia principal de um texto, compreender relações, construir sentido e 

conexões entre o texto e outros conhecimentos da experiência pessoal (OCDE, 2001). 

Em 2009 os resultados mostram uma leve melhora para 412 pontos e em 2018, quase 

10 anos depois, o Brasil permaneceu estagnado no nível básico de leitura marcando 

413 pontos, sendo que até 400 pontos indicam nível básico de compreensão 

(INEP/MEC, 2018). 

De acordo com o relatório da OCDE, os estudantes que prestaram a prova 

cresceram em um mundo com uma grande dependência virtual, onde a relação com 
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a leitura em dispositivos digitais é constante por meio de conversas e pesquisas. O 

documento aponta que dentre os jovens brasileiros, 75,5% leem notícias online, 47% 

tem a leitura como um dos hobbies favoritos e 24,3 disseram que leem por obrigação 

(OLIVEIRA e MORENO, 2019). 

A leitura é, de fato, uma atividade muito importante para a aprendizagem de 

indivíduos que se instigam por esta prática. É compreensível que muitas obras podem 

estar à frente do conhecimento de alguns leitores, como resultado, estas podem 

desfavorecer o desenvolvimento de um futuro hábito de leitura e principalmente, o 

gozo pela literatura. Como indica Zamariam (2017), os livros não deveriam ser 

encarados como um peso de obrigatoriedade para não-leitores, sobretudo, alunos em 

formação. É de responsabilidade de seus superiores incentivar esta prática de 

maneira intuitiva e assisti-los em questões importantes. Para tal, algumas histórias 

podem cativar a atenção de muitos leitores, partindo de narrativas em textos curtos, 

crônicas ou fábulas (ZAMARIAM, 2017). Nesta pesquisa, se constatou como George 

Orwell em A Revolução dos Bichos, escreve uma narrativa que pode agradar muitos 

públicos de diferentes idades. 

 

 

2.2 GEORGE ORWELL 
 

George Orwell era um escritor que se interessava por uma diversidade de 

assuntos, dos esportes à pintura, porém dois temas o acompanhavam 

constantemente, a política e a literatura. Como muitos escritores do século XX, sua 

vida foi tomada por ambos os temas e sob muitas controvérsias. Orwell nasceu em 

1903 e morreu em 1950, durante 47 anos sua vida foi preenchida por experiências 

raras e intensas, tornando-o um símbolo de uma época. Orwell criou obras que 

discutiam a política de forma que, ao mesmo tempo, colaborava para evitar que a 

literatura não se rendesse a ela (ORWELL, 2005). 

Batizado Eric Arthur Blair, nasceu em Motihari na Índia, onde seu pai trabalhava 

como funcionário público do império britânico e, quando tinha quatro anos, seus pais 

decidiram voltar para a Inglaterra, onde ele estudaria em Eton, um famoso colégio da 

elite britânica. Orwell teve muita sorte de ser novo demais para lutar na Primeira 

Guerra Mundial (1914–1918) onde muitos de uma geração de escritores brilhantes 

perderam a vida. Sua trajetória começou a mudar em 1922 quando foi servir na Polícia 
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Imperial Indiana em Myanmar, na antiga Birmânia, onde experenciou o colonialismo 

do lado de quem o propaga, isto traria aprendizados em forma de literatura ao publicar 

anos depois, o livro Dias na Birmânia (1934). Em 1927 ao retornar da Birmânia estava 

desempregado, decidiu então passar alguns anos em Paris onde deu aulas em 

escolas e foi professor particular. Trabalhou também como vendedor em uma livraria, 

onde começou sua carreira como resenhista de livros, a qual perdurou até o fim de 

sua vida. Em 1929, onde a crise econômica ameaçava o mundo, voltou para Londres 

e enfrentou mais dificuldades financeiras, o que também seria descrito no livro Na Pior 

em Londres e Paris (1933). Os anos de dificuldade não o desmotivavam a escrever, 

pois para Orwell, tudo se transformaria em literatura (ORWELL, 2005). 

Em 1936, lutou na Guerra Civil Espanhola (1936–1939) ao lado dos 

republicanos onde foi ferido por um tiro que lhe atravessou a garganta e saiu pela 

nuca. Orwell neste período sofria não só fisicamente, mas também mentalmente, 

quando teve um desequilíbrio psicológico e foi internado em um sanatório. Após sair, 

foi em busca de recuperação no Marrocos, onde ficou meses escrevendo para jornais. 

Trabalhou para a Guarda Civil britânica após o começo da Segunda Guerra Mundial, 

na mesma época atuou como correspondente para a rádio BBC e foi escritor de vários 

outros jornais, onde sempre abordava os temas literatura e política. Na política, 

sempre esteve mais alinhado ao pensamento da esquerda, acreditando no socialismo 

democrático, era preocupado com o que é definido atualmente como "inclusão social" 

e em suas obras sempre foi crítico de governos autoritários e antidemocráticos. 

Entretanto, nunca aderiu ao discurso marxista, jamais acreditando que cedo ou tarde 

o capitalismo morreria. Satirizava os governos de Stalin e Mao como nenhum outro 

escritor da época fazia, mesmo sem aderir à retórica conservadora ou reacionária 

(ORWELL, 2005). 

Para Ash (2001), a necessidade de ler Orwell se deve ao fato de ser o escritor 

político mais influente do século XX. Ele foi o autor de obras que traziam discussões 

que captavam a essência do totalitarismo. Orwell lutou contra o imperialismo britânico, 

o fascismo na Europa e o stalinismo, e acreditava-se que estes estavam eliminados 

ou mortalmente enfraquecidos. Ao tentar atribuir uma qualidade pela qual Orwell se 

faz importante no século XXI, seria pela sua percepção do uso e abuso da linguagem 

(ASH, 2001). 

As histórias de Orwell são tão influentes que sua relevância fez com que fosse 

cunhado o termo “orwelliano”, assim como “kafkiano” para Franz Kafka e 



26 
 

“maquiavélico” para Nicolau Maquiavel. Em forma de adjetivo, o termo designa 

histórias com um plano de fundo totalitário, ditatorial ou com um tipo de visão de futuro 

distópico (MARTINELLI, 2019). Comumente o termo “orwelliano” é usado de dois 

modos, para descrever a alusão a tirania, medo e conformismo e para descrever um 

texto onde se reconhece que a resistência a estes terrores é constante (HITCHENS, 

2010). Ash (2001) ainda inclui outra maneira de se usar o termo, como substantivo, 

para designar um admirador ou seguidor da obra de Orwell (ASH, 2001). 

Orwell em suas várias viagens esteve em contato com diversas classes sociais 

onde vivenciou o colonialismo, o desemprego, as guerras, crises e muita pobreza. 

Escreveu ensaios, milhares de artigos e alguns livros e foi somente depois de seus 42 

anos que escreveu os dois romances que lhe dariam fama mundial, A Revolução do 

Bichos (1945) e 1984 (1949) (ORWELL, 2005). O romance distópico 1984, se 

transformou em outra obra determinante da Guerra Fria. O primeiro uso da expressão 

“Guerra Fria” (Cold War), foi descrito por Orwell em seu ensaio You and The Atomic 

Bomb (Você e a Bomba Atômica) escrito em 19 de outubro de 1945 (ASH, 2001). 

Seus dois livros mais famosos venderam quase 50 milhões de cópias em 62 

línguas, isto é mais que qualquer outro par de livros escritos por autores do século 

XX. Nenhum outro escritor de sua geração se igualou a sua influência. Suas obras 

ainda são impressas e continuam sendo amplamente lidas e discutidas (ROSSI e 

RODDEN, 2007, p. 10).  

Sete décadas após o lançamento, seus dois maiores livros continuam atuais. 

De acordo com o site G1, no Brasil A Revolução do Bichos e 1984 estão entre os livros 

mais vendidos na categoria ficção. Para o cientista político Márcio Juliboni, são obras 

atuais e que traduzem a situação política mundial onde o mérito dos grandes 

escritores é a percepção de aspectos imutáveis na sociedade. Os casos de prevenção 

ao totalitarismo que Orwell discute em seus dois livros, foram tão convenientes que 

são válidos até hoje (MATOS, 2019). 

Apesar de se considerar um socialista democrático, Orwell não media esforços 

para criticar a ala socialista britânica. Para ele, estes deveriam lutar a favor dos 

operários contra a exploração e não se calarem a favor do império em vista às 

péssimas condições de vida dos trabalhadores. No livro O Caminho para Wigan Pier, 

publicado em 1937, Orwell evidencia a vida de operários em uma mina de carvão, é 

um testemunho infernal e claustrofóbico dos subterrâneos da sociedade industrial. O 

retrato do calor, da sujeira, do barulho, do incessante esforço, da necessidade de 
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andar quilômetros abaixado correndo riscos de desmoronamentos, são características 

da vida dos mineiros ingleses que se sucedem nas descrições do livro (CONTI, 2010, 

p. 257). Em uma passagem, Orwell afirma: 

 
Os subterrâneos onde se escava o carvão são uma espécie de mundo 
à parte, e é fácil viver toda uma vida sem jamais ouvir falar dele. É 
provável que a maioria das pessoas até prefira não ouvir falar dele. E, 
contudo, esse mundo é a contraparte indispensável do nosso mundo 
da superfície. Praticamente tudo que fazemos, desde tomar um 
sorvete até atravessar o Atlântico, desde assar um filão de pão até 
escrever um romance, envolve usar carvão, direta ou indiretamente. 
Para todas as artes da paz, o carvão é necessário; e se a guerra 
irrompe, é ainda mais necessário. Em épocas de revolução o mineiro 
precisa continuar trabalhando, do contrário a revolução tem que parar, 
pois o carvão é essencial tanto para a revolta como para a reação. 
Seja lá o que for que aconteça na superfície, as pás e picaretas têm 
que continuar escavando sem trégua — ou fazendo uma pausa de 
algumas semanas no máximo. Para que Hitler possa marchar em 
passo de ganso, para que o papa possa denunciar o bolchevismo, 
para que os fãs de críquete possam assistir a seu campeonato, para 
que os “Nancy poets” possam dar palmadinhas nas costas um do 
outro, o carvão tem que estar disponível (CONTI, 2010, p. 261). 

 

 

A poeta Ruth Pitter, amiga de Orwell, afirmou que no início ele escrevia 

extremamente mal e teve que lhe ensinar a escrever melhor. Para se tornar um 

escritor livre do esnobismo e do reacionarismo de classe, Orwell teve que se educar. 

Era autodidata, lia muito sobre tudo e treinava sua escrita por meio de ensaios, 

resenhas, colunas, artigos e mantendo um diário cuidadoso que deu-lhe aporte a 

muitos romances que futuramente seriam publicados (CONTI, 2010). 

No posfácio de O Caminho para Wigan Pier, Mario Sergio Conti (2010) 

desmembra e critica a escrita de Orwell ao tratar de alguns temas polêmicos para a 

época. A forma como Orwell registra alguns assuntos mostra como ele muda a 

descrição da realidade e como ele, ao longo dos anos, cria um estilo de escrita próprio. 

Em 15 de fevereiro de 1936, quando estava em Wigan, ele escreveu em seu diário: 
 
Passando numa ruela de lado, horrível e sórdida, vi uma mulher ainda 
jovem, mas muito pálida e com o costumeiro olhar gasto e exausto, 
ajoelhada na sarjeta e enfiando um pedaço de pau num cano de 
esgoto de chumbo, que estava entupido. Pensei em como era terrível 
ter como destino se ajoelhar na sarjeta de uma ruela de Wigan, num 
frio de rachar, e cutucar um cano entupido. Nesse momento, ela 
levantou a vista e captou o meu olhar, e a sua expressão era a mais 
desconsolada que eu já vira; fiquei chocado porque ela estava 
pensando exatamente a mesma coisa que eu (CONTI, 2010, p. 264). 
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Em O Caminho para Wigan Pier a anotação é a seguinte: 

 
O trem me levou embora, através do monstruoso cenário de 
montanhas de escória de carvão, chaminés, pilhas de ferro-velho, 
canais imundos, caminhos feitos de barro e cinzas, atravessados por 
incontáveis marcas de tamancos. Já era março, mas o tempo estava 
horrivelmente frio e por toda parte havia montes de neve enegrecida. 
Enquanto passávamos devagar pela periferia da cidade, víamos fileira 
após fileira de casinhas cinzentas de favela saindo em ângulo reto das 
margens dos canais. No fundo de uma das casas, uma moça 
ajoelhada no chão de pedras enfiava um pedaço de pau no cano de 
esgoto que vinha da pia dentro de casa, e que devia estar entupido. 
Tive tempo de vê-la muito bem — o avental feito de pano de saco, os 
tamancos grosseiros, os braços vermelhos de frio. Levantou a vista 
quando o trem passou, e eu estava tão perto que quase encontrei seu 
olhar. Tinha a cara redonda e pálida, o habitual rosto exausto da jovem 
favelada de 25 anos que parece ter quarenta por causa dos abortos e 
do trabalho pesado; um rosto que mostrava, naquele segundo em que 
passou por mim, a expressão mais infeliz e desconsolada que jamais 
vi. Percebi no mesmo instante que nos enganamos quando dizemos: 
“Para eles não é a mesma coisa que seria para nós”, supondo que as 
pessoas criadas na favela não conseguem imaginar nada mais do que 
a favela. Pois aquilo que vi em seu rosto não era o sofrimento ignorante 
de um animal. Ela sabia muito bem o que estava lhe acontecendo — 
compreendia tão bem como eu que terrível destino era esse, ficar de 
joelhos naquele frio terrível, no chão de pedras úmidas do quintal de 
uma favela, enfiando uma vareta em um cano de escoamento imundo, 
entupido de sujeira (CONTI, 2010, p. 264-265). 
 
 
 

Para Conti (2010), é necessário para um escritor reconstruir a realidade para 

se obter determinado impacto, em literatura não existe a-vida-como-ela-é — um 

exercício que se aplica às narrativas dos RPGs. Orwell escrevia em uma prosa neutra, 

é um recurso estilístico como muitos outros, e isto não garante que o escritor escape 

dos preconceitos de sua classe ou de sua época. Em um trecho de Wigan Pier, Orwell 

escreve: "Você consegue sentir afeto por um assassino ou um sodomita, porém não 

consegue sentir afeto por um homem de hálito pestilento" (CONTI, 2010, p. 266). 

Para Conti (2010), ao afirmar isto Orwell coloca assassinos e homossexuais 

em um mesmo grupo e que isto é uma posição homofóbica (CONTI, 2010). De acordo 

com Christopher Hitchens (2010), o preconceito homofóbico de Orwell foi herdado e 

parece ter resistido a seu esforço autodidata de se tornar um grande humanista 

(HITCHENS, 2010). 

Para Hitchens (2010), George Orwell não escondia a sua relação problemática 

com o sexo feminino, tanto em sua vida pessoal quanto em seus escritos. Muitas de 

suas personagens femininas são desprovidas da mesma importância em comparação 

aos masculinos. A essência das personagens é destituída de qualquer caráter 
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intelectual ou reflexivo, como em A Revolução dos Bichos, Mimosa é a "égua branca, 

vaidosa e fútil", que se vende por um punhado de fitas e alguns torrões de açúcar. 

Neste aspecto, Orwell manifesta uma crítica à classe capitalista, mesmo que 

preferindo por ridicularizar um dos sexos, sendo que cada personagem no livro são 

alegorias a figuras da história política soviética. Isto não define que Orwell não 

criticava os homens em seus romances, seus personagens masculinos eram egoístas, 

raivosos, deprimidos e gananciosos (HITCHENS, 2010, p. 140-152). 

Hitchens (2010) ainda busca em outros biógrafos a fonte para tais 

adversidades. A mãe de Orwell provavelmente tenha sido muito intimidadora, todavia, 

não mais que seu pai. Orwell esteve em um internato, descrito no ensaio de 1952 

Such, such were the joys (Tamanha Eram as Alegrias), onde foi humilhado pela mulher 

do diretor, a cruel e sagaz "Flip". Em uma cena martirizante, ela o denuncia por ter 

molhado a cama e o ameaça de castigo físico combinado com a agonia da vergonha 

sexual. O jovem Orwell, então Eric Arthur Blair, foi estimulado a defrontar a relação da 

obscenidade e indecência antes mesmo de compreender qualquer ideia de amor 

(HITCHENS, 2010, p. 141-142). 

Beatrix Campbell, uma feminista britânica que fez críticas ao livro O Caminho 

para Wigan Pier, destaca que Orwell desconsidera a industrialização do trabalho 

feminino em fábricas de algodão ao priorizar a exposição do trabalho masculino nas 

minas de carvão. Também não é levado em conta a história do trabalho feminino "na 

boca do poço", uma contribuição feminina para o transporte de carvão centrado 

especialmente na cidade de Wigan. Para Hitchens (2010), as mulheres não eram 

invisíveis nos relatos de Orwell, mas tendem a aparecer como esposas, filhas ou 

jovens presas ao trabalho doméstico. Para alguns indivíduos na época, as mulheres 

eram poupadas de trabalhos pesados, ao menos desde que lorde Shaftesbury liderou 

um movimento em prol de condições mais humanas nas fábricas e minas, e restrições 

ao emprego de mulheres e crianças (HITCHENS, 2010, p. 145). 

Hitchens (2010) conclui que Orwell de fato sentia aversão e até mesmo medo 

de homens afeminados e mulheres masculinizadas. Orwell suspeitava que a 

discordância entre os sexos era uma característica imutável e natural, mas não na 

fragmentação sexual do trabalho ou no abuso das relações domésticas, nos tempos 

atuais, ainda somos parte de um discurso sobre o que é natural ou não. Ele mesmo 

foi vítima de um patriarca desprezível e Orwell teria gostado que isto não se repetisse 

em sua família — em 1944 Orwell e Eileen Blair, sua então esposa, adotaram um 
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menino que viria a se chamar Richard Blair. Como um escritor da narrativa realista, 

Orwell marcou presença nesse constante embate com um mínimo decente de 

hipocrisia (HITCHENS, 2010, p. 152). 

É verdade que Orwell possuía muitas opiniões preconceituosas e de algum 

modo conservadoras. Ele passou a vida tentando convencer-se a suprimi-las. Por 

vezes sua criação ou seu pessimismo prevalecia sobre seus esforços conscientes, o 

que lhe permitia proferir uma opinião preconceituosa sobre judeus e novamente sobre 

homossexuais, isto parecia acontecer com demasia em seus estados mórbidos ou 

deprimidos (HITCHENS, 2010). 

Orwell foi uma figura polêmica, o que acarretou em um certo revisionismo em 

sua obra. Seus preconceitos ficam mais evidentes em obras não tão populares, ou ao 

ler sobre a vida do escritor, quando deparamo-nos com suas cartas pessoais, seu 

diário ou com relatos em seus últimos anos de vida, nos quais ele era acometido pela 

tuberculose. Orwell com os operários em Wigan, afirma que é possível viver uma vida 

toda sem jamais ouvir falar sobre os subterrâneos onde trabalhadores viviam 

escondidos do mundo superior, em condições de vida funestas. Análogo a isto, é 

possível ler as obras mais famosas e influentes de Orwell sem jamais ter por 

conhecimento quem foi realmente o escritor por trás delas, com seus preconceitos e 

intolerâncias. 

Escrever alguns parágrafos sobre a vida de um indivíduo, principalmente um 

que foi muito influente, não completa com suficiência as suas visões e memórias. Ler 

apenas os livros mais renomados de um autor também pode ser insuficiente para 

mergulhar no pensamento e vida do mesmo, em consequência, interpretações 

errôneas a partir de leitores podem manifestar-se como uma defesa de interesses 

próprios. Orwell, com algumas ressalvas, foi uma figura importante e não seria 

conveniente, diante de temas tão importantes, livrá-lo de suas responsabilidades 

enquanto um escritor influente até os dias atuais.  

Seus preconceitos devem ser julgados e debatidos tanto quanto as histórias 

que lhe deram fama e influência. Como o mundo subterrâneo dos mineiros, as obras 

e denúncias de Orwell em contraparte, são indispensáveis para a conscientização dos 

problemas sociais de nosso mundo atual. 
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2.3 A REVOLUÇÃO DOS BICHOS E SUAS ADAPTAÇÕES 
 

O livro A Revolução dos Bichos (Animal Farm), publicado no Reino Unido em 

1945, tornou-se um grande clássico atemporal da literatura mundial. A partir de um 

sonho tido pelo velho Major, o porco mais experiente, os animais da Granja do Solar 

cansados da exploração a que são submetidos decidem se rebelar contra seus donos 

humanos para então instituir um sistema cooperativo e igualitário sob o lema “Quatro 

pernas bom, duas pernas ruim” (ORWELL, 2007). 

Os porcos, tidos como os animais mais inteligentes, em pouco tempo percebem 

seu poder sobre os demais animais da granja e aos poucos começam a reimplantar 

um regime de opressão, mais ditatorial que o antigo liderado pelos humanos, 

passando a usufruir de privilégios e agora sob o lema “Todos os bichos são iguais, 

mas alguns bichos são mais iguais que outros” (ORWELL, 2007). 

George Orwell coloca muitas perguntas ao leitor sobre poder, corrupção e mau 

uso da linguagem, ele declarou que A Revolução dos Bichos (Figura 2) foi a obra que 

o marcou como um verdadeiro avanço literário, reunindo seus dons romancistas com 

seu comprometimento com a escrita política (DICKSTEIN, 2007). Em seu ensaio 

Porque Escrevo (1946), Orwell diz: “A Revolução dos Bichos foi o primeiro livro em 

que tentei, com plena consciência do que fazia, amalgamar os propósitos político e 

artístico” (ORWELL, 2005, p. 16). 

As características de sua fábula animal seguem fielmente o irrompimento da 

Revolução Russa (1917–1923) até a tirania, escrita como uma sátira centrada na 

tragicomédia da política em geral e da corrupção pelo poder (ASH, 2001). Em seus 

textos sempre abordava a ampliação da justiça social, enquanto intelectuais 

socialistas fechavam os olhos para os horrores do totalitarismo, Orwell o denunciava, 

defendendo a democracia e o realismo. Para Christopher Hitchens, Orwell não poderia 

ser roubado nem pela esquerda socialista nem pela direita anticomunista (ORWELL, 

2005, p. 9). 
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Figura 2 - A Revolução dos Bichos 

 
Fonte: Companhia das Letras (2007) 

 

Conforme Hitchens (2005), Orwell discordava de uma esquerda utópica, 

extremista e nacionalista. Ele enquanto socialista democrata, percebeu que a 

transição para o socialismo na Rússia havia tomado o lugar do próprio socialismo, 

afundando o país economicamente e levando-o à repressão policial. Certamente a 

sátira dos animais da Granja do Solar ironizava esta auto-armadilha (ORWELL, 2005, 

p. 10). 

Assim como outros livros que incomodavam as autoridades políticas durante o 

período de guerras, A Revolução dos Bichos não passou despercebida pelo juízo da 

censura. Sob a afirmação de que Orwell gostaria de reviver o movimento socialista, 

após a Segunda Guerra Mundial refugiados ucranianos e poloneses que 

compartilhavam de sua aspiração, lhe escreveram perguntando se era possível uma 

tradução do livro para a sua língua. Em resposta a esse pedido, foi feita uma edição 

traduzida e econômica do livro, trazendo o primeiro e único posfácio escrito pelo autor 

(ORWELL, 2007, p. 117-118). 

Temendo que a distribuição pudesse ofender as contrapartidas do Exército 

Vermelho, a edição foi recolhida e queimada por autoridades americanas que 

ocupavam a Alemanha. Stalinistas e seus simpatizantes do Ministério da Informação 
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britânico, fizeram o possível para impedir a publicação do livro que poderia causar 

constrangimentos a figura de Stalin, então aliado de guerra da Grã-Bretanha 

(ORWELL, 2007, p. 118).  

Nos Estados Unidos o livro foi rejeitado duas vezes, até mesmo por T. S. Eliot, 

um experiente escritor do mundo editorial conservador, o qual pensava que A 

Revolução dos Bichos era uma história inconveniente ao apresentar personagens 

soviéticos como porcos. Uma das rejeições americanas ao livro vieram da editora Dial 

Press, que escreveu a Orwell dizendo-lhe que nos Estados Unidos não havia mercado 

para histórias com animais, uma opinião com pouco fundamento, vinda de um país 

que na época era dominado pelos personagens antropomórficos de Walt Disney 

(ORWELL, 2007, p. 118-119). 

Não é de se estranhar que o livro tenha sido um caso de samizdat (Figura 3), 

uma prática alternativa nos tempos soviéticos que visava evitar a censura, por meio 

de cópias caseiras e da distribuição clandestina de obras e bens culturais proibidas 

pelo governo (ORWELL, 2007, p. 118-119). Pela mesma motivação do samizdat, este 

trabalho objetivou buscar um meio alternativo de leitura e que contornasse as 

possíveis censuras que as obras literárias pudessem sofrer. 

 
Figura 3 - Samizdat A Revolução dos Bichos 

 
Fonte: Bella Caledonia (2012) 
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A Revolução dos Bichos foi um dos livros mais lidos do século XX, vendendo 

mais de vinte milhões de cópias. Sua linguagem breve em forma de fábula era fácil de 

ler e ao que tudo indica, de interpretar. Não é difícil entender o porquê de o livro ser 

visto como uma versão mais leve das histórias de Orwell, algo como "totalitarismo 

para iniciantes". A inspiração de Orwell veio tanto da moda dos desenhos animados 

da época como Mickey Mouse, Pato Donald e Gaguinho como de qualquer outra fonte 

literária (DICKSTEIN, 2007, p. 134). 

Com seu sucesso, a fábula revolucionária dos animais foi adaptada para outros 

tipos de mídia, atraindo públicos de várias idades e em vários meios de comunicação. 

Em 1954 foi adaptado para os cinemas uma animação de mesmo título (Figura 4), 

dirigida por John Halas e Joy Batchelor. A adaptação foi o primeiro filme longa-

metragem de animação britânico a ser produzido e foi financiado pela Agência Central 

de Inteligência Americana, a CIA. A história por trás do envolvimento da CIA com o 

filme foi mantida em anonimato por 20 anos até que 1974, Everette Howard Hunt, um 

espião norte-americano, revelou a história em seu livro autobiográfico Undercover: 

Memoirs of An American Secret Agent (CHILTON, 2016). 

 
Figura 4 - A Revolução dos Bichos (1954) 

 
Fonte: Spyculture (2020) 

 

Após a morte de Orwell em 1950, Hunt havia sido enviado para obter os direitos 

de adaptação da obra com o auxílio da viúva de Orwell, Sonia Brownell. A CIA 

escolheu a Inglaterra para produzir o filme porque achava mais barato, e acreditava 

que manteria os animadores ingleses no escuro sobre quem estava financiando o 

filme. Além disso, eles não confiavam nas inclinações políticas de alguns ilustradores 
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americanos. No auge da Guerra Fria, o governo britânico estava contente com um 

filme cheio de propaganda anti-russa. Nos extras do DVD, Howard Whitaker, um dos 

animadores, disse não saber sobre o plano de fundo da animação e que imaginava 

ser apenas uma história sobre uma fazenda (CHILTON, 2016). 

Em 1999, A Revolução dos Bichos foi adaptada para o formato filme televisivo, 

dirigido por John Stephenson, como mostra a Figura 5. Desta vez a adaptação foi feita 

em formato live action, com atores e animais reais, utilizando bonecos animatrônicos 

e dando vida aos personagens de Orwell. As duas adaptações seguem a alegoria 

proposta por Orwell, sendo a versão de 1999 um pouco mais fiel ao livro. Apesar de 

sua linguagem imatura, nenhum dos dois filmes é considerado “infantil”. São contos 

duros que, como no romance, retrata bem a brutalidade, o terror, as mentiras, as 

violações de consciência e o desrespeito pela vida que os regimes totalitários infligem 

(ENGLER, 2018). 

 
Figura 5 - A Revolução dos Bichos (1999) 

 
Fonte: Sonar Entertainment (2019) 

 

 

Em 2012 o ator e diretor, Andy Serkis planejava adaptar outra versão da obra 

de Orwell produzida pela The Imaginarium, um estúdio de captura de movimentos 

fundada por Serkis e Jonathan Cavendish (GIARDINA, 2012). Em 2018 o serviço de 

streaming online Netflix, anunciou a compra dos direitos de produção e divulgação do 

filme, que em 2020 ainda está em fase de desenvolvimento (BBC, 2018). 
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O teatro também compreendeu a importância de Orwell. A peça dirigida por 

Andrew Periale, dramatiza atores humanos retratando porcos, cavalos e outros 

animais da fazenda andando sobre duas pernas (Figura 6). No final da história original 

escrita por Orwell, os porcos começam a andar sobre duas pernas, em uma tentativa 

de mostrar estes animais se tornando quem eles mais repudiavam, os humanos. No 

espetáculo de Periale o processo é inverso, o porco Napoleão começa a dar seus 

primeiros passos sobre quatro pernas, que se tornam patas (NEWBY, 2015). 

 
Figura 6 - Animal Farm 

 
Fonte: Pittsburgh City Paper (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Os horrores do totalitarismo podem parecer um tema improvável para um 

musical, mas talvez, também fosse um tema inesperado para uma fábula com teor 

infantil. Em 2012 o musical Animal Farm, The Musical (Figura 7), com as colaborações 

do departamento de teatro e música de Westmont College, foi adaptado e dirigido por 

Mitchell Thomas, professor de artes da faculdade. O elenco formado por 16 atores em 

50 papéis, encenava porcos, vacas, ovelhas e cavalos que cantavam e dançavam ao 

longo da peça (DONELAN, 2012). 

 
Figura 7 - Animal Farm, The Musical 

 
Fonte: Independent (2012) 
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No Brasil a editora Companhia das Letras pelo selo Quadrinhos na Cia lança 

em 2018 A Revolução dos Bichos em quadrinhos, como mostra a Figura 8, composto 

pelos traços em tinta acrílica do ilustrador Odyr. O ilustrador dá vida à literatura de 

Orwell, usando a revolução pictórica impressionista para ilustrar a revolução social e 

política mais influente do século XX (QUADRINHEIROS, 2018). 
 

Figura 8 - A Revolução dos Bichos em Quadrinhos 

 
Fonte: Quadrinheiros (2018) 
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No livro A Vez do Bola-de-Neve (Figura 9), John Reed faz uma paródia de A 

Revolução dos Bichos mostrando anos após os acontecimentos que assolaram os 

animais da Granja do Solar. Nesta sequência não oficial, o porco Bola-de-Neve, que 

havia sido expulso na história original, retorna completamente mudado a uma granja 

em decadência para instaurar nela o Capitalismo, com base no individualismo e 

competitividade. Reed (2002) introduz novos personagens e ambientes a história, 

como os castores da floresta vizinha que, exaustos pela competitividade de mercado, 

decidem se vingar atacando os então construídos, Moinhos Gêmeos. Por este ataque, 

Reed faz uma referência misturando fantasia e realidade aos acontecimentos vividos 

pelo mundo durante o 11 de setembro (AMAZON, 2003). 

 
Figura 9 - A Vez do Bola-de-Neve 

 
Fonte: Amazon Brasil (2003) 
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Em 17 de agosto de 2020 foi anunciado a data de estreia do jogo independente 

Orwell's Animal Farm, baseado em A Revolução dos Bichos. O jogo vinha sendo 

produzido desde 2017 e até então não se tinha muitas informações a seu respeito, o 

anúncio aparece no mesmo dia em que o livro completou 75 anos de publicação. Outra 

adaptação inspirada pela obra é o WarZoo, um jogo de cartas brasileiro que foi 

financiado coletivamente e lançado em 2014. Assim como outros jogos, ambos são 

fundamentados de maneira mais ampla no capítulo 5 Análise de Similares. 

A fábula dedicada a criticar um governo autocrático foi lida por muitas pessoas 

como uma sátira direta a Revolução Russa de 1917, posteriormente seguida pela 

liderança de Stálin, o qual Orwell não reconhecia como um político democrático e 

seguidor da ideologia que promovia. O que Orwell criou durante a Segunda Guerra 

Mundial foi mais que uma crítica determinada e exclusiva a um governo, A Revolução 

dos Bichos é um artificio substancial na luta e prevenção aos governos autoritários 

como os de cunho fascista, onde quer que estes possam se infundir. 

A seguir, são apresentadas as demais obras publicadas de Orwell, que 

exprimem o seu ímpeto em divulgar o que era escondido por anos de silêncio e 

reclusão de habitantes vivendo em sistemas colonialistas. Apresentam-se igualmente 

as tentativas de Orwell em escrever seus primeiros romances anos antes do sucesso 

de seus dois livros mais vendidos. 

 

 

2.4 OUTRAS OBRAS DO AUTOR 
 

Durante a vida, Orwell escreveu livros políticos e publicou inúmeros artigos e 

ensaios. No Brasil seus livros são publicados oficialmente pela editora paulista 

Companhia das Letras, são eles: Na Pior em Paris e Londres (Down and Out in Paris 

and London, 1933), Dias na Birmânia (Burmese Days, 1934), A Flor da Inglaterra 

(Keep the Aspidistra Flying, 1936), O Caminho para Wigan Pier (The Road to Wigan 

Pier, 1937), A Revolução dos Bichos (Animal Farm: A Fairy Story, 1945) e 1984 

(Nineteen Eighty-Four, 1949).  

A editora ainda reuniu alguns de seus ensaios e os publicou exclusivamente 

nos livros: Dentro da Baleia e Outros Ensaios (2005), Como Morrem os Pobres e 

Outros Ensaios (2009) e O Que é Fascismo? e Outros Ensaios (2017). Em 2013 foram 

editadas e reunidas as cartas escritas por Orwell e enviadas a seus amigos, editores, 
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parentes e simples leitores desconhecidos e publicadas no livro Uma Vida em Cartas 

(2013). Esta seção, apresenta seus romances e relatos de caráter documental. 

Na Pior em Paris e Londres escrito em 1933 (Figura 10), foi o primeiro livro de 

Blair que o lançou com o pseudônimo de George Orwell. Com os dias de pobreza 

extrema que vivenciou no submundo de Paris e Londres, Orwell aqui narra o que viveu 

no final dos anos 20, antecipando não só o futuro do totalitarismo, mas também um 

tipo de jornalismo literário, descrito e vivenciado em primeira pessoa. Uma vida 

miserável retratada com humor e indignação (AUGUSTO, 2012). 

 
Figura 10 - Na Pior em Paris e Londres (1933) 

 
Fonte: Companhia das Letras (2006) 
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Em Dias na Birmânia, publicado em 1934 (Figura 11), Orwell mais uma vez se 

baseia em acontecimentos reais de sua vida, quando ele teve a experiência de ser um 

policial em Mianmar, na antiga Birmânia, o que lhe despertou profundo repúdio pelo 

Império Inglês. No livro, que se passa na Birmânia dos anos 1920, quando o país era 

uma colônia britânica, John Flory, um madeireiro solitário cansado de sua profissão, 

vive miseravelmente e em desespero por ter compreendido a desmoralização de um 

país que passa pela ilusão imperialista.  No terreno de sua realidade, Dias na Birmânia 

é, em grande parte, uma crítica às falhas da máquina imperial, expondo brutalidade e 

ilusão com um enredo irônico e até mesmo niilista (LEVENSON, 2007, p. 61). 

 
Figura 11 - Dias na Birmânia (1934) 

 
Fonte: Companhia das Letras (2008) 
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Publicado em 1936 e situado na Londres de 1934, A Flor da Inglaterra (Figura 

12) conta a história de Gordon Comstock, um escritor aspirante a poeta beirando os 

30 anos que declara guerra ao "deus do dinheiro". Angustiado com a rotina, decide 

abandonar o que considera um "bom emprego" escrevendo mentiras aos desavisados 

na área da publicidade. Gordon recorre a Philip Ravelston, um amigo rico, para que o 

auxiliasse a encontrar um emprego modesto e que não o exaurisse. A dica de seu 

amigo o leva a aceitar um emprego em uma livraria de livros usados, onde ele se 

depara com um salário significativamente menor ao trabalho de publicitário. Para 

Gordon, a rejeição ao dinheiro representa um fato heroico (TAVARES, 2018). 

 
Figura 12 - A Flor da Inglaterra (1936) 

 
Fonte: Companhia das Letras (2007) 
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Orwell divide o livro O Caminho para Wigan Pier (Figura 13) em duas partes. 

Na primeira, é relatada a convivência de dois meses que manteve com operários do 

norte da Inglaterra em 1936, em condições de profundo desemprego e à beira da 

Segunda Guerra Mundial. Orwell faz uma análise detalhada e colérica da condição de 

vida desumana que ali habitava. Na segunda parte, Orwell em mais uma de suas 

críticas à estrutura de classe preconceituosa britânica, expõe uma opinião furiosa 

contra os políticos socialistas que, na teoria, deveriam estruturar os operários a lutar 

contra a exploração (CONTI, 2010). 

 
Figura 13 - O Caminho para Wigan Pier (1937) 

 
Fonte: Companhia das Letras (2010) 
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1984 (Figura 14) foi um dos maiores sucessos do autor. Publicado 

originalmente em 1949, apenas um ano antes de sua morte, é inquestionavelmente 

um dos clássicos futuristas mais influentes do século XX. A história é uma distopia 

sobre um futuro pós-guerra governado por um Estado totalitário, nomeado de o 

“Grande Irmão”, que comanda a vida de todos os indivíduos sob este governo. “O 

Grande Irmão está de olho em você”, é o slogan escrito em cartazes espalhados por 

toda a cidade junto das “teletelas”, um televisor que monitora e grava toda e qualquer 

atividade, desde aquelas praticadas em ambientes públicos até as mais íntimas de 

âmbito caseiro (MARTINELLI, 2019). 

 
Figura 14 - 1984 (1949) 

 
Fonte: Companhia das Letras (2009) 

 

Em 2019, o livro 1984 foi relançado em uma edição especial com um novo 

projeto gráfico e contando com textos de apoio de diversos pensadores. Já no ano de 

2020, a Companhia das Letras anuncia o livro Sobre a Verdade (2020) em formato 

digital e físico. O livro reúne uma seleção de escritos reunidos de forma inédita de 

seus romances, ensaios, cartas e reportagens. A partir de 2021 Orwell entra em 

Domínio Público, muitos materiais novos poderão surgir com a livre redistribuição de 

suas obras como, novas edições de livros publicados por outras editoras, jogos, filmes 

e até mesmo séries com as suas histórias.  
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3 JOGO, DESIGN E RPG 
 

A partir deste capítulo a pesquisa aborda o conceito de jogo e suas influências 

na cultura. Mediante a extensa pesquisa de Huizinga (2010) no livro Homo Ludens, é 

possível conceitualizar de vários modos o que o jogo representa na sociedade, desde 

a pré-história com rituais sagrados, a jogos representativos que preparam indivíduos 

a determinadas atividades que se fazem importantes a sua formação. O design de 

jogos por sua vez, é uma das várias áreas do design que vislumbra a concepção e o 

desenvolvimento de jogos, sejam eles de tabuleiro ou digital. Além dos escritores Katie 

Salen e Eric Zimmermann com sua série de livros sobre o desenvolvimento de jogos, 

este capítulo traz outros autores que buscaram contextualizar a criação de jogos de 

interpretação de papeis, os RPGs. 

O role-playing game ou simplesmente RPG, é um estilo de jogo onde se toma 

o lugar de uma personagem em uma determinada aventura e a partir dela é criada 

uma narrativa em conjunto com outros jogadores. O jogo se popularizou a partir dos 

anos 70, formando a cabeça de muitos jovens ao redor do mundo. No Brasil, 

Rodrigues (2004) escreve a primeira tese de doutorado sobre o assunto elucidando a 

importância do tema atrelado a pedagogia da imaginação. Uma importante referência 

para a pesquisa de como o RPG pode se tornar mais que um entretenimento, 

passando a ser um agente didático onde o aprendizado se faz através da brincadeira. 

Para jogar qualquer jogo, são necessárias regras que restringem algumas 

ações dos jogadores. No RPG, o jogo acontece a partir dos chamados sistemas. 

Desde o primeiro RPG criado, o Dungeons & Dragons, muitos outros sistemas foram 

desenvolvidos para criar o esqueleto de como os jogos devem ser jogados. 

Geralmente baseados em seus antecessores, os novos sistemas criam as regras de 

como determinada narrativa deve ser jogada. 

Ainda neste capítulo é explicado o sistema Fate e o Storytelling, dois tipos de 

sistemas com características que podem se correlacionar para desenvolver qualquer 

narrativa personalizada a partir de determinada mídia, seja ela cinema, TV ou 

literatura. 
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3.1 O QUE É JOGO? 
 

É inconcebível iniciar a conceituação da palavra “jogo” sem ter por princípio o 

estudo detalhado de Johan Huizinga no livro Homo Ludens, publicado em 1938. 

Huizinga nos apresenta que o termo jogo não carrega uma única definição exata. O 

jogo faz parte da cultura humana desde os primórdios da civilização, seja por meio de 

preparações para futuras tarefas ou na criação e culto de mitos, tendo como uma das 

principais características, a liberdade natural dos indivíduos que o praticam. 

Os dois primeiros fatores que devem ser vistos em um jogo é o que ele é em si 

mesmo e qual o seu significado para seus jogadores (RODRIGUES, 2004). De acordo 

com Retondar (2007, p. 12) “[...] o jogo é antes de tudo uma atividade, isto é, uma 

ação humana pautada por uma intenção que se justifica por si mesma”. É a expressão 

lúdica através da apresentação não-verbal em situações fantasiosas (GRILLO e 

PRODÓCIMO, 2017, p. 253). 

Em termos lógicos, biológicos ou estéticos o termo “jogo” não é suscetível a 

uma definição exata, sendo o mesmo, uma manifestação da existência humana. O 

jogo é uma atividade cultural, visto como um elemento existente antes mesmo da 

própria cultura, constituindo uma das principais bases para a sociedade. Dos 

primórdios da civilização aos tempos atuais, a cultura é marcada e transformada por 

esta atividade presente em toda parte e ainda assim, distante da vida ordinária 

(HUIZINGA, 2010). 

Huizinga (2010) ainda traz outras teorias acerca do jogo que, a partir desta 

pesquisa, melhor se encaixam na justificativa da tradução de uma obra literária para 

o RPG. Segundo ele, o jogo é uma preparação para tarefas que mais tarde a vida 

exigirá e pode ser interpretada também como uma prática de autocontrole 

imprescindível e por último, um ímpeto natural para o exercício de uma certa faculdade 

(HUIZINGA, 2010). Esta afirmação de Huizinga nos remete ao que foi dito por Villardi 

(1997), na Justificativa desta pesquisa. Em relação a importância da leitura:  “para que 

tenhamos um cidadão capaz de incorporar a leitura às atividades do seu cotidiano” 

(SILVA, CAMPÊLO, et al., 2014, p. 1). 

Em algumas de suas manifestações, o jogo é projetado para ser uma atividade 

lucrativa ou ruinosa, não excluindo o fato de que jogar por dinheiro é completamente 

improdutivo. A soma dos ganhos, na melhor das hipóteses, seria apenas igual às 

perdas dos outros jogadores. O jogo difere-se do trabalho ou da arte, nada foi colhido 
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ou fabricado, nenhuma obra prima foi criada e não se produziu capital a partir do 

mesmo. Ao final da partida o jogo permite que seus jogadores possam e devam 

recomeçá-lo do ponto inicial, sem perdas ou danos graves (CAILLOIS, 1990, p. 25). 

Para Huizinga (2010), o jogo deve ser uma atividade voluntária, estando sob 

ordens externas deixa de ser jogo e talvez passe a ser apenas uma paródia forçada. 

É necessário a liberdade natural como um elemento participativo. Para o animal e a 

criança, a liberdade é sobreposta pela força do instinto e pela urgência de evoluir suas 

faculdades físicas e seletivas, estes brincam porque gostam e é neste fato que se 

encontra sua liberdade (HUIZINGA, 2010). 

No mito, o homem primitivo cria uma imaginação distorcida e fantasiosa do 

mundo externo, atribuindo-o divindades onde neste não há. Em todas as literaturas 

mitológicas, encontram-se personagens utópicos que jogam no limite da brincadeira 

e da seriedade. Os povos primitivos celebram seus cultos e ritos sagrados com o 

princípio de garantir a ordem do mundo dentro de um espírito de puro jogo, 

observando-se aqui o verdadeiro sentido da palavra (HUIZINGA, 2010). 

 A seriedade dos jogos é tão fundamental quanto o próprio jogo, mesmo com a 

característica do “faz de conta” sobrepondo-se e parecendo inferior a ela. O fato 

fantasioso do jogo não impede que ele se limite a brincadeira, pois nos jogos, também 

há o fator seriedade (HUIZINGA, 2010). 

Conforme o que foi descrito até então, é possível ainda elencar algumas 

características fundamentais do jogo a partir do livro Homo Ludens. A primeira é o fato 

de ser livre. A liberdade está ligada diretamente à segunda característica, o jogo não 

faz parte da vida ordinária, mas sim o contrário, os jogos trazem o escapismo físico e 

mental em uma atividade lúdica e temporária. A terceira característica fundamental é 

a limitação do tempo e espaço, possuindo um caminho e sentidos próprios. Joga-se 

até que se chegue a um certo fim previsto, durante o processo tudo se movimenta, 

transforma e evolui. O espaço enquanto limitante, se manifesta ainda mais que o limite 

de tempo. De maneira imaginária ou material, todo jogo ocorre dentro de um interior 

delimitado antecipadamente, uma mesa, arena, templo, palco, tela, círculo mágico, 

etc. São espaços que seguem a forma da função a estabelecer um terreno de jogo, 

como nos cultos com lugares proibidos, isolados e sagrados. 

Os jogos são mundos temporários dentro de um mundo habitual, onde se 

respeitam certas regras e onde se vivem atividades especiais. Proporcionando a 

socialização de grupos com jogadores cercados de segredos, revelando-se diferentes 
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do restante e por meio de disfarces ou outros recursos. Ligado à limitação de tempo, 

encontra-se a característica cultural atemporal. O jogo repete-se mesmo após de ter 

chegado ao fim, mantendo-se como uma criação nova do espírito. Sendo transmitido 

através de gerações, as quais o recriam e recontam a partir de novas histórias, 

mantendo assim uma tradição contínua. Uma ordem específica e absoluta domina a 

estrutura do jogo trazendo-nos a uma nova característica positiva. Esta característica 

introduz uma perfeição temporária e limitada ao caos do cotidiano. A menor 

desobediência à ordem definida do jogo, pode prejudicar o seu valor, privando-o de 

seu caráter próprio (HUIZINGA, 2010). 

Os jogos podem produzir uma imensidão de experiências com redes complexas 

de desejo e prazer, ansiedade e sossego, curiosidade e conhecimento. Podem ser 

extremamente detalhados, capazes de abordar temas filosóficos e existenciais, 

inspirando a mais alta forma de cognição cerebral e envolvendo às vezes 

coincidentemente, uma resposta física primitiva. São abordagens colaborativas e 

sensíveis às escolhas do jogador que se configuram diferentemente de qualquer outra 

linguagem (SALEN e ZIMMERMAN, 2012). 

Ao longo dos anos o processo de desenvolvimento dos jogos foi evoluindo, 

partindo de estudos gráficos de cor e tipografia, os jogos começam a ser produzidos 

e comercializados em larga escala visando um público final melhor definido. A 

indústria dos jogos, como é definida, é um setor do entretenimento que mobiliza 

milhares de jogadores e discussões anualmente. O design de jogos é um dos 

processos que permeia toda a narrativa que impulsiona este mercado, de mecânicas 

a projeto gráfico, é o designer quem estabelece valor aos jogos. A seguir, esta 

pesquisa conceitualiza a área do design de jogos e traz exemplos de criativos que 

abordam o processo de desenvolvimento de um jogo. 

 

 

3.2 DESIGN DE JOGOS 
 

Design é uma parte do design de jogos e tal qual o termo jogo, design é um 

conceito com muitas definições. Como um conceito e uma prática, sua definição pode 

ser a de uma ideia, um conhecimento, uma prática, um processo, um produto ou até 

mesmo um comportamento. Existem muitas práticas familiares com este termo: 

design gráfico, design de produto, arquitetura, design de moda, design têxtil, entre 
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tantos outros. Além de um projeto, cada uma dessas práticas tem um foco em comum, 

as pessoas (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). 

Jogos são notavelmente complexos, tanto na sua estrutura interna como nos 

vários tipos de experiências que eles criam com seus jogadores. O campo de estudos 

do design de jogos possui uma estética única, igualmente ao abordar temas como 

arquitetura, literatura ou cinema. O domínio autêntico do design de jogos é a estética 

de sistemas interativos (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). Sobre a relação entre jogo e 

estética, Huizinga afirma: 

 
Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta [...] 
É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que 
este, como assinalamos de passagem, parece estar em tão larga 
medida ligado ao domínio da estética. Há nele uma tendência para ser 
belo. Talvez este fator estético seja idêntico aquele impulso de criar 
formas ordenadas que penetra o jogo em todos os seus aspectos. As 
palavras que empregamos para designar seus elementos pertencem 
quase todas à estética. São as mesmas palavras com as quais 
procuramos descrever os efeitos da beleza: tensão, equilíbrio, 
compensação, contraste, variação, solução, união e desunião. O jogo 
lança sobre nós um feitiço: é "fascinante", "cativante". Está cheio das 
duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: 
o ritmo e a harmonia. (HUIZINGA, 2010, p. 11). 

 

 

Mesmo antes da era digital, criar jogos significava criar sistemas dinâmicos 

habitáveis, onde os jogadores tenham possibilidades de exploração dentro desse 

espaço. O conhecimento em design de jogos não pode consistir somente em uma 

abordagem puramente teórica dos jogos. Para qualquer área do design, os designers 

adquirem informações por meio do seu processo de pesquisa e experimentação pelas 

coisas que fazem (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). 

Em design de jogos, tudo começa com uma ideia, operar com ideias simples e 

claras ajuda no seu desenvolvimento. De acordo com Laws (2002), os role-playing 

games fazem parte da cultura popular, a pop culture, por duas razões em particular: 

eles são fáceis de entender, e as pessoas gostam e conhecem eles. Na cultura pop, 

ideias simples e marcantes sempre são melhores e mais chamativas do que as 

complexas e sem um foco característico. Quanto mais claro for a expressão de uma 

ideia, maior será a probabilidade de os jogadores entenderem e responderem a ela 

da forma real proposta pelo design do jogo (LAWS, 2002, p. 14). 
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Paoletta (2019) sugere que ao invés de ideias devemos falar sobre "inspiração" 

e questiona sobre as motivações para a criação de um jogo. Paoletta elabora uma 

lista para guiar o designer nesta escolha: 

 

● Quero ver se a mecânica que elaborei realmente funciona; 

● Eu tenho um mundo fictício que quero explorar; 

● Quero ganhar dinheiro fazendo algo que goste; 

● Quero provar um argumento teórico com um exemplo prático; 

● Quero demonstrar um conhecimento específico sobre algo que todos não 

compreendem; 

● Tenho o conceito de um personagem em mente, porém não tive a 

oportunidade de jogá-lo num jogo existente da maneira certa; 

● Tenho uma visão das relações humanas que quero explorar usando este 

meio (PAOLETTA, 2019, p. 1). 

 

Jogos são intrinsecamente sistêmicos, tendo isto em vista, pode-se entender 

que todos os jogos são sistemas. Os sistemas podem ser definidos de várias formas, 

como: grupos de interação, com elementos independentes formando um todo 

complexo. Uma organização de ideias ou princípios correlacionados, uma condição 

de interações ordenadas e harmoniosas e um método ou procedimento organizado e 

coordenado (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). 

Escolher um sistema de regras que se encaixe na proposta do RPG é essencial. 

Não há um sistema melhor que outro, mas sim sistemas que funcionam melhor para 

certos grupos de jogadores. Será muito difícil se divertir com um sistema que não trará 

os resultados esperados na história, o que dificulta a concentração no jogo, tornando-

o uma experiência frustrante para todos. A escolha do sistema do jogo deve ser um 

comprometimento entre as necessidades do mestre e as preferências dos jogadores 

(LAWS, 2002, p. 7). 

Baur (2008) propõe que na criação de um RPG não seja necessário livros de 

regras e suplementos de histórias muito extensos, repletos de mecânicas redundantes 

e longos exemplos de como conduzir uma aventura. Essa característica em 

determinados sistemas de RPG acontece porque, tal como outros tipos de escritores, 

muitos designers de jogos freelancers são pagos pelo número de palavras escritas, o 

que acaba formando pilhas de páginas. O sucesso de um game design não se faz 
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pela quantidade de palavras escritas, salvo algumas exceções. O tamanho de um jogo 

não tem absolutamente nada a ver com a qualidade. Baur conclui que materiais 

menores são mais acessíveis e divertidos e que no universo dos role-playing games 

não há muitos deles no mercado (BAUR, 2008, p. 3-4). 

A construção de um cenário no jogo é um tema enorme a se discutir. Ao abordar 

um tema é preciso construir uma configuração parecida, porém diferente do que já se 

tornou conceituado em outros jogos, uma tarefa difícil. Construir um conjunto clichê 

de ambientes, personagens e ações já conhecidos dentro de um mesmo tema não 

chamará a atenção dos jogadores. Da mesma forma, ao construir um cenário tão 

estranho e exótico que a única maneira de compreensão será pela leitura de extensos 

livros de regras, não fará com que as pessoas se interessem pelo jogo. O segredo é 

oferecer um conceito central que seja fácil de entender e divertido para se jogar 

(BAUR, 2008, p. 16). 

Desenvolver um jogo não é uma tarefa fácil. Esta pesquisa mostra como para 

criar um jogo, principalmente um RPG, é necessária muita pesquisa sobre assuntos 

divergentes, mas que se complementam entre si. Um role-playing game pode ser 

muito complexo, principalmente para um público não acostumado a esse tipo de jogo. 

As seções seguintes expõem uma breve história dos RPGs, de sua fundação com 

sistemas e regras complexos, a suas versões simplificadas e intuitivas. 

 

 

3.3 O QUE É RPG? 
 

Existem algumas formas de role-playing games, o clássico RPG de mesa ou 

tabletop role-playing game (TRPG), o massively multiplayer online role-playing game 

(MMORPG), temos também a versão ao vivo chamada de live action role-playing 

game (LARP). Esta pesquisa concentrou-se no tradicional RPG de mesa. 

O role-playing game ou RPG é uma sigla em inglês que pode ser traduzida 

como “Jogo de Interpretação de Papéis” onde um grupo de pessoas se reúne para 

criar histórias baseadas em um enredo definido anteriormente e direcionados por um 

mestre que narra o jogo, ordenado por um livro de regras chamado de sistema, dessa 

forma conduzindo o desenrolar da trama. As histórias e personagens são baseadas 

na literatura e cinema, possibilitando uma ampla gama de criações e temas a serem 
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discutidos. O primeiro RPG seguindo estas configurações foi o americano Dungeons 

& Dragons ou simplesmente D&D. 

Para Salem e Zimmermann (2004), um RPG de mesa geralmente envolve uma 

variedade de dados ou cartas, livros de regras, estatísticas e muitas estratégias de 

jogo. O jogador se move dentro de uma narrativa, seguindo as regras, superando 

obstáculos, realizando tarefas e geralmente evoluindo as habilidades de seu 

personagem. Os jogos são estruturados em forma de enredos que crescem a cada 

partida, onde nem sempre há um fim definitivo. Cada jogador possui objetivos e 

características distintas, a morte de uma personagem pode significar o renascimento 

de outra para o mesmo jogador. Dungeons & Dragons é como a maioria dos RPGs de 

final aberto, normalmente não há vencedores ou objetivos finais e a campanha cresce 

e se modifica conforme o jogo amadurece (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). 

O jogo de tabuleiro Chainmail (Figura 15), foi criado em 1971 por Gary Gygax, 

Dave Arneson e pelo membro da Associação de Estudos Táticos do Lago de Genebra 

(LGTSA, na sigla em inglês) Jeff Perren, um dono de uma loja de hobbies com quem 

Gygax era amigo. Influenciado por jogos de guerra e estratégia, Chainmail era um 

jogo de miniaturas com um aspecto inovador, pois assumia as peças como indivíduos 

heroicos com personalidades variadas, diferente dos outros jogos da época que 

reconheciam as peças somente como grupos ou batalhões. O jogo tinha uma 

originalidade ao trazer regras específicas que davam a opção de customização com 

armas e armaduras diferentes. O livro que acompanhava o jogo possuía pouco mais 

de sessenta páginas, mas foram nas últimas quatorze páginas que o jogo convidava 

o leitor a criar seu próprio mundo ou reviver as batalhas fantásticas de J.R.R. Tolkien 

e Robert E. Howard (WITWER, 2016). 

Este material extra utilizava as regras de Chainmail para introduzir o mundo 

mágico de Tolkien, isto seria crucial para o futuro nascimento do jogo Dungeons & 

Dragons (WITWER, 2016). 

 



54 
 

Figura 15 - Chainmail (1971) 

 
Fonte: Juhana Pettersson (2018) 

 

Combinando jogos de guerra e fantasia, nascia na década de 1970 Dungeons 

& Dragons, ou simplesmente D&D (Figura 16), um jogo de interpretação de papéis 

que em poucos anos se tornaria um fenômeno mundial, mudando a cultura popular e 

a forma como os jogos são interpretados, a partir daí, influenciando milhares de jovens 

a serem escritores, leitores, programadores e promissores designers de jogos 

(WITWER, 2016). 
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Figura 16 - Dungeons & Dragons (1974) 

 
Fonte: Juhana Pettersson (2018) 

 

 

No Brasil, 45 anos depois do lançamento da edição original, D&D chega a sua 

quinta edição, lançada pela Galápago Jogos (GAGLIONI, 2019). Mas não foi só 

Dungeons & Dragons que marcou o cenário do RPG no Brasil. Aqui muitas outras 

histórias fantasiosas foram criadas e recontadas, algumas seguindo os sistemas de 

seus antecessores e partindo para um enredo mais nacional, com histórias e cenários 

tipicamente brasileiros.  

Tagmar foi o primeiro RPG totalmente brasileiro publicado em 1991 pela GSA 

e apesar de ser baseado em D&D, trazia uma experiência com regras e mecanismos 

inovadores (MARTINS, 2019). O Desafio dos Bandeirantes foi mais um RPG brasileiro 

a inovar, trazendo temas fundamentados pela história e folclore brasileiros, onde o 

jogador pode se tornar um guerreiro, feiticeiro, ou um corajoso bandeirante a explorar 

terras, se arriscando em florestas em busca de riquezas e acompanhado de muitos 

outros personagens da cultura brasileira (PEREIRA, ANDRADE e FREITAS, 1992). 
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Os eventos de tentativa de censura não se limitam somente aos livros. Na 

década de 80, o RPG Dungeons & Dragons era muito popular entre os adolescentes 

e por vezes era usado por professores e livreiros como uma ferramenta de estímulo 

suplementar à educação de jovens. Alguns opositores ao jogo alegavam que D&D era 

um estímulo às práticas satânicas e os jovens que o jogavam estavam não só 

expostos a influências ocultas, mas também obsessivamente envolvidos nesta prática 

(REICHMAN, 2001). 

Em 22 de Abril de 1985 o caso do suicídio de um jovem estudante da Putnam 

High School na cidade de Putnam, Connecticut levantou questões sobre o uso de 

jogos de RPG, especialmente o de Dungeon & Dragons, em escolas da cidade. O 

envolvimento do jovem com D&D contribuiu para um pânico moral sobre o jogo em 

torno da cidade. A cobertura nacional da mídia sobre o jogo combinado às ações de 

ativistas, criaram temor ao redor de D&D, o levando ao banimento em escolas públicas 

e livrarias locais (DANIELSON, 2011). 

Os eventos de Putnam foram apropriados por grupos religiosos e por parte da 

mídia para seus próprios interesses. A primeira pessoa a associar o motivo da morte 

do jovem ao jogo foi um de seus professores, um crítico do RPG que alegava haver 

uma ligação de suicídios ao D&D. O professor era filiado ao Conselho de Informação 

Cristã (CIC, da sigla em inglês), que junto a outros membros ajudaram a circular uma 

petição chamando a atenção para a proibição de Dungeons & Dragons das escolas, 

pedindo mais pesquisas sobre o jogo e seus efeitos nos jovens e qual era o real 

benefício educativo de jogá-lo (DANIELSON, 2011).  

Entretanto, em Connecticut a mãe de um dos jovens que tirou sua própria vida 

argumentou se opondo à censura do RPG. Ela alegava que a escolha de seu filho não 

partiu de nenhum jogo, nem mesmo Dungeons & Dragons, é trágico que alguns 

grupos possam usar um evento fatídico para seus propósitos pessoais (REICHMAN, 

2001). 

O RPG é mais que um jogo com regras, é uma atividade social, que incita a 

criatividade, leitura, trabalho em equipe e a oralidade entre os jogadores. O enredo, 

como uma fábula de ação complexa, segue um modelo clássico com começo, meio e 

fim, onde as ações dos jogadores impactam a estrutura do jogo, tendo causa e efeito 

sobre a narrativa e os personagens (RODRIGUES, 2004). 

Muitos role-playing games criam a promessa de um enredo complexo onde a 

conclusão final se faz tardia ou a mesma não há. Aventuras infinitas, com personagens 
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que vão crescendo de nível conforme suas ações, fazem com que os jogadores 

continuem a imaginar o desenrolar da história, dedicando meses e até mesmo anos 

no desenvolvimento de seus heróis. Devido a longevidade dessas campanhas, muitos 

jogadores passam a não ter tempo para se dedicar ao exercício contínuo de criação 

das personagens e dos mundos ficcionais que habitam. Alguns perdem o interesse e 

abandonam as mesas deixando o narrador sem um grupo que conclua a história 

(CRÔNICASRPG, 2015). 

Ao iniciar uma partida de RPG, o mestre começa descrevendo o local onde a 

aventura se passa e as características de alguns NPCs (Non-Player Character) ou 

PdNs (Personagem do Narrador), um tipo de personagem interpretado normalmente 

pelo mestre/narrador. Os jogadores dão continuidade se apresentando e detalhando 

melhor o aspecto físico e psíquico de suas personagens. O mestre então narra a 

história até o ponto onde as personagens são inseridas na cena, os seus respectivos 

jogadores entram no papel e começam a atuar conforme os seus atributos, para 

assim, resolver as dificuldades impostas. Os jogadores são os principais responsáveis 

pelas suas atitudes e as consequências decorrentes delas (RODRIGUES, 2004). 

O conceito dos role-playing games está em paralelo com as tentativas de 

definição da palavra “jogo” no livro Homo Ludens, mesmo com a invenção do RPG ter 

sido quase quatro séculos após a escrita do livro de Huizinga (2010). O indivíduo 

estando sob um disfarce ocupa um papel como se fosse outra pessoa, ou melhor 

definindo, é outra pessoa, um personagem. De modo geral, os dois aspectos 

essenciais que encontramos no jogo são, a luta por algo ou alguém, ou a 

representação de algo ou alguém. Representar é manifestar-se, seja uma 

individualidade natural em frente a um público ou em isolamento. As crianças mostram 

um alto grau de imaginação. Ao simbolizar alguma coisa, a criança tenta traduzir algo 

concreto de maneira abstrata, sendo isto mais belo ou nobre. Nesta ilustração, a 

criança faz de conta em tal ponto a acreditar ser o que encena, entretanto, sem deixar 

o sentido da realidade cotidiana (HUIZINGA, 2010). 

Salem e Zimmerman (2012) questionam e elencam razões do porquê o Pong, 

um jogo eletrônico que simula um tênis de mesa, ser tão adorado. A sua simplicidade, 

singularidade de cada partida, representação elegante, sociabilidade, divertimento e 

agradabilidade são elementos que justificam a sua fama (SALEN e ZIMMERMAN, 

2012). Seguindo este pensamento e após definir o conceito de role-playing game, 
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procura-se aproximar de alguma forma, como o RPG se encaixaria nesta relação que 

define a reputação do Pong.  

A simplicidade do RPG talvez não se encaixe para os vários tipos de jogos que 

utilizam este meio, porém, os inúmeros sistemas criados ao longo dos anos 

possibilitaram o desenvolvimento de partidas maleáveis e com regras mais rápidas e 

compreensíveis para um público iniciante nos sistemas de interpretação de papéis.  

A singularidade de cada partida é inquestionável, ao iniciar e finalizar uma 

campanha ela nunca se igualará a nenhuma outra, mantendo um status para cada 

partida. Salem e Zimmerman (2012) afirmam que o Pong é uma representação de 

outro jogo, sua característica abstrata cria satisfação física e sensorial. O RPG por si 

só é uma representação, a de papéis. Seja na representação de outra história, ou na 

interpretação de um jogador que se torna um personagem e por meio da narrativa do 

jogo que o permite evocar todos os seus sentidos.  

O role-playing game foi criado a princípio para ser jogado em grupo, é um jogo 

que desperta o trabalho em equipe, por tanto, social. Ao reunir grupos de amigos, os 

RPGs promovem discussões sociáveis, mas são muito mais que isso. Eles também 

possuem uma infinidade de temas que podem ser abordados e encarados de 

diferentes formas, dentre eles: temas sociais, políticos, psicológicos, fantásticos, 

mórbidos, entre muitos outros. E como última razão, o RPG é divertido, como definido 

para o Pong, os role-playing games são artefatos culturais que evocam a nostalgia de 

estar em casa entre amigos praticando uma distração saudável. 

Os livros de um RPG elucidam por menores as regras e exemplificam como 

seria uma partida utilizando determinado sistema, mesmo com estas demonstrações, 

só é possível de fato compreender o jogo, jogando-o. Os RPGs possuem muitos 

aspectos que podem ser mal interpretados e depois da leitura de muitas páginas é 

fácil se perder nas regras que compõem a sua mecânica. Entre teoria e prática, os 

jogos parecem funcionar com seu proposito real, mediante sua execução. 

 

 

3.4 SISTEMAS E REGRAS 
 

Com a popularização de D&D desde os anos 70, cada vez mais sistemas de 

RPG são criados e reformulados, tendo por base os primórdios de outros sistemas já 

conceituados, contudo, sempre criando novas histórias, cenários e personagens 
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(RPGMAISBARATO, 2018). Algumas edições são reformuladas, atualizando suas 

regras e trazendo aspectos contemporâneos ao visual e enredo, assim como foi com 

Advanced Dungeons & Dragons ou simplesmente AD&D. Esta edição sucessora de 

D&D, tinha um sistema mais consistente e estruturado, se afastando da edição 

original. AD&D foi considerado um novo jogo, onde o termo advanced (avançado) se 

referia a regras mais complexas e direcionadas aos jogadores mais experientes  

(REDERPG, 2014). 

Poucas pessoas querem saber o funcionamento de algo, principalmente um 

jogo, elas querem apenas jogá-lo e ter um momento de diversão seja em grupo ou a 

sós. Vincent Baker, um designer de RPGs de mesa, é creditado como o inventor do 

que se conhece como o Princípio Lumpley. Neste princípio define-se sistema, como 

um meio pelo qual qualquer grupo de jogadores chega a um acordo sobre o conteúdo 

do espaço imaginado e compartilhado. O que o sistema faz é fornecer aos jogadores 

meios necessários para avaliar quem tem ou não o direito de fazer certas afirmações 

sobre o espaço imaginado, podendo então, modificar as sequências de ações no jogo 

(YOUNG, 2005). 

Para Huizinga (2010), as regras em um jogo são um fator significante para 

determinar o que vale dentro desse mundo temporário, são termos absolutos e 

indiscutíveis (HUIZINGA, 2010). Caillois (1990), lembra que Jean Chateau divide 

inicialmente os jogos em regulamentados e não regulamentados. Os jogos sujeitos a 

regras revelam-se bons guias didáticos. Os sem regras, podem ser definidos a partir 

das descobertas de Karl Groos acerca do jogo livre e espontâneo, como no caso dos 

animais (CAILLOIS, 1990, p. 194). 

É inquestionável a complexidade que alguns sistemas de RPG se configuram, 

alguns livros possuem mais de 300 páginas, onde explicam como jogar determinada 

aventura. A complexidade pode ser um dos fatores que conquista tantos jogadores ao 

redor do mundo (SFRPG, 2009). Os livros contendo os sistemas de regras não contam 

as histórias, no máximo trazem exemplos do que pode ser criado a partir deles. De 

acordo com Rodrigues, a parte editorial dos RPGs tem como intuito o bem narrar 

coletivo (RODRIGUES, 2004). Os sistemas de regras permitem a criação das ações 

e aspectos das personagens, alguns sistemas são mais complexos e até mesmo 

tratam de temas políticos e delicados como Dog eat Dog, um RPG sobre colonialismo 

e assimilação (BURKE, 2013). Já outros sistemas buscam descomplicar algumas 

regras, como o Fate, que é melhor explicado na seção 3.4.1. 
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A Regra de Ouro é utilizada em muitos RPGs de mesa para definir a 

intervenção narrativa do mestre sobre situações no jogo, onde o mesmo pode 

modificar, criar e ignorar algumas regras definidas pelo módulo do jogo. Portanto, o 

livro de regras se torna apenas um guia para contar a história principal. Com isto em 

mente, caso ocorram dúvidas pertinentes à alguma atitude tomada por um jogador, 

não haveria a necessidade de abrir os livros de regras durante uma partida, isso 

cortaria o fluxo do jogo tornando-o muito maçante (NOGUEIRA, 2013). 

Gygax publicou regras e ideias de jogadores de seu círculo de amigos e 

percebeu que os jogadores poderiam modificar os jogos da forma como bem 

entendiam. Em Blackmoor, o livro de regras suplementar à edição original de D&D, 

Gygax afirma (HARTLAGE, 2017): 
 

Tal como no primeiro suplemento, o material aqui apresentado está 
organizado para seguir o formato de Dungeons & Dragons, com 
correções, adições, novas regras, [...]. Tudo isso é, naturalmente, 
opcional, pois a premissa de todo o sistema de jogo é flexibilidade e 
personalização dentro do amplo arcabouço das regras (GYGAX, 2004, 
p. 4). 

 

No RPG Vampiro: A Máscara, podemos ter uma noção teórica de como esta 

regra funciona: 

 
Lembre-se que no fundo há apenas uma regra real em Vampiro: não 
há regras. Você deve adaptar este jogo de acordo com a sua 
necessidade - se as regras o atrapalharem, então ignore-as ou mude-
as. No fim, a verdadeira complexidade e beleza do mundo real não 
pode ser captada por regras; é preciso narrativa e imaginação para 
fazer isso. Na verdade, essas regras são mais orientações que 
propriamente regras, e você tem total liberdade para usar, abusar, 
ignorar e mudá-las de acordo com a sua vontade (HAGEN, 1994, p. 
79). 

 

Segundo Rodrigues (2004), os livros de regras dos role-playing games 

possibilitam a criação e produção de entretenimento imaginativo para milhares de 

indivíduos que podem acessá-los, no entanto, podem parecer extremamente 

complexos a jogadores iniciantes, porém são úteis para a resolução de problemas de 

várias maneiras criativas e coletivas, guiando assim, os jogadores para uma imersão 

total da aventura que estão construindo (RODRIGUES, 2004). 

O sistema Fate, traz a proposta de simplificar os sistemas e maleabilizar as 

regras, deixando as partidas mais democráticas para jogadores que estão iniciando 
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no mundo dos RPGs, ou jogadores que não possuem muito tempo para sistemas 

complexos e longos. A seguir, é analisado com mais detalhes este sistema que vem 

atraindo um público diversificado para as suas histórias. 

 

 

3.4.1 Fate 
 

Fate, é um sistema genérico de RPG criado nos Estados Unidos em 2013 por 

Fred Hicks e Rob Donoghue e distribuído pela Evil Hat, com a premissa de criação 

livre de personagens, cenários e histórias (FUNFAS, 2016). Inicialmente o sistema era 

chamado de FATE, em letras maiúsculas como um acrônimo para Fudge Adventures 

in Tabletop Entertainment (Aventuras Fudge de Entretenimento em Jogos de 

Tabuleiro, em tradução livre), logo após se tornou Fantastic Adventures in Tabletop 

Entertainment (Aventuras Fantásticas de Entretenimento em Jogos de Tabuleiro, em 

tradução livre). Após a publicação dos primeiros RPGs utilizando este sistema, a Evil 

Hat decidiu abandonar o nome FATE para utilizar simplesmente Fate (HICKS, 2013). 

O Fate possui regras amplas, assim como muitos RPGs, porém muito simples 

e viáveis, deixando o jogador livre para adaptar qualquer cenário fictício baseado em 

cinema, TV, literatura ou criações próprias (REDERPG, 2016). 

Fate Sistema Básico (Figura 17) como foi traduzido, chegou no Brasil em 2015 

após um financiamento coletivo, no site Catarse, para a sua tradução e impressão. A 

edição brasileira do livro foi publicada pela Solar Entretenimento (REDERPG, 2016). 

Diversos livros com histórias de fantasia, contendo cenários e personagens 

prontos criados a partir do sistema Fate, foram desenvolvidos e publicados nos 

Estados Unidos pela Evil Hat e no Brasil pela Solar Entretenimento. Há também os 

livros de complementos ao sistema, como o Fate Predestinados e Fate Ferramentas 

do Sistema. 

Muitos RPGs disponíveis não possuem um sistema simples que possa ser 

jogado de maneira rápida em momentos onde não se pode haver uma história 

complexa para passar horas ou dias jogando. Livros volumosos com sistemas 

complicados podem ser a diversão de muitos jogadores assíduos e com tempo para 

desenvolver seus personagens. Jogadores iniciantes que estão sendo apresentados 

ao mundo do RPG, podem se intimidar e se afastar das mesas de representação de 

papéis ao serem introduzidos a uma história tão complexa com magia e personagens 
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surreais como em Dungeons & Dragons. Para influenciar os iniciantes, o sistema Fate 

foi repensado e adaptado (EVILHAT, 2018). 

Fate Acelerado ou FAE (Figura 18), é uma das versões condensadas do 

sistema Fate Básico, que traz toda a maleabilidade e poder do Fate em um pacote de 

fácil digestão e de rápida leitura, próprio para partidas casuais e rápidas. Esta é a 

versão perfeita para públicos novos e para o ensino dos role-playing games a futuros 

jogadores experientes. O FAE foi um sistema que ganhou medalha de ouro no prêmio 

internacional Ennie 2014 na categoria Melhor Jogo em Família (EVILHAT, 2018). 

 
Figura 17 - Fate, Sistema Básico 

 
Fonte: Solar Entretenimento (2016) 

 

Figura 18 - Fate Acelerado 

 
Fonte: Solar Entretenimento (2018) 

 

O Fate utiliza um tipo de dado não muito convencional em comparação a D&D 

e Vampiro: A Máscara. Os chamados Dados Fate ou Dados Fudge, como mostrado 

na Figura 19, possuem os símbolos de negativo (-), positivo (+) e uma face neutra em 

branco. A criação de personagens é organizada pela descrição de suas características 

sem a restrição de extensas tabelas de atributos, suas regras são flexíveis, onde o 

jogador pode segui-las de maneira literal ou adaptada aos seus gostos (FUNFAS, 

2016). 
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Figura 19 - Dados Fate  

 
Fonte: Tribality (2015) 

 

Para jogá-lo são necessários um mestre, jogadores, fichas, dados, ou até 

mesmo cartas, e um cenário. Como um RPG genérico, o Fate não possui um cenário 

padrão pré-definido pelo livro, mas que pode ser criado por meio de uma ficha de 

cenário que traz os principais aspectos que ele pode ter. Isto não é uma regra do Fate, 

os jogadores podem livremente criar seus cenários e aventuras sem a necessidade 

de usar uma ficha disposta pelo jogo (REDERPG, 2016). 

Assim como o cenário, as personagens criadas dentro deste sistema nascem 

livremente a partir da criatividade de seu intérprete. Para isso, também são usadas 

fichas de personagem, como mostrado na Figura 20. Diferente das fichas de cenário, 

as fichas de personagens são essenciais para a construção dos aspectos que os 

protagonistas do jogo terão (ROMERO, 2016). 

Devido a maleabilidade do sistema, para cada aventura criada com base em 

Fate, as fichas assumem diferentes formas para se adequar à proposta do jogo. O 

design da ficha pode facilmente mudar para seguir o tema da aventura em questão, 

desde cores e tipografia até a nomenclatura padrão das fichas pode ser adequado de 

acordo com as mecânicas. Um exemplo a ser mencionado é a ficha do RPG brasileiro 

Nova Amsterdã (Figura 21), que utiliza o sistema Fate Acelerado. 
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Figura 20 - Ficha de Personagem, Fate 
Acelerado 

 
Fonte: Solar Entretenimento (2020) 

 

Figura 21 - Ficha de Personagem, Nova 
Amsterdã 

 
Fonte: DriveThru RPG (2018) 

 

Os “aspectos” são palavras ou frases descritivas, permanentes ou passageiras 

atribuídas às personagens, cenários e ações que serão parte da interação entre os 

jogadores, por exemplo: cenários com passados ocultos e personagens com segredos 

assustadores. Tudo em Fate tem como base os aspectos de cada criação, isto 

determina e altera tudo no jogo. Um personagem pode ser o “O Animal mais forte da 

Fazenda”. Uma sala pode estar “Bagunçada” após a invasão dos animais de uma 

granja. Ao se deparar com um cachorro feroz, a personagem pode ficar “Aterrorizada” 

(COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

Os “pontos de destino” são um conjunto de pontos usados para influenciar o 

jogo. Todos os jogadores começam com uma quantidade de pontos inicial e gastam 

eles ao invocar um aspecto no jogo, acrescentar detalhes na história ou performar 

certas ações. O jogador tem a oportunidade de ganhar pontos de destino ao permitir 

que os aspectos compliquem a vida de seu personagem. Narradores também 

possuem uma quantidade de pontos que podem ser gastos a cada cena. Podem ser 

representados por sementes, moedas, fichas de poker ou qualquer tipo de marcador 
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disponível (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). O sistema e suas características são 

melhor desenvolvidos na seção 4.2. 

Com o sistema Fate, qualquer jogador desde iniciante a avançado, pode 

desenvolver seu próprio enredo baseado em histórias preconcebidas em filmes, séries 

e literatura ou a partir de uma história autoral. A edição Fate Acelerado é ideal para 

uma campanha rápida por meio da contação de histórias em grupo, o chamado 

storytelling, que é apresentado na próxima seção. 

 

 
3.4.2 Storytelling 
 

De acordo com Genette (1989) a palavra “narrativa” possui uma ambiguidade 

a ser distinguida sob três noções distintas. A primeira define a narrativa como o 

discurso oral ou escrito que descreve a relação de um acontecimento ou de uma série 

de acontecimentos. A segunda noção designa a sucessão de acontecimentos, reais 

ou fictícios que fazem parte do objeto deste discurso e suas diversas configurações 

de cativação, oposição, repetição, etc. Em um terceiro sentido, a narrativa designa um 

acontecimento, não necessariamente aquele que se conta, mas o que consiste no ato 

de narrar alguma coisa (GENETTE, 1989). 

Juul (2001) questiona se os jogos realmente contam histórias e afirma que a 

tradução de uma linguagem a outra funciona tomando algumas noções de seu campo 

base (narrativas) e aplicando-as ao seu objetivo (jogos). Ele ainda aponta três 

argumentos padrões para que os jogos sejam narrativos: 1) Usamos narrativas para 

tudo. 2) A maioria dos jogos apresentam introduções narrativas e histórias em seu 

plano de fundo. 3) Os jogos compartilham elementos narrativos (JUUL, 2001). 

Juul ainda faz um contraponto com três razões importantes para descrever 

jogos como sendo não narrativos: 1) Jogos não fazem parte dos grupos de mídia 

narrativa formada por filmes, romances e teatro. 2) O tempo nos jogos funciona de 

forma diferente do que nas narrativas. 3) A relação entre o leitor/espectador e o mundo 

da história é diferente da relação entre o jogador e o mundo do jogo (JUUL, 2001). 

Juul (2001) determina que uma narrativa nunca pode ser vista de forma 

independente, podemos interpretá-la mediante outros meios, como narrações orais, 

romances e filmes. A existência da narrativa se faz pelo fato de que uma história pode 

ser adaptada de um meio de comunicação para outro. Para Brooks (1984, p.3-4): 



66 
 

A narrativa pode ser uma habilidade ou competência especial que [...] 
quando dominada, nos permite resumir e retransmitir narrativas em 
outras palavras e outras línguas, para transferi-las para outros meios 
de comunicação, enquanto permanecemos reconhecidamente fiéis à 
estrutura narrativa e à mensagem original (JUUL, 2001). 

 

 

Ron Edwards classifica o RPG em três categorias: o gamista, focado em 

vitórias e perdas como condição. Os narrativistas, focam mais na contação de histórias 

por meio do conflito narrativo. E por último os RPGs simulacionistas, estes tentam 

refletir de forma precisa e realista o mundo imaginado (TRESCA, 2011, p. 67). 

Os sistemas narrativistas no RPG possuem regras importantes, porém não 

obrigatórias. Seu maior foco está em ressaltar a história para deixar a partida mais 

divertida e criativa. Muitos jogadores acostumados a outros estilos de jogo acreditam 

que estes sistemas não possuem regras palpáveis, talvez por desconhecimento ou 

pela falta de contato com este tipo de experiência (VALERIO, 2016). 

Na década de 90 a White Wolf, uma editora de jogos mais focada em terror, 

lançava o RPG Vampiro: A Máscara (Vampire: The Masquerade) sob o selo World of 

Darkness (Mundo das Trevas). Este foi o jogo que introduziu o sistema Storyteller que 

mudaria a forma de contar as histórias nos jogos de interpretação (TRESCA, 2011). 

Enquanto outros RPGs de mesa focavam mais em regras e ações de combate, os 

chamados hack’n’slash. Vampiro focava mais na narrativa do que nas regras, de 

forma a possibilitar uma interação mais participativa do mestre com os jogadores 

durante a criação da história (FILHO, 2017). No Brasil sua segunda edição trazia o 

seguinte texto introdutório: 

 
Vampiro é um jogo de faz-de-conta, de mentirinha, de contar histórias. 
Embora Vampiro seja um jogo, seu objetivo está mais em contar 
histórias que em vencer. [...] Você e seus amigos contarão histórias de 
loucura e de desejo. [...] Isto porque você é parte da história, e não um 
mero espectador. Você a está criando à medida que prossegue, e o 
resultado é sempre incerto (HAGEN, 1994, p. 21). 

 

 

O sistema Storyteller foi descontinuado em 2003 e foi repensado de forma a se 

tornar mais ágil e equilibrado, desde a criação e interpretação das personagens às 

cenas de combate. Seu sucessor foi o sistema Storytelling, criado ainda pela editora 

White Wolf. O cenário de Mundo das Trevas, onde eram lançados seus jogos de 

horror, ganhou novas edições de suas histórias clássicas. Um dos RPGs a serem 
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lançados sob o novo sistema Storytelling foi Vampiro: O Réquiem, que seguia a linha 

do seu antecessor (MUNDODASTREVAS, 2018). 

Tanto o sistema Storyteller quanto o seu sucessor Storytelling, são sistemas 

que utilizam dados D10, com 10 faces. As personagens possuem características que 

vão de 0 a 5, com atributos iguais para todos os jogadores gerando menores 

diferenças entre eles, diferente de outros sistemas onde as habilidades são geradas 

de forma a criar uma desproporção de força. Durante o jogo são feitos testes somando 

atributos, habilidades e modificadores. Para alcançar um resultado de sucesso ao 

rolar os dados, é preciso que se obtenha um resultado entre 8 e 10 

(MUNDODASTREVAS, 2018). 

 

 

3.4.3 Dados 
 

Os dados são geralmente usados em jogos comerciais e tem como função 

gerar movimentos randômicos em determinadas situações no jogo. Sua simplicidade 

e versatilidade permitem que possam ser usados de várias formas em diversas 

atividades (HORAK e HORAK, 1983). 

É incerto definir onde os dados foram usados inicialmente. É muito provável 

que tenham aparecido inicialmente como auxiliares proféticos na medicina primitiva. 

A forma como os dados são lançados era considerado como um movimento sob o 

controle de alguma divindade xamânica, seus resultados eram interpretados como 

uma conexão direta com o divino. Sófocles (496-406 a.C.), o grande dramaturgo 

grego, afirmou que os dados foram inventados a fim de entreter as tropas de 

Palamedes durante a Guerra de Tróia, por volta do ano 1000 a.C. (SOUTER, 2012). 

De acordo com Souter (2012), os dados certamente surgiram da maneira que 

conhecemos nos tempos romanos. O jogo de tabuleiro Ludus Duodecim Scriptorum, 

significando algo como o Jogo dos Doze Pontos, era jogado com um tabuleiro de três 

filas com doze quadrados. Contando com 15 peças cada e dados semelhantes com 

os atuais. Suas regras não são precisamente conhecidas, mas acredita-se que o jogo 

tenha influenciado a versão original do Gamão (SOUTER, 2012). 

No RPG os dados são fundamentais para alguns tipos de sistema, podendo 

também, serem substituídos por cartas. Os dados poliédricos deram uma versatilidade 

muito grande às jogadas, gerando inúmeras combinações (RPGMAISBARATO, 
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2018). Dados icosaédricos com vinte faces estavam famosos entre jogadores na 

década de 1960, porém seu custo alto e falta de fornecedores o tornavam difíceis de 

se obter. Em busca de uma solução mais simples e eficiente para gerar resultados em 

D&D, Gary Gygax encontrou em catálogos escolares os dados poliédricos. O sistema 

criado por Gygax foi a base não só para a mecânica de D&D, mas também para o 

futuro sistema D20 (WITWER, 2016). 

Ao jogar qualquer role-playing game, o jogador possui total liberdade de criação 

em qualquer ação no jogo, desde que esteja de acordo com a temática e com o 

sistema sobre o qual está sendo jogado. Neste ponto, o que determina o destino desta 

ação são os dados. Em D&D, dados de várias formas compõem o jogo, cada um é 

utilizado para determinada situação (SKULLSPLITTERDICE, 2020). 

O dado de vinte lados mais conhecido como D20, mostrado na Figura 22, é a 

maior assinatura de D&D. O D20 é usado para determinar ataques e defesas em 

determinadas ações e é um dos dados mais utilizados em D&D. Devido às suas 

múltiplas faces, o rolamento do dado possibilita muitas chances de se obter números 

mais altos do que o tradicional dado de seis faces (PETERSON, 2012). O D20 como 

dito acima, inspiraria a criação do “sistema D20”. E foi em 2000 que a terceira edição 

de D&D foi lançada, com uma mecânica de jogo mais clara e adaptada ao que foi 

denominado sistema D20 (WITWER, 2016). 

 
Figura 22 - Dado D20 

 
Fonte: RPG Mais Barato (2020) 
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D12 é um dado de 12 faces, como mostrado na Figura 23. Como os D20, estes 

também podem ser usados em situações mais estratégicas, porém não são usados 

com tanta frequência em D&D (BROWN, 2020). Alguns RPGs também utilizam o dado 

de 12 lados para determinar suas jogadas, como o Tephra: The Steampunk RPG. 

Neste jogo, apenas um D12 é necessário para determinar o sucesso de determinada 

ação (TEPHRARPG, 2018). 
 

Figura 23 - Dado D12 

 
Fonte: RPG Mais Barato (2020) 

 

D10 é um dado de dez faces fortemente usado em combinação com outro dado 

D10, como mostra a Figura 24. Desta forma o resultado pode ser somado e conseguir 

movimentos de 1 a 100 (BROWN, 2020). A face de um dos dados é numerada de 0 a 

9 e as faces do outro de 00 a 90, aumentando de dez em dez. É possível fazer uma 

rolagem percentual a partir da rolagem dos dois dados juntos, sendo que se o 

resultado for um duplo zero, indica-se 100 (DIEHARDDICE, 2020). 

 
Figura 24 - Dado D10 

 
Fonte: Amazon (2018) 
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O dado de 8 faces, chamado de D8 (Figura 25), é usado com frequência em 

diferentes estratégias em determinados pontos do jogo, como para causar danos com 

armas maiores (DIEHARDDICE, 2020). 

 
Figura 25 - Dado D8 

 
Fonte: RPG Mais Barato (2020) 

 

O D6 possui um formato cúbico, como mostrado na Figura 26, é um dos dados 

mais comuns a serem utilizados em jogos de tabuleiro, de cartas e em D&D (BROWN, 

2020). Dentro do sistema D20, muitos jogadores ao definir atributos a seus 

personagens, reúnem um conjunto de dados D6 para fazer uma rolagem múltipla 

chamada 3D6, isto posteriormente influenciou na criação do 4D6, onde o número mais 

baixo de um dos dados era descontado e os restantes eram atribuídos onde o jogador 

quisesse (DIEHARDDICE, 2020). A prática de rolar 3D6 cria um total de 216 

combinações diferentes (CHAVES, 2017). 

 
Figura 26 - Dado D6 

 
Fonte: RPG Mais Barato (2020)  
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Os D4 possuem vários formatos, porém é mais conhecido pela sua forma de 

estrepe, como consta na Figura 27. Este tetraedro é usado em D&D para se obter 

baixas variações e determinar danos feitos por armas pequenas (DIEHARDDICE, 

2020). Ao rolar, o D4 sempre para com uma ponta virada para cima, como uma 

pirâmide. Suas faces em formas de triângulos equiláteros possuem números de 1 a 4, 

onde o número superior na ponta é o definido para a jogada. O mestre em D&D pode 

definir outros usos para este dado ao calcular uma oportunidade. Se há quatro 

jogadores o mestre pode usar o D4 para atribuir alvos (D12DUNGEONCHRONICLES, 

2018). 
Figura 27 - Dado D4 

 
Fonte: Shapeways (2020) 

 

 

Os dados tem grande importância na mecânica do jogo, são eles que trazem a 

aleatoriedade às partidas deixando-as dinâmicas e imprevisíveis. As múltiplas formas 

permitem que cada jogo tenha uma característica particular, onde cada dado é 

atribuído a determinada ação, permitindo ou não que o jogador se sobressaia em suas 

ações. 
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4 METODOLOGIA APLICADA 
 

Para desenvolver qualquer projeto de design, é necessário que o designer 

utilize premissas que o orientem na elaboração do objeto e resolução de problemas 

que virão de encontro com a proposta. Em vista disso, o desenvolvimento do protótipo 

que permeia esta pesquisa, tem por base a metodologia de um sistema genérico de 

RPG, o Documento de Referência de Fate, ou apenas Fate SRD (System Document 

Reference). Em vista de poucos documentos em português que abordam o tema, este 

documento foi designado como um bom caminho de adaptação de uma história 

literária para um jogo de interpretação de papeis. O Fate enquanto sistema genérico, 

tem o princípio de que qualquer premissa de uma história, seja ela inspirada por filmes, 

livros ou séries, tem chance se tornar uma aventura jogável no RPG. 

Os SRDs são documentos que podem auxiliar os mestres e jogadores durante 

a sessão de um jogo, e principalmente, visam divulgar gratuitamente as mecânicas de 

um RPG, para que usuários possam desenvolver suas próprias aventuras com base 

no sistema em questão. Nas seções abaixo, busca-se contextualizar a origem dos 

SRDs e usam-se algumas das informações do sistema Fate como auxiliadoras na 

criação e adaptação do cenário jogável de A Revolução dos Bichos. 

Ao final do capítulo, é mostrado como o módulo contendo o cenário do jogo foi 

estruturado a partir da contextualização de princípios básicos para a formatação de 

um livro, como cor, tipografia e grid. 

 

 

4.1 O QUE É UM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DE SISTEMA? 
 

Para explicar o que é um SRD, traduzido para Documento de Referência do 

Sistema, é preciso voltar ao ano 2000 quando Dungeons and Dragons lançava a sua 

terceira edição com o sistema d20. A Wizards of the Coast, editora que atualmente 

publica D&D, visava lançar uma edição do jogo com regras mais aprimoradas e um 

sistema que viria a ser publicado sob a Open Game License (OGL), uma licença que 

permitiria aos designers de jogos a criação e distribuição de RPGs próprios, utilizando 

as regras do sistema d20. Isto poderia ser desde um jogo completamente novo ou um 

que fosse compatível com as regras originais de D&D. A Wizards também lançou a 

licença d20, para que todos os jogos criados sob suas regras fossem compatíveis 



73 
 

entre si. A diferença entre as duas licenças está em suas restrições. Enquanto a OGL 

é uma das licenças mais livres do mercado do RPG sem limitações criativas ou 

comerciais, a licença d20 permite que os criadores a usem ou modifiquem suas regras, 

mas restringe em outros aspectos (SILVA, 2011). 

A OGL aumenta a popularidade e cria comunidades, permitindo que fãs do jogo 

criem seus próprios jogos e suplementos derivados do sistema d20, sem pagar as 

taxas de licenciamento necessários (WITWER, 2016). Com o intuito de facilitar o 

desenvolvimento de RPGs com base nessas licenças, a Wizards lançou o já citado 

SRD. Estes documentos contém os termos e as restrições da licença e são 

apresentados sem a maioria dos conteúdos dos livros, como ilustrações e textos de 

apoio, sua finalidade é informativa e auxiliadora (SILVA, 2011). 

Conclui-se, com base na argumentação de Ethan Cordray (Apêndice C), que a 

OGL funcionou muito bem para a sua finalidade, no entanto gerou discussões sobre 

se era uma boa decisão comercial. Pensava-se que os SRDs de alguma forma, 

estavam desfavorecendo as empresas porque os jogadores podiam acessar todas as 

regras necessárias sem mesmo comprar os livros de base e concorrentes poderiam 

criar jogos sem pagar taxas a seus criadores originais (CORDRAY, 2020). 

Com a finalidade de corrigir os problemas enfrentados com a terceira edição, a 

Wizards em 2007 lançava a quarta edição de D&D, com termos mais restritivos para 

o uso da OGL. Em resposta, a fabricante Paizo lança o RPG Pathfinder, utilizando a 

versão OGL 3.5 — número referente a terceira edição de D&D — para criar um jogo 

completamente derivado, consequentemente tendo seu próprio SRD e licença OGL. 

Algo importante a se notar é que a OGL é tida como copyleft ou licença viral, isto é, 

qualquer trabalho derivado desta licença também deve ser licenciado sob a OGL. Isto 

não significa que todo jogo subsequente deva conter um SRD próprio, mas significa 

que qualquer trabalho derivado se torne, pelo menos parcialmente, disponível para 

ser usado como material base para outros trabalhos. Para alguns criadores isto é bom, 

pois cria um aberto e criativo ecossistema ao redor de um jogo (CORDRAY, 2020). 

Enquanto isso, outras fabricantes também desenvolveram RPGs com seus 

respectivos SRDs. Algumas utilizaram a OGL, outras utilizaram termos criados pela 

própria empresa. O Fate, da fabricante Evil Hat, foi lançado sob a Creative Commons 

Atribuição 4.0, uma licença aberta que possibilita o compartilhamento e a adaptação 

de obras, desde que fornecido o devido crédito de atribuição. Como dito nos capítulos 

anteriores, o Fate possui versões diferentes de seu sistema original, para este trabalho 
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foi usado principalmente a versão Acelerada com base em seu arquivo SRD (COSTA, 

SILVA e JUNIOR, 2018). 

 

 

4.2 O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DO SISTEMA FATE 
 

O Documento de Referência do Sistema auxiliou na transposição de aspectos 

do livro A Revolução dos Bichos para um cenário com base nas regras do sistema 

Fate, com isso, obteve-se um RPG adaptado da obra de Orwell. É a partir dessa seção 

que algumas regras são explicadas, as quais foram usadas na produção do jogo no 

capítulo de design do projeto. As explicações no SRD do Fate possuem uma 

linguagem elucidativa para que futuros jogadores e mestres possam entender como o 

sistema funciona e como seguir determinadas regras na história. Portanto, em 

algumas seções não é necessariamente explanado a criação de um RPG, mas sim, 

como jogá-lo. Apesar disto, pode-se usar as explicações como um manual sobre como 

e o que fazer em um jogo, para que os jogadores que venham a ler o sistema 

entendam as regras da aventura, independentemente de qual seja ela. 

É muito importante para o designer conhecer as regras de um sistema para 

desenvolver um cenário ou aventura que estará sob as especificações do mesmo. A 

partir disso, foca-se apenas nos aspectos criativos que o documento fornece para o 

desenvolvimento de um cenário e personagens. Para a estruturação do ambiente no 

qual o jogo se passa, também foram usadas algumas especificações do SRD do Fate 

Sistema Básico e para auxiliar na criação das personagens o SRD do Fate Acelerado, 

o qual explica de maneira dinâmica e simplificada os conceitos da ficha de 

personagem. O SRD foi traduzido do inglês e distribuído independentemente no site 

Fate SRD Brasil. 

No site não é apenas elucidado o desenvolvimento de um RPG, mas também 

a estruturação prévia de uma campanha RPG, desde a organização dos materiais 

necessários até a função dos jogadores enquanto tal. Na seção “Começando!” em 

Fate Acelerado, a proposta do sistema é brevemente explicada com exemplos e dicas 

do que é necessário para jogar uma aventura baseada neste sistema. Para começar, 

é necessário de três a cinco pessoas sendo que uma delas será o mestre/narrador, 

ao menos quatro dados Fate com os sinais de adição, subtração e um lado neutro, 

como já mostrado na Figura 19, de preferência quatro dados por participante; uma 
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ficha de personagem para cada jogador, os formatos originais podem ser baixadas 

gratuitamente no site da Solar Entretenimento; blocos de papel para fazer anotações; 

e para completar, marcadores de pontos de destino, podendo ser fichas de pôquer, 

moedas, sementes ou qualquer outra coisa, é preciso entre 30 e 40 deles. 

Em “Contando Histórias Juntos”, é discutido sobre a criação e estruturação de 

uma aventura Fate, por meio de perguntas como: Qual gênero mais lhe interessa? 

Aventuras no mundo real? Pretende jogar no mundo de uma série, quadrinhos, quem 

sabe de um filme, ou criará seu próprio mundo? Todos na mesa são responsáveis por 

contar e contribuir no desenvolvimento da história, sempre seguindo a premissa da 

aventura. A mesa deve pensar em duas coisas durante a partida. Primeiro, colocar-se 

no lugar da personagem, pensando no que esta faria para resolver tal problema. E 

segundo, pensar sobre a história que está sendo contada, idealizando as escolhas 

que podem torná-la mais interessante, mais empolgante e mais divertida. Utilizam-se 

também, estes itens como um princípio para a criação da premissa do cenário, neste 

caso, a adaptação de A Revolução dos Bichos. 

Ainda em Fate Acelerado, na seção “O Que Você Quer Ser?”, o SRD começa 

a estruturar melhor as regras do sistema com a história a ser jogada. Após decidir a 

premissa que estabelecerá o cenário e aventura do jogo, é introduzido a criação de 

personagens, tendo em vista a sua aparência e crenças e certificando-se que tenha 

motivos para interagir e cooperar com as demais. Os atributos das personagens 

ajudam a estruturar a narrativa que será contada no jogo, é por meio desses indivíduos 

que as ações dos jogadores definem o rumo da aventura. Em seguida, definirem-se 

as funções dos itens da ficha, para que isto ajude na criação de personagens 

predefinidos baseados no livro A Revolução dos Bichos. Para um melhor 

entendimento, pode ser necessário voltar as páginas para conferir a Figura 20. 

 

 

4.2.1 Aspectos 
 

Os aspectos em Fate são palavras ou frases que descrevem algo importante 

sobre a personagem em questão. Pode ser um lema, um traço de sua personalidade, 

uma descrição sobre a relação com outras personagens ou algo que a personagem 

possua. Os aspectos dão a chance de alterar a história de forma a criar um laço com 

suas habilidades, perícias ou problemas. Também é possível utilizá-los para 
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estabelecer fatos sobre o ambiente, como a existência de um aliado ou inimigo. As 

personagens terão entre 3 a 5 “aspectos de personagem”, incluindo o conceito e 

dificuldade. 

O conceito da personagem deve ser o primeiro aspecto a ser definido. Ao 

escrevê-lo, é utilizado uma frase ou palavra que melhor defina a personagem. Um 

bom aspecto abrange as facilidades e dificuldades que um indivíduo pode ter diante 

de determinadas ações. Um exemplo de um conceito que pode ser tirado do livro A 

Revolução dos Bichos a partir do personagem Sansão, o cavalo: Um cavalo operário 

forte e alienado; O determinado e incansável trabalhador da fazenda. 

A dificuldade é um aspecto que sempre a traz problemas, é uma fraqueza 

pessoal, um inimigo ou uma obrigação. Qualquer coisa que dificulte a vida da 

personagem. Novamente, o exemplo do cavalo Sansão: Não é capaz de ler os 

mandamentos dos bichos; Sempre está inclinado a aceitar as ordens do porco 

Napoleão. 

O terceiro aspecto deve ser algo importante ou interessante sobre a 

personagem, podendo definir se é o bicho mais forte do jogo, ou se possui uma 

ferramenta conhecida por todos na aventura, ou talvez seja uma personagem que fala 

demais. Os demais aspectos podem ou não ser utilizados, são opcionais. Eles podem 

descrever a relação da personagem com as demais ou podem definir algo especial 

como no terceiro aspecto. Estes aspectos podem ser deixados em branco e serem 

preenchidos durante a partida. Agora é necessário determinar um nome e uma 

pequena descrição para a personagem, isto pode ser feito antes ou depois dos 

aspectos. 

Há uma variedade infinita de aspectos que podem ser utilizados, isto depende 

das intenções dos jogadores, ou do próprio designer do jogo ao desenvolver 

personagens predefinidos para a aventura. Além dos aspectos de personagem, há 

também os aspectos de situação, os quais descrevem o ambiente onde a ação 

ocorrerá. Definindo estas características é o momento de estipular as abordagens 

(COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 
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4.2.2 Abordagens e Escala 
 

As abordagens são descrições de como a personagem realiza tarefas. Todos 

os jogadores possuem as mesmas abordagens, porém, cada personagem é melhor 

em algumas e pior em outras. As seis abordagens são: ágil, cuidadoso, inteligente, 

estiloso, poderoso e sorrateiro. Todas as abordagens são classificadas com um 

bônus, onde todos os jogadores devem escolher: uma como Bom (+3), duas como 

Razoável (+2), duas como Regular (+1) e uma como Medíocre (+0). Estes números 

podem ser melhorados durante o jogo (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Seguindo 

com o exemplo do personagem Sansão, é possível definir quais seriam os bônus de 

suas abordagens pela lista a seguir: 

 

Ágil: +2 (Razoável) 

Cuidadoso: +1 (Regular) 

Inteligente: +1 (Regular) 

Estilo: +2 (Razoável) 

Poderoso: +3 (Bom) 

Sorrateiro: +0 (Medíocre) 

 

Alguns jogos baseados em Fate, como Nova Amsterdã, mudam e até removem 

alguns aspectos para se encaixarem melhor na história do jogo. Em Fate é usado uma 

escala de adjetivos e números para classificar as abordagens, o resultado da rolagem 

dos dados e a dificuldade nos testes. São eles: 
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Quadro 1 – Escala de Adjetivos 

Bônus Nível 
+8 Lendário 
+7 Épico 
+6 Fantástico 
+5 Excepcional 
+4 Ótimo 
+3 Bom 
+2 Razoável 
+1 Regular 
+0 Medíocre 
-1 Ruim 
-2 Terrível 

Fonte: Fate SRD Brasil 

 

4.2.3 Façanhas 
 

As façanhas são traços especiais, como truques, manobras ou técnicas que 

mudam a forma como uma abordagem funciona para determinada personagem. 

Algumas façanhas podem fornecer um bônus de quase sempre +2 para determinadas 

abordagens, quando usadas em uma situação específica. A personagem pode 

começar com alguma façanha ou pode adicioná-la posteriormente na campanha, 

quando a personagem evoluir por exemplo (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

Não há uma lista de façanhas predeterminada, onde se pode escolher com qual 

usar, assim como os aspectos, cada personagem possui suas próprias. Existem dois 

tipos de façanha, a primeira fornece um bônus de +2 ao usá-la em determinada 

situação, seguindo este formato: Como eu [descreva algo em que você é excepcional, 

sabe fazer bem ou é incrível de alguma forma], consigo +2 quando eu [escolha uma: 

Cuidadoso, Inteligente, Estiloso, Poderoso, Ágil, Sorrateiro] [escolha um: ataco, 

defendo, crio vantagem ou supero] quando [descreva uma circunstância] (COSTA, 

SILVA e JUNIOR, 2018). Por exemplo: Como sou o animal mais forte da granja, 

consigo +2 quando ataco poderosamente um inimigo dos bichos. 
O segundo tipo permite tornar algo real, fazer algo incrível ou até mesmo 

ignorar as regras de alguma forma, por exemplo: Como eu [descreva algo em que 

você é excepcional, sabe fazer bem ou de alguma forma é incrível], uma vez por 
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sessão eu posso [descreva algo legal que você pode fazer] (COSTA, SILVA e 

JUNIOR, 2018). Por exemplo: Como sou o animal mais forte, uma vez por sessão 

posso realizar uma ação poderosa e ter um sucesso automático, sem precisar 
de testes. 

 

 

4.2.4 Estresse e Consequências 
 

O estresse faz parte de uma das mecânicas de Fate a qual gera danos às 

personagens. O estresse representa ficar cansado ou irritado, ou ser ferido 

superficialmente, é uma condição que pode desaparecer rapidamente. Quando uma 

personagem recebe dano, duas situações podem acontecer. Na primeira, a 

personagem sofre estresse e/ou consequências e pode permanecer na cena. Na 

segunda situação, a personagem é tirada de ação, deixando de participar da cena por 

algum tempo (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

As consequências em Fate representam aspectos negativos, como lesões ou 

traumas ocorridos com determinada personagem durante uma cena. Estes aspectos 

levam tempo para desaparecer da ficha de uma personagem, isto é melhor 

desenvolvido na seção 4.2.6 (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Mais um exemplo 

utilizando o cavalo Sansão: Cansaço excessivo; cascos desgastados. 

 

 

4.2.5 Recarga e Pontos de Destino 
 

A recarga é o número de pontos de destino que são recuperados no início de 

cada sessão, a não ser que a sessão anterior tenha terminado como a personagem 

tendo mais pontos de destino do que seu valor de recarga. Por padrão, a recarga de 

todas as personagens é 3, este valor é reduzido em 1 para cada façanha adquirida. 

Conforme a personagem evolui, o valor de sua recarga pode melhorar e nunca pode 

ser menor que 1. Por exemplo, ao finalizar uma sessão o jogador tem marcado em 

sua ficha 5 pontos de destino e o valor de recarga é 2. Na próxima sessão o jogador 

começará com os 5 pontos de destinos restantes. Outro jogador termina a mesma 

sessão com apenas 1 ponto, neste caso, seu valor de recarga permanece 3 e na 

próxima sessão seus pontos de destino serão 3 e não apenas 1. 
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Os pontos de destino podem ser representados com moedas, fichas de pôquer, 

sementes ou qualquer tipo de marcador disponível. São os pontos de destino que 

ajudam a ativar o poder de um aspecto fazendo com que este ajude a personagem a 

cumprir tarefas. Para ganhar mais pontos é necessário permitir que os aspectos 

compliquem a vida da personagem. Em Fate é possível invocar um aspecto para 

receber um bônus ou ao tornar as coisas mais difíceis para os oponentes. É possível 

invocar qualquer aspecto que o jogador conhece ou que possa explicar como será 

usado para tirar vantagem, incluindo aspectos de outros personagens e situações. 

Geralmente invocar um aspecto custa 1 ponto de destino que deve ser entregue ao 

mestre/narrador, caso o jogador esteja em um embate com uma personagem do 

mestre (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

 

 

4.2.6 Marcos 
 

Os marcos não são apresentados na ficha, porém fazem parte da mecânica do 

sistema, possibilitando que as personagens evoluam e como efeito, alterem suas 

características presentes na ficha. Ao atingir um marco, a personagem tem a 

possibilidade de alterar aspectos, adicionar novas façanhas ou melhorar os bônus de 

suas abordagens. Toda campanha de um RPG é pautada por uma aventura com uma 

história a ser desenvolvida pelos jogadores. A campanha pode ser dividida em 

sessões que são divididas em cenas, assim como um filme ou seriado. Em cada cena 

as personagens contam histórias mais curtas e participam de ações, que em conjunto 

formam o arco da história. Em Fate são chamados de marcos a conclusão de cada 

cena. O sistema define três tipos de marcos diferentes, os marcos menores, os marcos 

significativos e os marcos maiores.  

O marco menor geralmente ocorre ao finalizar uma sessão ou quando uma 

parte importante da história é solucionada. Este marco não tem a finalidade de deixar 

a personagem mais poderosa, mas sim, ajustá-la em resposta ao que está ocorrendo 

na história, se necessário (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Com os marcos menores 

é possível escolher dentre as opções abaixo: 

 

• Alterar os bônus de duas abordagens, quaisquer sejam elas; 

• Renomear um aspecto que não seja o conceito do personagem; 
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• Trocar uma façanha por outra; 

• Escolher uma nova façanha (e ajustar a Recarga, caso já possua três 

façanhas). 

 

O marco significativo normalmente acontece ao final de um cenário, durante a 

conclusão de um grande evento ou depois de duas ou três sessões. Com este marco 

a personagem pode aprender a lidar melhor com certas situações (COSTA, SILVA e 

JUNIOR, 2018). Além das vantagens do marco menor o jogador também conseguirá 

o seguinte: 

 

• Se livrar de uma consequência severa que seu personagem possua há pelo 

menos duas sessões; 

• Aumentar o bônus de uma abordagem em 1, lembrando que não é permitido 

aumentar um bônus acima de +5. 

 

O marco maior é sobre tornar as personagens ainda mais poderosas, mas 

apenas acontece quando uma reviravolta ocorre na campanha. As personagens que 

atingem este marco passam a concluir tarefas de maneira facilitada, portanto, o 

mestre nestes casos deve adaptar os desafios para que se encaixem no nível destes 

indivíduos. Os marcos maiores trazem os benefícios dos dois marcos anteriores e 

possibilitam realizar todas as opções abaixo: 

 

• Ganhar um ponto adicional de recarga, com o qual pode comprar 

imediatamente uma nova façanha, se desejar; 

• Renomear o conceito do personagem (opcional). 
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4.2.7 Cenários e Campanhas 
 

Uma campanha de RPG é uma série de partidas onde jogadores se reúnem 

para jogar em cenários com suas personagens e com isso, ajudam a construir a 

história por meio de ações e consequências. O cenário de um RPG pode ser publicado 

com o auxílio de um livro de regras (módulo), nele se encontra a premissa de uma 

história fictícia e os protagonistas que permeiam este mundo. Muitos designers de 

jogos usam o sistema Fate como base para uma premissa que será construída em 

conjunto com os demais jogadores (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Um dos jogos 

brasileiros fundamentados por este sistema é o Pindorama e Nova Amsterdã.  

Segundo o SRD do Fate Acelerado, para criar um cenário que funcione melhor 

com as mecânicas deste sistema são necessárias duas coisas: 

 

• Vilão com um objetivo: A oposição principal na sua campanha, ou um de seus 

aliados, provavelmente será o vilão; 

• Algo que as personagens dos jogadores não possam ignorar: É preciso 

fornecer às personagens um motivo para que se importem com a existência do 

vilão. Certifique-se que os planos do vilão estejam bem explícitos para as 

personagens, e que fique claro para a mesa que precisam fazer algo sobre isso 

ou coisas ruins poderão acontecer. 

 

O vilão pode começar como as demais personagens, com abordagens, 

aspectos, estresse e consequências. Outros tipos de vilões em um cenário de Fate 

são os capangas, os subordinados do vilão principal. São bandidos ou monstros sem 

nomes, que fazem parte do cenário para deixar a vida das personagens mais 

complicada (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Pode-se seguir algumas 

características que ajudam na criação destes capangas, veja abaixo: 

 

1. Faça uma lista do que esse capanga sabe fazer. Ele recebe +2 em todos os 

testes que tenham relação; 

2. Faça uma lista do que esse capanga é péssimo. Ele recebe -2 em todos os 

testes que tenham relação; 

3. Para todo o resto ele ganha +0 quando realizar um teste; 
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4. Forneça ao capanga um ou dois aspectos que reforcem no que ele é bom e 

ruim ou se ele possui um ponto forte ou fraco em particular. Não há problema 

se forem aspectos bem simples; 

5. Capangas possuem zero, em uma ou duas caixas de estresse, dependendo do 

quão forte eles serão; 

6. Capangas não recebem consequências. Se preencherem todas as caixas de 

estresse (ou não as possuírem), o próximo acerto os derrota. 

 

É possível desenvolver um grupo, uma quadrilha ou uma gangue de capangas 

que sejam mais fracos para enfrentar as personagens. Usando grupos de 

personagens em uma aventura é uma boa tática que torna o trabalho do mestre mais 

fácil (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Ao invés de usar nove capangas em uma 

cena, é possível dividi-los em três grupos de três, por consequência, cada grupo atua 

como se fosse um único personagem: 

 

1. Escolha algumas coisas nas quais são treinados. Você pode definir que “atacar 

em grupo” é uma das coisas em que eles são bons; 

2. Escolha algumas coisas em que eles não são bons; 

3. Dê a eles um aspecto; 

4. Dê a eles uma caixa de estresse para cada dois indivíduos no grupo. 

 

Não há uma ordem exata onde se determina primeiro o cenário, depois as 

personagens ou vice versa. A construção de um jogo se permeia na junção de muitas 

ideias inspiradas por diversos temas, que reunidas formam a ambientação do RPG. 

No caso deste projeto, a ambientação, as personagens e a história já são baseadas 

em construções preconcebidas no livro A Revolução dos Bichos. Complementa-se a 

estruturação do jogo utilizando as informações contidas no SRD da versão Básica de 

Fate (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). Ao estruturar uma partida é sugerido: 
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• Ambientação: decida qual a aparência do mundo que cerca os protagonistas; 

• Dimensione: decida quão épica ou pessoal sua história será; 

• Assunto: decida quais dramas e pressões cairão sobre os protagonistas para 

fazê-los agir; 

• PdNs: decida quais são as pessoas e locais importantes; 

• Perícias e Façanhas: decida que tipos de coisas os personagens são capazes 

de realizar; 

• Criação de Personagem: crie os protagonistas. 

 

A estrutura de uma partida necessita da definição de quais serão os 

protagonistas e o ambiente que os cerca. As decisões determinadas neste passo 

especificam uma série de consequências: em que os protagonistas são bons; com o 

que devem ou não se importar; os problemas que enfrentarão; o impacto que causam 

no ambiente e assim por diante (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

No cenário de um jogo as personagens interagem, vivem, lutam, comem, 

resolvem problemas e mistérios dentre muitas outras possibilidades que são definidas 

pelo designer que está o projetando. O mestre a partir do cenário, desenvolve uma 

aventura pela qual as personagens são forçadas a interagir. Ao adaptar um cenário já 

existente ao Fate, como a Granja do Solar de A Revolução dos Bichos, muitos desses 

pontos já estão facilmente resolvidos. Como toda adaptação também se vale de uma 

releitura, muitos detalhes novos foram criados e inseridos, tanto para as personagens 

quanto para o cenário (COSTA, SILVA e JUNIOR, 2018). 

A grandeza do jogo pode ser decidida pela ambição que o cenário impõe. O 

jogo pode ser limitado a um cenário menor, uma casa, cidade, uma região pequena 

onde as personagens lidam com problemas locais sem fazer grandes viagens. Em 

cenários vastos, as personagens interagem com problemas em escala mundial ou até 

mesmo extraterrestre, podendo se passar em civilizações ou galáxias. 

Independentemente do tamanho, um cenário pequeno pode ter uma aventura vasta e 

um cenário de grande escala pode ser limitado a algumas áreas exploráveis, é uma 

decisão que fica a critério do designer, mestre e/ou jogadores (COSTA, SILVA e 

JUNIOR, 2018). 

Na Revolução dos Bichos, os animais vivem em um cenário rural liderado por 

humanos que são expulsos, para então ser governado pelos bichos. Todo cenário 
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precisa ter algo acontecendo que motive as personagens a combater ou enfraquecer. 

O grupo de jogadores podem criar e anotar ao menos duas questões da ambientação, 

que poderão ser invocadas ou forçadas como um aspecto durante o jogo. As questões 

devem refletir a escala do jogo e o que será enfrentado, pois elas afetarão outras 

personagens e o próprio cenário. O Fate propõe dois tipos de questões: 

 

• Questões Presentes: são problemas ou ameaças que já existem no mundo, 

possivelmente há bastante tempo. Os protagonistas assumem a 

responsabilidade de encarar esses fatos na tentativa de mudar o mundo. 

Exemplo: um regime corrupto, crime organizado, miséria e doenças ou uma 

longa guerra; 

• Questões Iminentes: são questões que começaram a dar as caras e ameaçam 

deixar o mundo pior se acontecerem ou atingirem certo objetivo. Protagonistas 

neste tipo de ambiente estão tentando proteger o mundo do caos e da 

destruição. Exemplo: invasão por um país vizinho, o despertar de uma horda 

de zumbis, a imposição da lei marcial. 

 

O RPG enquanto jogo social, se concebe na maioria das vezes, por um grupo 

de amigos que reunidos, decidem contar histórias utilizando personagens que 

interagem em um cenário dentro de uma aventura fundamentada por um sistema de 

regras. A reunião enquanto tal, já é uma grande fonte criativa para o desenvolvimento 

de um mundo fictício. Portando, um cenário é apenas uma premissa, como muitas, 

para uma grande aventura que agrega muitas ideias que podem ser futuramente 

incluídas em um RPG. 

 

 

4.3 METODOLOGIA DE JOGO 
 

A grande parte dos RPGs de mesa possui um livro de regras, revistas ou 

qualquer outro material editorial que possa auxiliar os interessados a jogá-lo. Os RPGs 

mais antigos como D&D e Vampiro: A Máscara, eram lançados em extensos livros, 

que continham o sistema de regras necessárias a serem lidas, em conjunto com 

ilustrações e exemplos de partidas. Ao longo dos anos, os RPGs se adaptaram aos 

meios de comunicação digital e muitos passaram a ser lançados digitalmente por meio 



86 
 

de documentos portáteis, conhecidos como PDF (Portable Document Format). Ao 

analisar um módulo de RPG, seja ele físico ou digital, pode-se dizer que este deve 

possuir três objetivos, onde alguns ficam mais evidentes que outros: 

 

• Devem ser interessantes para ler: Assim como uma obra literária 

contemporânea que preza as cores, ilustrações e tipografia, os materiais que 

apresentam novas histórias ou sistemas a seus usuários, devem buscar uma 

harmonia entre elementos gráficos e textuais; 

• Devem ensinar o jogo: Além do visual, o material necessita explicar de maneira 

clara e simples os seus objetivos enquanto tal. Com textos e dicas 

explanatórias sobre as regras e possíveis aventuras a serem criadas a partir 

do mesmo; 

• Devem agir como referência: Uma importante parte de um material editorial 

sobre RPGs é orientar os leitores, principalmente os mestres, que são os 

usuários intermediários entre as regras de um sistema e os jogadores. Os 

mestres, ocasionalmente, podem consultar os materiais para esclarecer 

dúvidas pontuais que podem surgir durante uma partida. 

 

Nem todos os RPGs que foram analisados nesta pesquisa, conseguem 

amalgamar os três itens acima. Alguns focam mais em visual, enquanto outros em ser 

um referencial imediato ao sistema, todavia, sendo um material informativo, todos 

devem focar em ensinar o jogo. A ausência de um, não necessariamente afeta o 

desenvolvimento do outro, mas como todo material editorial informativo, os livros de 

RPG devem incluir informações essenciais para que os jogadores possam 

desenvolver suas aventuras, campanhas e personagens sem maiores problemas. 

Atribuir significado é um dos princípios básicos da interação humana e 

designers são profissionais que tem certo apresso pela significação de objetos e 

ideias. Ao perguntar sobre o propósito de algo, no âmbito do design, tenta-se localizar 

os valores ou significados daquela instância de design, de uma maneira que ajude a 

dar sentido a ela. Perguntas como "O que significa o uso de uma determinada cor em 

um produto?" ou "O que tal imagem representa?" são questões que atribuem 

significado (SALEN e ZIMMERMAN, 2004). 

Analisar os aspectos do esquema de cores em um projeto editorial é muito 

importante, visto que a cor tem uma grande participação na transmissão de 
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sentimentos desejados pelo designer. A paleta de cores em um projeto editorial de 

RPG deve ser muito bem definida, seguindo o tema abordado pelo jogo (SILVANO, 

2019). Em jogos de terror, como Chamado de Cthulhu, cores mais neutras e pálidas 

são usadas. Em jogos de fantasia, como D&D, a gama de cores pode ser infinita, como 

mostra o exemplo na Figura 28. Aventuras com temas mais sérios, como Dog eat Dog 

e Steal Away Jordan (Figura 29), muitas vezes inibem o uso de cores e partem para 

o visual monocromático. 

 
Figura 28 - D&D - Livro dos Monstros, v.3.5 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

Figura 29 - Steal Away Jordan 

 
Fonte: Google Books (2007) 
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Um dos principais aspectos do design de um livro é a escolha da tipografia. É 

ela que estabelecerá, por meio de letras e palavras, a comunicação visual ao leitor. 

Os tipos também possuem significados e assim como as cores, evocam sentimentos 

aos usuários, pois possuem uma gama de características que devem ser analisadas, 

como mostrado na Figura 30 (SILVANO, 2019). A tipografia também é uma parte 

integrante no design de logos, ela cria formas, compõe ícones e atribui significados a 

identidade visual. 

 
Figura 30 - Classificação tipográfica 

 
Fonte: SlideShare, Denise Lima (2012) 
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As ilustrações, por sua vez, estão presentes na maioria dos RPGs, 

representando o mundo e personagens que ali se encontram. O projeto de um módulo 

de RPG não tem apenas finalidades informativas, mas também artísticas. Vários tipos 

de ilustrações compõem o módulo de um RPG, dependendo do tema da aventura 

verificam-se estilos ilustrativos variados com desenhos infantis, pinturas, ilustrações 

digitais, 3D, fotos e colagens (Figura 31). 

 
Figura 31 - Old Dragon 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

 

Apesar de serem chamados de “livros”, estes módulos possuem um formato 

que se assemelha mais a uma revista, desde as dimensões, ao grid usado no projeto. 

Com o mundo tecnológico, os livros físicos começaram a dar espaço aos documentos 

digitais. Algumas fabricantes de jogos a partir de então, desenvolvem cada vez mais 

produtos adaptados à web, com módulos explorando o formato horizontal no lugar do 
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vertical, seguindo o padrão das telas widescreen, o que possibilita aumentar o número 

de colunas de texto (Figura 32). As fichas de personagens e de cenário passam a ser 

editáveis graças a tecnologia PDF, que permite aos usuários reutilizá-las inúmeras 

vezes sem jamais precisar imprimir uma folha para jogar. No entanto, a prática digital 

não inibe que designers também projetem os mesmos materiais voltados para o 

formato impresso. 

 
Figura 32 - Mídia em Luta 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

 

Todos os materiais gráficos e editoriais são estruturados por grids e 

proporcionados por um conjunto de linhas horizontais e verticais, isto se verifica tanto 

em projetos impressos quanto digitais (SILVANO, 2019). Em livros de RPG, o grid 

geralmente é dividido por duas colunas de texto intercaladas por ilustrações ou 

imagens, como mostrado na Figura 33. Como estes materiais possuem um conjunto 

extenso de informações, a coluna dupla tem o objetivo de proporcionar uma área 
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textual maior, assim diminuindo o uso excessivo de folhas. O designer é o responsável 

por personalizar os padrões que compõem os grids, para que haja harmonização entre 

texto, figura e leitor. 

 
Figura 33 - D&D - Livro do Jogador, v.3.5 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

Para ampliar as referências visuais que ajudam no desenvolvimento de um 

projeto, é necessário que o designer faça uma pesquisa extensa, analisando 

conteúdos que deem embasamento para o processo criativo. A partir disso, no 

capítulo seguinte, são analisados projetos similares que auxiliaram na construção 

visual do módulo do RPG. 
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5 ANÁLISE DE SIMILARES 
 

Neste capítulo analisam-se pontos que ajudaram no desenvolvimento do 

projeto final. Por meio de artistas, jogos, livros de RPG, obras literárias e obras que 

utilizem a colagem como composição visual, esta pesquisa analisa cores, silhueta de 

personagem, forma básica que os compõem, representação cultural, dentre outros 

elementos que se valeram como referência. 

Visto que o jogo produzido e mostrado ao final deste trabalho se baseia em 

Fate Acelerado, suas mecânicas já estariam estabelecidas neste sistema genérico 

predefinido, de modo que não são analisados outros sistemas que pudessem dar 

aporte ao projeto final. Neste sentido, o design do jogo focou mais na adaptação 

literária do que no desenvolvimento de sistemas e mecânicas. Contudo, o RPG Dog 

eat Dog apresenta aspectos pertinentes ao cenário do jogo proposto, estes foram 

analisados e inseridos na adaptação do livro A Revolução dos Bichos. 

Em 2017, o jogo digital independente Orwell's Animal Farm entrou em processo 

de desenvolvimento pela empresa Nerial. Já em 17 de agosto de 2020, foi anunciado 

que o jogo estava previsto para ser lançado no Outono americano do mesmo ano, o 

anúncio chegou no mesmo dia em que o livro A Revolução dos Bichos completou 75 

anos de publicação. De acordo com notícias, os jogadores terão de fazer escolhas 

que afetarão o andamento do jogo, como quais animais são amigos e quais serão 

inimigos (Figura 34). 

 
Figura 34 - Logo, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Tudo Celular (2020) 
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A logo acima possui um leve desalinhamento entre a letra “a” inferior em 

comparação com as demais, enquanto a letra “a” superior é cortada pela linha de 

base. Talvez isto simbolize a dicotomia entre equidade e desigualdade que A 

Revolução dos Bichos apresenta. 

Todas as decisões afetam diretamente os principais eventos na granja, os 

jogadores ainda terão contato com aspectos que ampliam a aventura, também 

precisarão defender a fazenda e garantir que os bichos permaneçam satisfeitos 

(MONCKEN, 2020). O jogo em 2020 foi adicionado à biblioteca da Steam, uma 

plataforma online de compra de jogos digitais. Algumas imagens divulgadas no site 

mostram uma prévia do visual que o jogo terá. Nota-se que se assemelha ao longa 

animado produzido em 1954 (Figura 35). 

 
Figura 35 - Personagens, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 

 

Com base na história da obra original e nas imagens disponíveis do jogo, 

obteve-se aqui uma análise comparativa entre as duas mídias, procurando nelas 

pontos que se relacionem entre si. Evidencia-se pela imagem acima, que de fato, 

alguns bichos trabalharam juntos em determinadas cenas, detalhe para a caixa de 

diálogo, aspecto que é usado muitas vezes no jogo. Nela se lê uma fala do porco 

Napoleão, que no livro é um líder autoritário, o qual diz: “Na próxima vez, nós o 
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destruiremos ainda mais rápido”, podendo se referir tanto aos humanos quanto aos 

bichos que se oporem às suas ordens, o que leva a próxima imagem. 

A Figura 36 mostra que o jogo apesar de ser classificado como “Livre”, possui 

alguns aspectos de violência, o que não é estranho ao analisar o plano de fundo 

histórico/político do livro. Na imagem, observa-se a silhueta dos humanos ao fundo e 

a partir deles um córrego com sangue que se escorre de encontro com a imagem das 

personagens à frente. Em comparação com outras imagens, esta ambientação possui 

cores mais sóbrias, e remete a um cenário conflituoso, com arame farpado, estacas e 

veículos quebrados. O que chama a atenção é a fala do cavalo Boxer, que na versão 

brasileira foi traduzido como Sansão: “Eu não quero matar mais um...”. Sansão na 

história original, é descrito como um trabalhador dedicado, leal, porém ignorante e que 

apoia a liderança do porco Napoleão, mesmo que sem senso crítico. 

 
Figura 36 - Conflito, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 

 

Na Figura 37, é possível ter um vislumbre do cenário do jogo, com morros, 

casas, pasto, vegetação e múltiplos caminhos que ligam a possível Granja do Solar 

(ao centro da imagem) e as casas dos fazendeiros vizinhos (ao fundo, à esquerda). A 

imagem mostra a primeira pista que Napoleão começa a orquestrar seus planos de 
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dominação, ao coagir um pássaro a investigar na cidade o que outras personagens 

estariam falando sobre os bichos. 

 
Figura 37 - Cenário, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 

 

Assim como no livro, os porcos aparentam frequentar a casa de seus antigos 

donos, o Sr. e Sra. Jones. A Figura 38 detalha muito bem algumas características que 

estiveram presentes na obra. Nela, Napoleão conversa com outro porco dizendo: 

“Pela aparência das páginas, Jones nunca o leu”, além de mostrar que os porcos estão 

tendo contato com a leitura, — na história, os porcos são os poucos animais da granja 

que aprenderam a ler e a escrever — o jogo também indica que provavelmente os 

humanos, apesar de temidos, eram ignorantes.  

Ainda na imagem observa-se um barril quebrado com bebida derramada, tanto 

nos filmes quanto no livro, Jones era descrito como um dono que vivia bebendo, o que 

aparentava deixá-lo mais agressivo e com a fama autoritária. Devido a isso, é definido 

um mandamento que afirma: “Nenhum animal beberá álcool”, com o intuito de 

distanciar os bichos da prática abusiva dos humanos. Com a ascensão de Napoleão 

ao poder, a regra é reescrita como: “Nenhum animal beberá álcool, em excesso”. 
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Figura 38 - Casa, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 

 

Como citado acima, após a revolução no livro foram definidos sete 

mandamentos a serem seguidos pelos bichos. Como descreve o livro, as regras foram 

pintadas em branco sobre uma das paredes da granja, de acordo com a Figura 39, o 

jogo mantém esta característica. Observa-se aqui o porco Garganta (Squealer) 

apresentando os mandamentos, especificamente o segundo que determina: “O que 

andar sobre quatro pernas, ou tiver asas, é amigo”. Na obra, Garganta é um porco 

com poder persuasivo e atua como porta-voz e braço direito de Napoleão. 

Na parte inferior da imagem, nota-se um porta-retrato com a foto de Napoleão, 

o qual não expressa muita simpatia. Ao lado dela, o crânio do que parece ser outro 

porco, ainda sobre a mesa, um pano verde com uma logo que é descrita logo abaixo. 

Detalhe para os papéis abaixo do porta-retrato, neles observa-se o rascunho, para o 

que no jogo, pode vir a ser o moinho de vento. O moinho é um dos principais cenários 

de A Revolução dos Bichos, onde os animais foram coagidos a trabalhar em sua 

construção em troca de promessas de progresso na granja, no mesmo local, 

aconteceram batalhas fatais contra os humanos. 
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Figura 39 - Os Sete Mandamentos, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 

 

A última imagem encontrada na Steam define o tom do jogo e aproxima o 

jogador a moral da história de A Revolução dos Bichos, a corrupção pelo poder. Na 

Figura 40, é possível notar a ascensão de um dos porcos ao poder da granja, a julgar 

pelo tom que é apresentado, a nova liderança possui os mesmos aspectos 

autocráticos que o livro descreve. 

 
Figura 40 - Ascenção ao poder, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Steam (2020) 
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Outro elemento que compõe o visual é um ícone encontrado nas redes sociais 

do jogo, mostrando um chifre e uma pata de porco entrecruzadas, talvez 

demonstrando que os bichos trabalharão juntos, como mostra a Figura 41. A imagem 

faz alusão à foice e o martelo, ícones que se concretizaram na logo do Comunismo. 

Durante a análise, pôde-se observar o uso de algumas simbologias na cor branca em 

contraste com um fundo na cor vermelha. 

 
Figura 41 - Ícone, Orwell’s Animal Farm 

 
Fonte: Animal Farm Game (2020) 

 

Warzoo é um jogo brasileiro de cartas customizável que possui três modos de 

jogo: o Modo Infantil para ser jogado com crianças e jogadores inexperientes, o Modo 

Normal para jogadores intermediários e o Modo Avançado para jogadores experientes 

e que sabem lidar melhor com estratégias de jogo. Como uma paródia do icônico livro 

A Revolução dos Bichos, Warzoo (Figura 42) ambienta-se na Fazenda dos Bichos 

ainda estabelecida pelo domínio dos porcos, onde a resistência dos animais que nela 

vivem se dissipou e perdeu força com o tempo. Esta calmaria acaba quando os bichos 

da Aliança dos Ornitorrincos, vindos de terras desconhecidas, aparecem na fazenda 

dispostos a fazer uma nova revolução e derrubar a tirania dos porcos (BARROS, 

2013). 

Para criar um conflito no jogo, os criadores introduziram novas personagens e 

fizeram uma releitura da história original, para que ela se adapte a esta nova mídia. 

Warzoo é um projeto que começou em 2004 utilizando um baralho padrão de cartas, 

após muitas revisões, o jogo em 2013 passou por um intensivo processo de 

playtesting, com mais de 1000 partidas entre testes, campeonatos e demonstrações 
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pelo Brasil. Seguindo o mesmo caminho dos RPGs independentes, Warzoo foi 

financiado coletivamente pelo Catarse, contando com o apoio de 333 pessoas e 

superando a meta de R$10.000 para atingir o valor de R$45.519, isto é 455% a mais 

do que foi previsto inicialmente (BARROS, 2013). 

 
Figura 42 - Warzoo 

 
Fonte: Shark Power Games (2014?) 

 

Como mostra a imagem acima, o jogo possui um visual com ilustrações que 

agradariam diversos públicos. As personagens à primeira vista são amigáveis e é 

possível ter um senso de empatia até mesmo com os vilões. A paleta de cores é 

abundante e necessária para um visual complexo com muitos cenários e 

personagens. Evidencia-se que a logo do jogo toma a forma tridimensional ao 

incrementar elementos sólidos na palavra War (guerra), como uma referência a força 

e poder que a própria palavra carrega, antagônico aos elementos selvagens na 

palavra Zoo (zoológico), como a cor verde que faz alusão a selva, sobreposta por 

arranhões feitos por unhas de animais. As cartas do baralho por sua vez (Figura 43), 

mostram as personagens separadas e sobrepostas a um cenário sugerindo onde cada 

um habita. Pode-se notar também o uso do mesmo visual encontrado na palavra War 

para delimitar o nome e a descrição da personagem em questão. 

 



100 
 

Figura 43 - Cartas Warzoo 

Fonte: Shark Power Games (2014?) 

 

 

Em 2017, foi desenvolvido um RPG baseado em A Revolução dos Bichos para 

crianças do ensino fundamental com foco em escolas públicas. O projeto visava 

conectar literatura com RPG, tendo por base o livro de Orwell e ao final publicar com 

a ajuda dos alunos um ebook (livro digital) relacionando os dois temas propostos. 

Parte do jogo físico foi criado de forma artesanal, a partir de materiais escolares, com 

colagens para criar o mapa e a ambientação do mesmo, como mostra a Figura 44 

(NARRATIVADAIMAGINAÇÃO, 2017). 

 
Figura 44 - Mapa, A Revolução dos Bichos RPG 

 
Fonte: Narrativa da Imaginação (2017) 
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As fichas de personagem mostradas na Figura 45 e na Figura 46, ajudam a 

entender como a mecânica do jogo funciona. Por meio do Nível de Revolta as 

personagens mudam a forma como pensam e agem sempre que são obrigados a 

cumprir tarefas contra sua vontade, desse modo acabam por questionar o sistema 

vigente. Quando a barra é completamente preenchida o bicho é convencido da 

necessidade de uma revolução (NARRATIVADAIMAGINAÇÃO, 2017).  

O jogo apesar de ser mais fiel ao livro original, também introduz novos 

personagens à narrativa, como pombos, leopardos, gambás, corujas entre outros. É 

perceptível a simplicidade empregada ao visual, as cores por exemplo, são obtidas a 

partir de materiais escolares como cartolinas, papel kraft e sulfite, apesar disso é 

possível constatar que há uma hierarquia e semelhança utilizadas na ambientação. 

As fichas minimalistas são resumidas à silhueta de elementos, como os próprios 

bichos e o cercado, que além de fazerem referência a uma fazenda, contém os 

aspectos de cada personagem. 

 
Figura 45 - Ficha de Personagem, cavalo 

 
Fonte: Narrativa da Imaginação (2017) 

Figura 46 - Ficha de Personagem, raposa 

 
Fonte: Narrativa da Imaginação (2017) 
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Muitos RPGs possuem temas políticos, alguns deles são mascarados com 

histórias fantasiosas, outros optam por seguir uma narrativa mais realista, como no 

caso de Dog eat Dog (Figura 47), um jogo sobre colonialismo e suas consequências. 

Assim como muitos RPGs, Dog eat Dog é um jogo independente e foi financiado 

coletivamente em 2012, arrecadando mais de 6 mil dólares para a sua produção. Anos 

depois, seguindo a prática de outras publicações, o jogo foi distribuído no site RPG 

Drive Thru de forma gratuita, ou sob a estratégia de venda “pague o quanto quiser” 

(pay what you want) (BURKE, 2016). Muitos RPGs analisados no site seguem esta 

prática, cuja função é permitir que o comprador estipule um preço para a compra, o 

que inclui a possibilidade de pagar nada pelo produto, adquirindo-o gratuitamente. 

Os jogadores como um grupo, trabalham juntos para descrever uma pequena 

ilha localizada no Oceano Pacífico, definindo os costumes dos nativos e dos 

estrangeiros que aparecem para reivindicá-la. Um jogador faz o papel da força de 

Ocupação, os colonizadores, desempenhando seu poder militar, seu governo e todas 

as personagens interessadas em colonizar um território. Os restantes interpretam os 

Nativos desse território ocupado, cada um tentando, à sua maneira, chegar a um 

acordo com o novo regime imposto.  

O jogo é dividido por cenas, onde os jogadores interpretam o relacionamento 

conflituoso entre os colonizadores, que fazem de tudo para manter o controle dos 

nativos, e os colonizados, os quais lutam para se livrar da opressão do novo regime 

autoritário e para não ficarem loucos através de um processo de colonização, 

perdendo assim sua cultura e costumes locais (BURKE, 2013). 
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Figura 47 - Dog Eat Dog 

 
Fonte: DriveThru RPG (2016) 

 

O livro de regras de Dog eat Dog possui pouco mais de 50 páginas, sendo que 

apenas um terço delas é dedicado a explicar a narrativa e as mecânicas do jogo. Ao 

analisar as mecânicas é possível notar como as regras acabam por privilegiar mais as 

ações da Ocupação ao invés dos Nativos, isto mostra que o jogo de alguma forma 

procura ensinar como aconteceram os processos de colonização na história das Ilhas 

do Pacífico, onde os colonizadores detinham de mais recursos e armas para concluir 

o processo de assimilação cultural. São as mecânicas do jogo que se moldam a favor 

da história que se deseja contar. 

O livro é todo monocromático, a única imagem utilizada é um mapa em preto e 

branco para explicar a história do colonialismo nas Ilhas do Pacífico. Como mostrado 

acima, apenas a capa do RPG é colorida, composta por um símbolo formado pelas 

figuras de dois cachorros que se entrelaçam conciliando um só ícone e sobrepondo 

uma forma circular texturizada, assemelhando-se a uma moeda. Não há um uso 



104 
 

marcante da tipografia para compor uma logo específica para o jogo, o título usufrui 

de uma fonte serifada que é reaproveitada nas demais informações na capa. 

Ainda há alguns aspectos importantes neste RPG que serviram de referência 

para o projeto final, são elas as mecânicas de Conflito como a Running Amok 

(Perdendo o Controle), que aplica regras especiais aos jogadores que interpretam os 

nativos, por exemplo, ao perder todos os marcadores no jogo, o nativo deve fazer algo 

chocantemente violento e destrutivo em alguma cena. Outra condição desta mecânica 

define que as personagens que Perdem o Controle, possam ter domínio total em 

cenas de conflito contra a Ocupação, uma exceção à regra de que um lado é mais 

privilegiado que o outro, favorecendo uma rebelião por parte do Nativos e trazendo 

novas consequências ao jogo. De acordo com o livro de regras, na próxima vez que a 

personagem que perdeu o controle aparecer em uma cena, ela morre ao final dela 

(BURKE, 2013, p. 18). Outros aspectos referentes à narrativa deste RPG, como o 

processo de assimilação, são melhor explicadas na seção 6.2. 

Se o role-playing game fosse criado no início do século XX, George Orwell com 

certeza mencionaria Dog eat Dog em algum de seus escritos, sobre como o 

colonialismo se apodera da identidade de indivíduos submissos a ele. 

A Revolução dos Bichos é uma história no formato de fábula e assim como 

muitas destas, apresenta personagens antropomorfizados. O antropomorfismo pode 

ser definido como a atribuição de características humanas à objetos, animais, deuses 

e qualquer evento inumano. Este conceito é presente em muitas atividades de 

entretenimento, como em jogos, filmes, literatura, quadrinhos e não poderia deixar de 

ser parte da proposta final desta pesquisa. Analisam-se aqui alguns materiais que se 

utilizaram do antropomorfismo como uma analogia a questões relevantes a sociedade 

e seus indivíduos. 
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No RPG o antropomorfismo também é muito presente, como no jogo Realms 

of Pugmire, onde os protagonistas são guerreiros e feiticeiros com aparência de 

cachorros e gatos (Figura 48). Seguindo o visual de D&D, o jogo se passa em um 

futuro onde a humanidade foi extinta e os únicos animais restantes são cachorros e 

gatos, que evoluíram para falar e usar as ferramentas deixadas pelos humanos. As 

ilustrações e personagens são cativantes e a proposta do jogo pode agradar desde 

iniciantes, a antigos jogadores de RPGs clássicos. 

 
Figura 48 - Realms of Pugmire 

 
Fonte: Realms of Pugmire (2018) 
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O artista Matthew Grabelsky é um pintor hiper-realista que compõe quadros 

mesclando animais e pessoas inseridos ao mundo cotidiano dentro do metrô de Nova 

Iorque, como mostra a Figura 49 e Figura 50. As justaposições entre cabeças de 

animais e corpos de humanos produzem um estranhamento, ao mesmo tempo 

amigável, entre os protagonistas das telas e quem as visualiza. Pode-se analisar 

algum destes híbridos como indivíduos que desenvolveram cognição, ao serem 

pintados realizando tarefas humanas como a leitura, outros são retratados com 

atitudes próprias dos animais pintados, como um coelho comendo uma cenoura. 

 
Figura 49 - Franklin Street 

 
Fonte: Grabelsky (2020) 

Figura 50 - Farmers’ Market 

 
Fonte: Grabelsky (2020) 
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A colagem por sua vez, possibilita a mesclagem de muitos elementos para criar 

uma identidade visual complexa e por vezes satíricas. Wisława Szymborska (1923-

2012), uma escritora polaca e vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, não se 

rendeu apenas às palavras em seus livros. Seu trabalho se estendeu ao uso de 

colagens em postais que enviava a seus amigos na Polônia (Figura 51). Com um tom 

satírico, as colagens ocasionalmente utilizavam figuras antropomórficas para 

representar o inimaginável (Figura 52). 

 
Figura 51 - Postal [s.d.] 

 
Fonte: The Serendipity Project (2020) 

Figura 52 - Postal (1984) 

 
Fonte: Culture.PL (c2020) 
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Com a internet, muitas colagens passaram a ser digitais, utilizando artifícios 

computadorizados em sua composição, como o programa de edição Photoshop. Este 

novo advento possibilita que as colagens possam se misturar a várias técnicas antes 

dificultadas pelo processo manual. Dentre elas efeitos de luz e sombra, texturas, 

perspectiva, tridimensionalidade, entre muitos outros que se mesclam ao visual 

desejado, deixando o produto final tão bem-acabado a ponto de ser confundido com 

uma pintura ou fotografia. A colagem digital é muito utilizada no meio editorial, como 

mostra as capas da editora brasileira Âyiné (Figura 53). 

 
Figura 53 - Uma vida interrompida 

 
Fonte: Editora Âyiné (c2020) 

 

Julia Geiser é a designer por trás das capas da editora, segundo ela, o processo 

de criação das colagens consiste em analisar galerias de imagem adicionadas ao 

Flickr, um website de gerenciamento e compartilhamento de fotos (ÂYINÉ, 2017). O 

Flickr é, de fato, uma fonte inesgotável de imagens que podem ser incluídas em 

diversos trabalhos comerciais e não-comerciais. Isto é possível porquê o website 
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possui milhares de imagens sem restrição autoral, basta pesquisar pelo tema 

desejado e filtrar pela categoria "Sem restrições de direitos autorais conhecidas". 

Geiser cria colagens em um visual vintage, com imagens de séculos passados 

e que, segundo ela, traduzem uma narrativa para um mundo imaginário (Figura 54). 

A artista complementa ao dizer que muitas capas em outras edições, mostram o que 

está dentro do livro e ela tenta se desvencilhar dessa prática ao ilustrar histórias 

complexas por meio de colagens abstratas (Figura 55) e que não deem uma opinião 

estabelecida sobre a narrativa (ÂYINÉ, 2017). 

 
Figura 54 - Uma Mensagem para o Século XXI 

 
Fonte: Editora Âyiné (c2020) 

Figura 55 - Aqueles que Queimam Livros 

 
Fonte: Editora Âyiné (c2020) 

 

 

Outra artista gráfica que manipula imagens é a francesa Martine Roch, seu 

trabalho consiste em colagens com figuras antropomórficas para criar um visual 

atípico ao observador (Figura 56). Ela utiliza o mesmo processo digital de Julia Geiser 

para criar composições que se assemelham mais às colagens híbridas de Wisława 

Szymborska, porém colorizadas digitalmente para conceber um mundo surreal (Figura 

57). 
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Figura 56 - Helmut Von Gaga 

 
Fonte: Martine Roch Studio (c2014) 

Figura 57 - “Come on, let’s got to the restaurant, I’ll pay!” 

 
Fonte: Martine Roch Studio (c2014) 

 

Roch utiliza imagens em preto e branco tiradas aproximadamente no século XX 

e publicadas sem restrições de direitos autorais no Flickr. Como pode ser analisado 

na Figura 58, muitas de suas imagens se assemelham a experiência da imaginação 

concebida em um sonho, isto se confirma não só pela surrealidade da composição, 

mas também pela gama de cores utilizada e mescladas ao desfoque obtido pela 

qualidade das fotos antigas. 

 
Figura 58 - About, Martine Roch Studio 

 
Fonte: Martine Roch Studio (c2014) 
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O estranhamento causado pela série de telas do soviético Gely Korzhev (1925-

2012), refletido na Figura 59, pintados durante o governo de Mikhail Gorbatchov, a 

seus olhos refletem a decadência da realidade russa contemporânea, invadida por 

preocupações triviais, onde procurava-se apenas a satisfação de um orgulho burguês 

e das necessidades humanas básicas. Denominada "Mutantes", a série de telas 

conflitam entre o realismo soviético e o abstracionismo de personagens monstruosos, 

— como ele mesmo define "abstrato e difícil de explicar" — tomados de partes ora 

humanas, ora animais (Figura 60), sem haver com clareza uma definição exata do que 

representam (HORADOPOVO, 2019). 

 
Figura 59 - O Açougueiro (1990) 

 
Fonte: Hora do Povo (2019) 
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Figura 60 - At the Hairdresser #3 (1991). 

 
Fonte: Dangerous Minds (2017) 

 

 

Como citado anteriormente, muitos RPGs são publicados em extensos livros 

contendo regras, exemplos e ilustrações do jogo em questão. Para o projeto final 

procurou-se analisar alguns materiais que pudessem destacar, com a ajuda do design 

editorial, aspectos que induzam o leitor a compreender de forma envolvente a 

personalidade de alguns personagens. O livro Star Wars: O Caminho Jedi, é uma obra 

fictícia que visa ensinar os fãs dessa saga os ensinamentos de personagens 

pertencentes deste mundo cinematográfico. O conteúdo não se limita apenas a 

informar o leitor, mas também o cativa por meio de interferências feitas pelos próprios 
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protagonistas de Star Wars. O livro foi desenvolvido visualmente com linguagem 

pessoal, como se as personagens estivessem manuseando-o e completando seu 

conteúdo com anotações de opinião própria (Figura 61). 

 
Figura 61 - Star Wars: O Caminho Jedi, pág 7 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

Nota-se que algumas páginas foram rasuradas por personagens antagonistas, 

isto tem um impacto sobre a forma como o livro conta a história e induz o leitor a 

decifrar alguns mistérios. Cada capítulo é escrito por uma personagem específica do 
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mundo Star Wars, isto faz com que o livro seja multifacetado ao atribuir cores e fontes 

diferentes para o manuscrito de cada protagonista (Figura 62). 

 
Figura 62 - Star Wars: O Caminho Jedi, pág 13 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

 

O antropomorfismo aliado à colagem e relacionado ao estranhamento causado 

pela arte de Korzhev, fizeram parte da identidade visual que compõem as 

personagens e o cenário propostos para esta pesquisa. Os conceitos e mecânicas 

dos jogos citados acima, auxiliaram no desenvolvimento da estrutura que adapta a 

história de A Revolução dos Bichos para o RPG.  
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6 A EVOLUÇÃO DOS BICHOS 
 

A Revolução dos Bichos, segue um enredo linear como previsto em muitas 

obras literárias, com começo, meio e conclusão. No RPG essa linearidade pode não 

ser tão definida como nos livros, portanto, ao adaptar uma história preconcebida para 

um jogo de interpretação de papéis, deve-se quebrar o enredo de forma a encaixar na 

aventura. A opção por não seguir este caminho — o de adaptar o livro de forma linear 

— deveu-se ao fato de que isso poderia não funcionar efetivamente durante uma 

sessão do jogo. 

O que cada personagem deve ou não fazer em um cenário é de escolha dos 

jogadores e papel do mestre incentivar, pela narrativa, como isto pode ocorrer. Se 

estas escolhas forem forçadas apenas para seguir a história prevista, o jogo pode ficar 

chato e maçante, tendo em vista que os jogadores perceberão que suas escolhas não 

são importantes para a trama se concluir. Como define Salem e Zimmerman, os 

jogadores precisam entender que estão fazendo escolhas ao longo do jogo. Eles 

decidem o que, como e quando fazer determinada ação, qual opção irão escolher e 

que estratégia tomar. Os jogadores podem até mesmo escolher não jogar (SALEN e 

ZIMMERMAN, 2004). 

Com isto, se definiu que desenvolver um cenário, no lugar de uma aventura, 

não impediria excessivamente as escolhas dos jogadores, mas sim, abriria um leque 

de possibilidades para as suas ações e para o próprio mestre criar a aventura que 

mais lhe agrada. É concluído ainda que, o cenário pode ser visitado e revisitado de 

muitas maneiras a partir das aventuras definidas para ele, as quais nunca se repetirão 

durante as campanhas entre jogadores. O cenário é maleável, pode-se tirar e incluir 

muitos elementos para que a trama ocorra da maneira prevista, sem tirar a sua 

caraterística original baseada no livro de Orwell. Vale ressaltar que no RPG, os termos 

“aventura” e “cenário” não possuem uma definição que os separa definitivamente, toda 

aventura tem um cenário e todo cenário necessita de uma aventura, os dois se 

complementam e por vezes se interpõem. 

Jogos como Chamado de Cthulhu inspiram-se da ficção de H.P Lovecraft para 

criar uma premissa completamente inédita, sem a apropriação de uma obra fixa do 

autor, dessa forma criando e adaptando uma nova história para um RPG. Partindo 

deste e outros exemplos, foi concluído que o jogo poderia ser pautado por uma 

releitura do livro de Orwell e não, necessariamente, um jogo fiel à história original. Isto 



116 
 

se verifica de forma mais atenuada ao analisar as adaptações feitas com base no livro, 

do teatro ao cinema, cada qual com a sua releitura particular. Para esta pesquisa não 

foi diferente, tomou-se a liberdade de mudar personagens e a própria história para 

que tudo se encaixasse em um bom cenário de RPG, em razão disso, A Evolução dos 

Bichos foi o nome definido para a adaptação em forma de jogo. 

A premissa do cenário traz a mesma Granja do Solar anos após os 

acontecimentos que marcaram a vida dos bichos após a revolução. Assim como os 

porcos ao final de A Revolução dos Bichos se transfiguram em homens, — como uma 

analogia à corrupção de poder e a transformação do oprimido em opressor — todos 

os bichos podem agora evoluir para o que eles mais odiavam, os humanos. A fazenda 

permanece liderada pelos porcos bípedes, sucessores ao porco Napoleão e seus 

aliados, que agora se organizam pelo o que chamam de Partido dos Porcos, 

comandado pelo Grande Líder e protegido pelos raivosos Cães de Caça. 

Como toda liderança política, o Partido dos Porcos visa a manutenção do 

poder, é neste ponto que a "evolução" dos bichos ocorre. Neste jogo, evolução 

significa ter poder e todos os integrantes do Partido o possuem, seja como forma de 

liderança ou de opressão aos bichos que não o usufruem. Para não sujarem as mãos, 

os porcos designam os bichos para as denominadas Missões Especiais e, como 

recompensa, alguns bichos são favorecidos com o poder da evolução.  

Aos poucos os animais da fazenda começam a perder suas características 

naturais ao ponto de, como os porcos, se transformarem em humanos. Visto que 

novos animais possuem poder, o Partido então, os recruta para fortalecerem o 

comando da Granja do Solar e futuramente um deles será nomeado como o novo 

Grande Líder. A questão que surge a partir disto é: o novo líder continuará o 

autoritarismo estabelecido pelo regime dos porcos, ou terá a audácia de mudar a 

política que conduz a granja à opressão dos bichos? 

 

 

6.1 Pré-produção 
 

O público alvo deste jogo se concretizou por jogadores e não-jogares de RPG, 

fossem estes familiarizados ou não com a literatura de Orwell. O sistema Fate pode 

se caracterizar como um tipo de jogo de fácil iniciação, isto fica evidente ao analisar 

que muitas mecânicas presentes nele, podem ser adaptadas e/ou removidas para que 
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o sistema se molde à narrativa. Como visto nos capítulos anteriores, o RPG é muito 

utilizado como um meio alternativo à prática da leitura nas escolas, assim, focando 

nos alicerces do aprendizado humano. Mesmo fora das escolas o RPG pode funcionar 

como um convite à leitura, pois como analisado, a literatura é um direito e uma 

necessidade que colabora para a formação de cada indivíduo e, mesmo na fase 

adulta, os livros podem ser de difícil compreensão, principalmente aos indivíduos que 

não foram estimulados no âmbito escolar. Todos são sempre eternos aprendizes. 

 

 

6.2 Produção 
 

Esta etapa envolve a fase criativa do projeto, da criação do logo, ícones, paleta 

de cores, capa, seleção de imagens, composição de colagens, produção textual e por 

fim, a diagramação do módulo do cenário.  

Após a definição do nome do RPG como “A Evolução dos Bichos”, foram feitos 

alguns esboços de como seria o visual do logo que marcaria a identidade do jogo. 

Para isso, a fonte escolhida foi a Moriston, desenhada pelo designer Riley Cran. A 

Moriston é uma fonte sans-serif ou seja, sem serifas, que possui seis pesos distintos 

(Figura 63), sendo ela uma tipografia limpa mas também com um desenho 

característico (DONALDSON, 2016). 

 
Figura 63 - Fonte Moriston 

 
Fonte: Paragon Design Group (2016) 
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Com a tipografia definida, segue-se para os estudos tipográficos. A partir do 

programa Adobe Illustrator, um editor de imagens em vetor, foram feitas quatro opções 

do que viria a ser o logo final (Figura 64). 

 
Figura 64 - Estudos tipográficos 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Nota-se que nas bordas das palavras foi ligeiramente adicionado uma textura 

de tom áspero para descaracterizar o visual moderno da fonte, mantendo assim, uma 

aparência orgânica em referência às características animais da história. A decisão de 

inverter algumas letras é exemplificada abaixo. Durante os estudos, concluiu-se que 

o jogo poderia ter um subtítulo complementar que indicasse de forma mais precisa os 

temas abordados no jogo. O subtítulo é importante em muitas obras, assim como 

George Orwell complementou A Revolução dos Bichos com “Um conto de fadas” 

(Animal Farm, A Fairy Story), — mesmo que o livro seja mais famoso pelo título 

principal — para este RPG, também foi atribuído o subtítulo: “Um jogo sobre poder e 

autoritarismo”, sob o visual da fonte tipográfica Futura. 

A cor vermelha é popularmente usada para indicar perigo, mas também pode 

indicar poder e, segundo Eva Heller no livro A Psicologia das Cores, o vermelho além 

de simbolizar ideologias políticas como o Comunismo, representa também a cor de 

todas as paixões, do amor ao ódio (HELLER, 2014). O tom de vermelho definido fica 

entre o carmesim e o bordô, originando uma cor mais escura e reutilizada tanto na 

capa, quanto no interior do módulo. As demais cores, branco e preto, presentes nos 
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estudos do logo, funcionaram somente para gerar contraste entre o fundo e a 

tipografia. A seguir, evidencia-se que estas cores se modificam conforme o visual do 

livro se compõe. 

Observa-se que muitos partidos políticos, estabelecimentos, corporações entre 

outros, utilizam uma insígnia como uma alusão simbólica que visa a distinção das 

demais instituições, de forma a caracterizá-las como um logo faz a uma marca. Em 

vista disso, designou-se um emblema aos porcos que integram o Partido dos Bichos 

no jogo. Os bichos representantes deste partido possuem lemas populistas e ilusórios 

que estampam a insígnia, sendo eles: “A granja acima de tudo” e a famosa frase de 

A Revolução dos Bichos que consagrou a história pela corrupção do poder: “Quatro 

pernas bom, duas pernas melhor!”. Como o Partido dos Bichos é liderado pelos 

porcos, foi adicionado a marca da pegada de um porco ao emblema (Figura 65). 

 
Figura 65 - Insígnia 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

 

 

 

 



120 
 

Para o design da capa foi composto uma colagem ilustrando uma das 

personagens principais do jogo, o porco denominado de o Grande Líder. O processo 

iniciou com a pesquisa de imagens em sites como Flickr, Unsplash, Pexels, Getty 

Images e outras complementares no buscador Google, a maioria sem restrições de 

direitos autorais conhecidos ou estavam em Domínio Público. O foco era compor uma 

figura antropomorfizada com um semblante intimidador, para tal, definiu-se as 

seguintes imagens compostas na Figura 66. 

 
Figura 66 - Imagens para a capa do jogo 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Saindo do Illustrator e partindo para o programa de edição de imagens 

Photoshop, o processo da colagem digital se iniciou. Para todas as imagens foi 

recortado o fundo e mantido somente os sujeitos em questão, desta forma era possível 

mesclar a cabeça do porco com o corpo humano, sem a interferência de outros 

elementos que poderiam atrapalhar a composição (Figura 67). Como a maioria dos 

porcos no jogo são caracterizados por vilões autoritários e integrantes do Partido dos 

Bichos, buscou-se atribuir uma feição séria e sarcástica para todas estas 

personagens, para isso foi utilizado a ferramenta “Dissolver” (Liquify) no Photoshop, a 

qual permite criar distorções nas imagens e alterar as expressões das figuras. 

 
Figura 67 - O personagem, Grande Líder 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

A decisão de manter o corpo em preto e branco e a cabeça colorida evidencia 

o contraste antropomórfico das personagens, além disso, pode-se analisar que há 

similaridade entre as colagens monocromáticas que permeiam as edições brasileiras 

dos livros de Orwell. Para completar a aparência, ainda foi adicionado a insígnia do 

partido na roupa e um cachimbo na boca da personagem. 
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Em A Revolução dos Bichos o porco Napoleão, após a metamorfose que o 

transforma em humano, começa não só a agir e pensar como os homens, mas 

também a se vestir e usar um cachimbo na boca como seus donos previamente o 

faziam, considera-se a seguinte passagem no livro: 

 
Depois disso, não foi de estranhar que, no dia seguinte, os porcos que 
supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas 
patas [...] Não estranharam quando Napoleão foi visto passeando nos 
jardins da casa com um cachimbo na boca — não, nem quando os 
porcos se apoderaram das roupas do sr. Jones e passaram a usá-las, 
Napoleão apresentando-se com um casaco negro, calções de caça e 
perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgia com o vestido 
de seda chamalotado que a sra. Jones usava aos domingos 
(ORWELL, 2007, p. 107). 
 
 
 

Ao enfatizar mais o visual da capa, procurou-se manter uma aparência que se 

assemelhasse às edições dos livros de Orwell pela Companhia das Letras, que além 

das colagens, é utilizado um efeito de retículas ao fundo, aludindo às reprodução de 

imagens coloridas impressas, como mostra a Figura 68. 

 
Figura 68 - O que é Fascismo? E outros Ensaios 

 
Fonte: Amazon Brasil (2017) 
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Para finalizar este processo, foi adicionado ao fundo a imagem em preto e 

branco de um celeiro em uma fazenda, o qual é utilizado como referência na 

ambientação do cenário. É possível notar que há algumas frases escritas na parede, 

estas são os Sete Mandamentos dos Bichos, definidos pelos animais na história 

original. De acordo com a passagem abaixo é possível entender o porquê de estarem 

escritas neste local e também, fica evidente no último parágrafo, a razão de algumas 

letras no logo estarem invertidas. 

 
[...] Bola-de-Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e 
fizeram-na encostar à parede do fundo do celeiro grande. Explicaram 
que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos três meses, era 
possível resumir os princípios do Animalismo em Sete Mandamentos. 
Esses Sete Mandamentos seriam agora escritos na parede, 
constituindo a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deveria 
reger sua vida para sempre. Com alguma dificuldade (pois não é fácil 
para um porco equilibrar-se numa escada de mão), Bola-de-Neve 
subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus 
abaixo, segurava a lata de tinta. Os Mandamentos foram escritos na 
parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a 
muitos metros de distância. 
 
Eram os seguintes: 
OS SETE MANDAMENTOS 
 
1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 
2. O que andar sobre quatro pernas, ou tiver asas, é amigo. 
3. Nenhum animal usará roupa. 
4. Nenhum animal dormirá em cama. 
5. Nenhum animal beberá álcool. 
6. Nenhum animal matará outro animal. 
7. Todos os animais são iguais. 
 
Foi tudo muito bem escrito, e com exceção da palavra “álcool”, que 
saiu “álcol”, e de um dos S, desenhado ao contrário, a ortografia estava 
correta. Bola-de-Neve leu o que escrevera, em voz alta, para os 
demais. Todos os bichos balançaram a cabeça, de pleno acordo, e os 
mais atentos começaram logo a decorar os Mandamentos (ORWELL, 
2007, p. 24-25). 

 

 

O logo adquiriu a cor amarela, que se destaca mais com as retículas e o fundo 

em vermelho, o subtítulo foi separado em duas linhas e sobreposto a duas formas 

assimétricas que lembram recortes de revistas ou jornais. Sobrepondo toda a 

composição foi inserido uma textura de papel, um detalhe quase imperceptível, mas 

que completa um visual mais rústico em referência às produções caseiras, que 

utilizam colagens como recurso visual (Figura 69). 
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Figura 69 - Capa, A Evolução dos Bichos 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

 

O processo que permeou o desenvolvimento da primeira colagem que estampa 

a capa acima, foi o mesmo ao longo de todo o trabalho, entretanto, com alguns 

detalhes particulares que melhor se adequam a cada personagem e ambiente 

apresentados. Ao vislumbrar parte da identidade visual do jogo, inicia-se a fase de 

produção textual e diagramação que compõem o módulo. Este processo aconteceu 

pelo InDesign, um programa de layout e editoração eletrônica. 

A produção de texto foi composta em conjunto com a diagramação, onde texto 

e ilustrações são distribuídos de forma a organizá-los harmonicamente em uma 

página delimitada por um grid predefinido. Objetiva-se aqui, demonstrar como esta 

composição foi feita e não, necessariamente, como foi o processo de escrita de cada 

aspecto que permeia o livro, o qual se encontra no Apêndice A ao final da pesquisa. 
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Entendendo a composição visual é possível determinar alguns aspectos do 

livro. Iniciando com o tamanho das páginas ou pranchetas do documento. Tendo em 

vista que o produto final foi publicado digitalmente e não de maneira impressa, o seu 

tamanho se definiu pela unidade de medida virtual denominada pixel (px), portanto 

840px de altura por 640px de largura. Para um meio digital este tamanho é suficiente, 

considerando que os usuários utilizem o material em uma tela widescreen ou até 

mesmo em um celular. 

O grid por sua vez, foi delimitado por quatro colunas, das quais somente duas 

foram mais utilizadas, desse modo é possível manter a fluidez do texto com as 

imagens, sem que o grid limite a produção criativa do designer. Quanto às margens 

de segurança situadas no contorno externo das páginas, considerou-se 75px para o 

lado superior, 55px para o lado inferior e 50px para a esquerda e direita. Como o 

material não foi impresso, não era necessário aumentar as margens laterais. Em 

documentos físicos isto é pensado para que o texto não fique muito próximo da 

lombada e das extremidades do livro, e tendo em vista que parte da margem é 

sobreposta pelos dedos do leitor que segura o livro (Figura 70). 

 
Figura 70 - Prancheta e grid do módulo 

 
Fonte: O Autor (2020) 
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A mesma textura de papel sobreposta na capa foi adicionada ao fundo das 

páginas do módulo, novamente, em referência às produções caseiras. Esse detalhe 

se repete nas capas de cada capítulo do módulo, para estas seções, a textura foi 

mudada para a cor vermelha, originando uma distinção entre as capas e as páginas 

internas. Compreendeu-se ainda que nestas áreas, poderia ser incluído alguma 

citação que fizesse referência entre o capítulo em questão e a história do livro A 

Revolução dos Bichos, por consequência familiarizando o leitor do módulo com a obra 

original. As colagens nestas páginas sugerem uma ilustração ora referente às 

citações, ora ao conteúdo do capitulo que se segue (Figura 71). 

 
Figura 71 - Capa de Introdução do módulo 

 
Fonte: O autor (2020) 

 



127 
 

A tipografia escolhida nos títulos do módulo foi a Chunk Five Print, pois sua 

característica texturizada remete a produções estampadas por madeira na técnica de 

xilogravura. Para o texto corrido foi definido a fonte tipográfica Open Sans, uma sans 

serif otimizada para interfaces digitais, impressas e dispositivos móveis, com licença 

livre para ser utilizada em projetos e produtos comerciais ou sem fins lucrativos. 

No capítulo Introdução, foi apresentado a premissa do jogo e o que é 

necessário para jogar este RPG. Adiante o módulo explica ao leitor, se pressupõe que 

seja o mestre que o lê, que este deve introduzir aos demais jogadores alguns aspectos 

da obra original, como os Sete Mandamentos, o Lema e o Hino dos Bichos, o qual 

originalmente se chamava hino dos Bichos da Inglaterra, que na obra fora imaginado 

pelo velho porco Major. Os mandamentos são mostrados utilizando a mesma fonte 

utilizada no celeiro da capa principal do módulo, de modo a induzir que é um 

manuscrito dos próprios porcos (Figura 72). 

 
Figura 72 - Página 7 do módulo 

 
Fonte: O Autor (2020) 
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Para representar o cenário foi definido os seguintes locais: Casa do Partido, 

Canil, Prisões, Moinho, Celeiro de Ferramentas, Jardim dos Bichos e Campos de 

Trabalho, os quais são exemplificados abaixo. 

Casa do Partido: Onde todos os bichos do partido vivem, são eles os porcos 

como o Grande Líder, o porco porta-voz e os Cães de Caça. Na obra original, os 

porcos passam a frequentar a antes proibida, casa do Sr. e Sra. Jones, seus antigos 

donos humanos. 

Canil e Prisões: Ficam ao lado da Casa do Partido, onde os Cães de Caça que 

protegem os porcos vivem. As prisões se destinam às personagens que não cumprem 

as regras da Granja do Solar. Estes locais foram criados especificamente para o jogo. 

Celeiro de Ferramentas: Na granja, todas ferramentas utilizadas pelos 

humanos ficaram guardadas em um celeiro, os bichos não poderiam usá-las devido à 

falta de membros que os ajudassem a manuseá-las. Mesmo com esta limitação, os 

porcos do partido se asseguraram de guardar todas as ferramentas em um local 

protegido pelos Cães de Guarda, pois temem que os bichos possam algum dia evoluir 

como os porcos e então, causar uma nova e violenta revolução dos bichos. O Celeiro 

de Ferramentas foi concebido somente para este jogo. 

Campos de Trabalho: Os campos são destinados aos bichos que tramaram 

contra o partido ou usaram sua vantagem evolutiva para causar o caos na granja, ali 

permanecem trabalhando exaustivamente até o final de sua vida. O mestre fica livre 

para interpretar estas consequências como achar melhor, podendo influenciar na 

história por meio das mecânicas do sistema Fate, como vistas na seção 4.2.4 Estresse 

e Consequências. 

O capítulo de Ferramentas foi um aspecto atribuído ao cenário que se inspira 

pelo livro A Revolução dos Bichos, aqui os jogadores podem escolher ferramentas da 

fazenda para seguir em missões dentro do jogo. Somente durante as Missões 

Especiais, designadas pelo partido dos porcos, que os bichos podem de fato utilizar 

as ferramentas do celeiro citado acima. Para este aspecto, foi desenvolvido uma 

mecânica que lista vários itens utilizados em uma fazenda, para cada um deles é 

conferido um bônus de +1 a +3, que podem ser somados durante cenas de conflitos 

(Figura 73). Os auxiliares funcionam como combinações às ferramentas principais, 

enquanto os veículos são somente para as personagens que atingem determinados 

níveis de evolução, instigando os jogadores a evoluir para poder usá-los.  
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O RPG como já citado é um jogo imaginativo, tendo isto em vista, a proposta 

dessa mecânica é que os jogadores possam incitar a imaginação criando armas de 

defesa fictícias e compreendendo igualmente, que os animais possuem limitações 

físicas que não os permitem manusear as ferramentas, portanto, estas devem ser 

adaptadas às suas habilidades. Pode-se dizer aqui que a forma segue a função. 

 
Figura 73 - Ferramentas 

 
Fonte: O autor (2020) 
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As personagens do jogo foram, em parte, construídas com base na 

personalidade de cada bicho no livro de Orwell. Deste modo, foram definidos três 

grupos de personagens, os Bichos do Partido, os Bichos Operários e os Inimigos. 

Os Bichos do Partido são compostos pelo Grande Líder, o porco comandante 

da granja e sucessor de Napoleão; o Porta-voz, outro porco que tem a mesma função 

do porco Garganta no livro original, a qual é ser o braço direito do líder, ajudando-o 

transmitir a propaganda política do partido; e outros porcos que podem ser criados 

pelo mestre a fim de contar a história. Os Cães de Caça também fazem parte do 

partido, são eles quem fazem a guarda dos porcos, impedindo que infortúnios ocorram 

com o partido e dificultando a vida dos demais bichos da granja. 

Os Bichos Operários trabalham em diversas áreas, sendo que uns são mais 

privilegiados que os outros, a maior parte do que produzem é roubado pelo partido, 

mesma prática realizada pelos seus antigos donos humanos. 

Os cavalos e éguas são essencialmente animais poderosos e trabalhadores, 

mas nem todos querem saber de esforço físico. Os porcos e porcas são da mesma 

espécie que os porcos do partido, mas isso não significa que todos são autoritários 

como eles, ainda assim, são animais muito inteligentes, alguns mais outro menos. As 

ovelhas e carneiros como na Revolução dos Bichos, são animais que concordam e 

reproduzem as ordens dos porcos sem nunca ter um senso crítico sobre elas. As 

cabras e bodes são um dos poucos que conseguem ler na granja, porém leem de 

forma errônea, trocando e adicionando novas palavras aos mandamentos. Assim 

como os porcos, nem todos os cachorros e cachorras trabalham no partido, muitos 

deles são inofensivos aos outros bichos. As vacas se mostram como bichos pacíficos 

e coletivistas, enquanto os bois são dominantes e arrogantes. Os burros e mulas 

contrário ao que o termo pejorativo os define, são inteligentes e também pessimistas. 

As galinhas trabalham muito sendo obrigadas a entregar seus ovos aos porcos, 

enquanto os galos cantam pela granja. Os ratos e ratas são pequenos e ligeiros, bons 

em missões de perícia, só trabalham para quem os paga mais em queijos. Os gatos 

e gatas são independentes e sorrateiros, no livro original, os demais bichos votaram 

para saber se os gatos e os ratos eram realmente camaradas na granja. Os corvos na 

Revolução dos Bichos pregam que todos os animais, se trabalharem duro, irão para 

a Montanha de Açúcar-Cande, algo como o céu dos bichos. Estas foram algumas 

características da obra original mantidas no jogo. 
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Ainda há os Inimigos dos bichos, estes se dividem em Humanos e Predadores. 

Os humanos desde A Revolução dos Bichos são claramente o maior inimigo dos 

animais da Granja do Solar, mesmo após os porcos conspirarem a seu favor a ponto 

de se tornarem um deles. No jogo os porcos demonizam os humanos que procuram 

tomar a granja para si e se negam a fazer acordos com outros para vender tudo o que 

é produzido na fazenda. Ao final da obra de Orwell, há um questionamento se os 

bichos estavam em igualdade com os humanos, quando os porcos são vistos reunidos 

jogando cartas e bebendo com os humanos da fazenda vizinha. 

Além dos humanos, em A Revolução dos Bichos não há participação efetiva de 

personagens que ameaçam o bem estar da granja. Ciente disto, a criação de 

Predadores partiu de duas passagens breves no livro original que pautaram a escrita 

criativa destes fatores na narrativa, são elas: 

 
Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama certo de que 
havia raposa no pátio. Deitou a mão na espingarda, sempre pronta 
num canto do quarto, e disparou uma carga de chumbo grosso na 
escuridão (ORWELL, 2007, p. 17). 
 
Embora ainda não tivessem completado o crescimento, já eram cães 
enormes, mal-encarados como lobos. (ORWELL, 2007, p. 47). 

 

Nota-se o uso das palavras “raposa” e “lobo” nos episódios acima, diante disso, 

motivou-se a criação de antagonistas diferentes e pela falta de informações 

envolvendo estes dois animais, obteve-se a definição dos Predadores como outros 

inimigos do jogo. Como este não é um RPG tão vasto de informações como as 

clássicas edições de D&D, pretendeu-se deixar alguns aspectos mais simplificados, 

de modo que o mestre é livre para criar e introduzir, se necessário, novos personagens 

e aspectos ao cenário. 

No módulo é exemplificado o instinto de cada animal ao fornecer dicas para a 

construção dos protagonistas, porém, é apenas um texto guia, não limitando a 

criatividade dos jogadores no processo de criação da ficha de personagem. Assim 

como o sistema Fate, buscou-se deixar o cenário adequadamente maleável, deixando 

muitos aspectos à cargo da interpretação e criatividade do mestre e jogadores. 

Para a representação dos bichos, buscou-se manter a aparência 

antropomorfizada das personagens e não simplesmente a sua forma animal. A 

colagem combinando corpo humano com cabeça de animal, é parte do processo 

criativo em que o trabalho desde o início se propôs a fazer, sendo assim, não se 
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limitando a representar somente a figura de um simples animal no módulo. Assim 

como visto na análise de similares, as colagens, ilustrações e pinturas que utilizam 

essa união, são parte de um mundo fantasioso, sombrio e surrealista, onde híbridos 

de animais e homens são mostrados com qualidades próprias dos humanos (Figura 

74). Inspirado pela série de telas do soviético Gely Korzhev, um dos objetivos do visual 

antropomórfico das personagens, foi criar um certo estranhamento ao vê-las e 

imaginá-las como um animal que teria se transformado em um humano, perdendo 

assim suas qualidades naturais e assimilando aspectos humanos. 

 
Figura 74 - Personagens 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Quanto à diagramação, nota-se que as imagens invadem o espaço dos textos, 

estes por sua vez se adequam à forma definida pela figura, sem manter a linearidade 
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das páginas anteriores. Ainda foi adicionado uma forma assimétrica vermelha atrás 

da imagem, dando a ela ainda mais contraste de cores para realçar as personagens. 

O capítulo Mestrando tem objetivo de ajudar o mestre a se familiarizar mais 

com o cenário de A Evolução dos Bichos e com base nele, compor uma aventura 

adequada à proposta. Para que o livro seja mais intuitivo ao leitor, nota-se que além 

das colagens, texturas e cores há algumas intervenções nas páginas, como mostra a 

Figura 75. 

 
Figura 75 - Dicas para uma aventura neste cenário A 

 
Fonte: O Autor (2020) 

 

O design do livro O Caminho Jedi, apontado na Análise de Similares, apresenta 

os personagens do mundo Star Wars como cocriadores do próprio livro. A partir disso, 

buscou-se representar a interferência de algumas personagens no módulo do jogo, 
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neste caso, os porcos do partido que censuram informações de algumas páginas, com 

riscos, rasgos e um carimbo com a insígnia do partido. 

A decisão de adicionar estas particularidades ao livro não é meramente 

estética, mas também funcional para a diagramação da página. Como mostra a Figura 

76, sem o efeito de papel rasgado, mostrada na imagem acima por exemplo, a parte 

inferior da página ficaria com uma área em branco sem conteúdo a ser acrescentado. 

 
Figura 76 - Dicas para uma aventura neste cenário B 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

 

Ainda neste capítulo, é apresentado um elemento que pode ajudar o mestre 

durante a narrativa da aventura, a Propaganda Política. É evidente que toda forma de 

política possui uma propaganda que visa a publicidade de ideias partidárias, para criar 

a expectativa de um grupo de indivíduos. Em A Revolução dos Bichos a personagem 
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que possui esse objetivo é o porco Garganta. Neste RPG, os porcos possuem um 

discurso de cunho populista e duvidoso, onde prometem que os bichos que 

cooperarem com as regras, irão evoluir para terem mais poder na Granja do Solar. 

Por trás dessa propaganda há uma ambição maior, a manutenção e fortificação do 

partido, por meio da arregimentação de bichos que estejam dispostos a compor a 

liderança da granja. A propaganda do partido é essencialmente mentirosa, negando 

os fatos que ocorrem na fazenda, se eximindo de problemas e assim como na obra 

original, os porcos nunca se mostram como os culpados do que eles mesmo 

ocasionam. Como referência ao visual, foram pesquisadas propagandas que 

influenciaram períodos de guerra e de instabilidade política, para assim compor um 

panfleto parodiando as campanhas partidárias, conforme indica a Figura 77. 

 
Figura 77 - Propaganda política 

 
Fonte: O autor (2020) 
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No capítulo Regras, o módulo aproxima o leitor ao que se compreende como 

uma analogia entre jogo e literatura. O mestre neste RPG sempre interpreta o papel 

do Grande Líder, bem como as outras personagens que comandam a granja. 

Entretanto, qualquer jogador pode se tornar um líder da granja, basta realizar as 

missões propostas pelo partido, seguindo todas as regras e mandamentos impostos 

e, como recompensa, as personagens evoluem. Os jogadores iniciam a partida como 

simples bichos pertencentes a uma granja, onde todos são obrigados a trabalhar para 

o partido liderado pelos porcos evoluídos, isto no jogo é chamado de Labuta. 

Os bichos possuem limitações físicas, um jogador que interpreta um cavalo por 

exemplo, só poderia realizar tarefas típicas adequadas a este animal, como trabalhar 

na lida do gado ou ajudar no arado das plantações. Como visto anteriormente, nenhum 

dos bichos consegue manusear as ferramentas dos humanos, as quais os ajudariam 

durante estes trabalhos. As limitações de cada animal, de alguma forma podem fazer 

com que os jogadores busquem evoluir suas personagens. Considera-se a seguinte 

explicação de Rubem Mayer: 

 
Todo manual de escrita lhe dirá que a regra básica para uma boa 
história é ter personagens que cresçam com os acontecimentos. A 
história e seus eventos devem ter efeito no personagem e este deve 
influenciar e agir sobre o desfecho da história, existindo assim 
evolução de personagens e narrativa. 
 
Inclusive, a regra de que “é preciso que o personagem evolua/mude” 
é uma das mais difundidas em qualquer análise mais profunda sobre 
uma obra. Oficinas de escrita criativa focam nesse quesito e no quanto 
ele é necessário para engrandecer sua história (MAYER, 2019). 

 

 

Ser um bicho evoluído no jogo significa ter mais poder acima de qualquer outro, 

e os porcos são os únicos que possuem e podem conceber este poder aos demais, 

mas isto só acontece se todos obedecerem aos mandamentos durante as Missões 

Especiais, que são explicadas em breve. As personagens passam a ficar mais fortes 

e de algum modo procuram evoluir constantemente, entretanto, a evolução é um 

Processo de Assimilação que os porcos usam para a manutenção de sua liderança, 

ou seja, para seus próprios interesses. Quando os bichos estão completamente 

evoluídos na forma humana, perdem suas características originais e a partir de então 

passam pelo Recrutamento, um processo onde os porcos aliciam as personagens a 

trabalhar não somente para, mas com o partido, fortificando a liderança. 
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No jogo não há uma mecânica específica que defina níveis evolutivos, podendo 

ser simplesmente uma parte da interpretação narrativa, o módulo ainda sugere que o 

mestre possa usar os “marcos maiores” do sistema Fate, ilustrado na seção 4.2.6, 

aumentando o nível evolutivo das personagens. 

No livro original não são mencionados os termos “evolução” e tampouco 

“transformação”, a metamorfose dos porcos faz parte de uma analogia criada por 

Orwell para explicar a corrupção pelo poder e a manipulação das palavras quando os 

indivíduos que diziam lutar contra a opressão, se tornam os opressores. Assim como 

muitas fábulas, esta também possui a sua moral da história. A adaptação do livro para 

um jogo pretendeu manter esta moral por meio da evolução. Compreende-se o 

seguinte esclarecimento: 

 
A melhor maneira de demonstrar que um personagem mudou ou 
evoluiu é através de suas decisões definitivas. Quando o personagem 
toma uma decisão conflitante com suas crenças iniciais, fica claro para 
o leitor que o personagem evoluiu. 
 
Além da tomada de decisão voluntária, outra forma importante para 
forçar a mudança em um personagem é ter algo que conflite com suas 
crenças lhe sendo imposto. Às vezes, o mundo (ou, idealmente, o 
vilão) força uma situação que obriga o personagem a analisar sua vida 
(MAYER, 2019). 

 

 

Por último, no capítulo Regras, o módulo expõe o momento da narrativa 

denominado de “Passando o Bastão”, que determina quando pode haver a sucessão 

do líder. Permitindo que qualquer jogador se torne o comandante da granja, o jogo 

questiona se os jogadores perpetuarão o autoritarismo exercido pelos porcos, como 

Napoleão o fez, ou se tomarão diferentes iniciativas para o progresso da granja, como 

proposto pelo velho Major em A Revolução dos Bichos. 

É normal que em jogos de RPG hajam conflitos entre as personagens, seja 

verbalmente ou fisicamente. A Evolução dos Bichos foca mais na narrativa e moral 

das personagens do que nas mecânicas de combate, como em D&D. Apesar disso o 

jogo propõe que possam haver conflitos físicos entre os Bichos Operários e os 

Inimigos, ou também contra o Partido, adequando-se assim a jogadores que usam o 

combate como resposta de ação. No capítulo Conflitos, estas temáticas serão 

exemplificadas. 
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Como já mencionado, o RPG Dog eat Dog apresenta a mecânica Perdendo o 

Controle (Running Amok), quando os Nativos no jogo perdem todos os pontos e então 

podem realizar algo chocantemente violento e destrutivo durante alguma cena. Nesta 

adaptação buscou-se manter a mesma mecânica com algumas modificações para se 

adequar ao cenário proposto. Os jogadores para libertarem suas personagens da 

opressão, podem tramar ataques e rebeliões contra o partido, remontando os 

momentos que perpetuaram a conquista da Granja do Solar pelos bichos em A 

Revolução dos Bichos.  

Em Contra o Partido, é explicado que estes momentos podem acontecer 

durante o jogo, mas assim como em Dog eat Dog, o lado do poder sempre terá mais 

vantagem ao controlar a rebelião mantendo a ordem na granja. Esta vantagem pode 

ser através de estresse e consequências que as personagens levam durante o ataque, 

como mostrado na seção 4.2.4. Nenhum dos porcos do partido entram em conflito, 

nestas ocasiões eles apenas ordenam que os cães o protejam, estes enquanto 

guardas podem ter seus bônus aumentados durante rebeliões. Esta é a forma 

encontrada para mostrar que o partido detém o controle sobre tudo. 

Em Perdendo o Controle, o módulo mostra que em certos momentos os bichos 

podem ter mais vantagem sobre o conflito, seja ele contra o partido ou contra os outros 

inimigos do jogo. Perdendo o Controle também funciona como um ataque de fúria ou, 

um aumento espontâneo de adrenalina para alguns personagens em outros RPGs. 

Neste aspecto, A Evolução dos Bichos buscou combinar a mecânica de Dog eat Dog 

com as regras base do sistema Fate. Sempre que uma personagem recebe uma 

Consequência Severa, proposta pelo sistema de danos do Fate, esta pode perder o 

controle. 

Antes o mestre deve propor duas opções ao jogador, a primeira é perder o 

controle narrando algo agressivo, depois cair desacordado em cena e impossibilitado 

de continuar; a segunda é simplesmente cair desacordado durante o conflito sem 

causar nada destrutivo. Se o jogador escolher a primeira opção, deverá rolar os dados, 

lembrando que o mestre também deve rolar pois interpreta as personagens opostas. 

Tirando um número maior, a personagem do jogador acerta o alvo em cheio, podendo 

encerrar a cena de conflito. Mas, se o mestre obter um número superior, o dano acerta 

o grupo do jogador composto pelos Bichos do Partido, e o inimigo. Ao perder o 

controle, as seguintes regras se aplicam: 
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• A próxima vez que aparecer em uma cena, o bicho deve fazer algo 

surpreendentemente violento e destrutivo, depois cair desacordado; 

• Se, durante um conflito contra o partido, um dos bichos receber uma 

consequência severa, este terá controle sobre o embate, não o partido. 

 

Se a personagem estiver em estágio de evolução e perde o controle, sua 

vantagem evolutiva não se aplica ao ataque destrutivo, ou seja, não poderá utilizar 

nenhuma das ferramentas previamente explicadas. 

Geralmente os conflitos contra as raposas, lobos e humanos acontecem 

durante as denominadas Missões Especiais. Os porcos buscam manter o seu poder 

a todo custo, para isso designam alguns Bichos Operários a missões que visam 

descobrir informações secretas, saquear outras fazendas ou simplesmente derrotar 

os predadores que ameaçam a granja. O mestre é livre para criar a aventura que 

melhor se adequa aos seus gostos e também aos dos jogadores. Dependendo dos 

bichos que foram escolhidos o mestre pode desenvolver missões de perícia, onde os 

ratos são melhores, de combate onde os cavalos são bons, de defesa para as vacas 

e bois, ou qualquer outra que um dos bichos se saia melhor. 

O capítulo Comitês, é mais uma característica envolvendo a narrativa do RPG 

tendo por base a obra de Orwell. De acordo com A Revolução dos Bichos: 

 
Bola-de-Neve ocupava-se também da organização dos outros bichos 
através dos chamados Comitês de Animais. Formou o Comitê da 
Produção de Ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para 
as vacas, o Comitê de Reeducação dos Camaradas Arredios (cujo 
objetivo era domesticar ratos e coelhos), o Movimento Pró-Lã Mais 
Branca, que congregava as ovelhas, e outros mais, além da criação 
de cursos para ensinar a ler e escrever. De maneira geral, esses 
projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar os elementos 
silvestres, por exemplo, falhou em pouco tempo. Eles continuaram a 
portar-se como dantes, e simplesmente tiravam vantagem do fato 
quando tratados com generosidade. A gata ingressou no Comitê de 
Reeducação, e por algum tempo militou muito ativa. Um dia foi vista, 
sentada num telhado, a doutrinar alguns pardais pousados pouco além 
do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais agora eram 
camaradas, e qualquer pardal que o desejasse poderia vir pousar na 
sua mão; mas os pardais preferiram ficar de longe (ORWELL, 2007, p. 
30-31). 

 

Ao interpretar a passagem acima é possível entender melhor como Orwell 

concebeu a personalidade alguns animais, tratando uns como selvagens irreparáveis 

e outros como educados e inteligentes, muitos apenas continuam a seguir seu instinto 
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se negando a serem domesticados. A partir desta afirmação, os comitês no jogo têm 

por finalidade a discussão de pautas pela organização dos bichos em grupos, onde 

cada qual busca definir meios de progredir na fazenda. Enquanto a espécie do animal 

define seu biotipo e instinto, os comitês buscam trabalhar a sua moral. Este aspecto 

fica por conta da criatividade dos jogadores, pode-se criar um comitê que discute a 

nova revolução, um que se paute pela defesa da granja ou até mesmo um que se 

organize para militar a favor da liderança dos porcos. 

O partido lidera de forma autoritária, como um regime ditatorial, onde os únicos 

bichos que podem ter participação na política da granja são aqueles que foram 

privilegiados com o poder da evolução, portanto estão no mesmo nível que os porcos 

— o que não significa que devam agir como eles. A opinião e participação dos Bichos 

Operários não é válida, o debate é proibido e a organização em grupo é caracterizada 

como conspiração contra os porcos, a menos que seja a favor deles. Os comitês nesse 

sentido são organizados de forma clandestina e buscam ter participação efetiva em 

algumas decisões que podem trazer benefícios aos envolvidos. 

Concluindo o módulo foi acrescido uma parte contendo arquivos auxiliares, 

como uma página exemplificando os Sete Mandamentos dos bichos e alguns 

exemplos de fichas de personagem prontas, as quais servem tanto para jogadores 

inexperientes quanto para auxilio na criação de novos personagens. 

Durante a criação das fichas foi utilizado como referência alguns dos bichos do 

livro original, como o cavalo Sansão, mantendo mais uma vez a conexão entre 

literatura e jogo. Outros foram criados a partir da descrição de cada animal no módulo, 

exemplificando desta forma, como os jogadores podem utilizar as informações 

contidas nele como um guia a ser seguido. Quanto ao design da ficha, procurou-se 

manter o leiaute original das fichas de personagem do sistema Fate Acelerado, como 

visto na Figura 20, apenas acrescentando a elas modificações de cor e textura, 

mantendo assim a identidade visual do módulo (Figura 78). 

Outros pequenos ajustes foram feitos, como no subtítulo de itens como nome, 

descrição, conceito, dificuldade, entre outros. Na ficha original, os subtítulos localizam-

se na mesma linha da caixa de texto onde são inseridas as informações de suas 

personagens, isto diminui o espaço que os jogadores teriam pra escrever. No redesign 

proposto, as caixas de texto possuem mais espaço e respiro, aumentando mesmo que 

pouco, o campo onde os jogadores preenchem os dados das personagens. 
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Figura 78 - Redesign da ficha de personagem 

 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A princípio, o maior desafio deste projeto não foi a adaptação literária, mas sim, 

a releitura por meio da escrita de novos aspectos que permeariam o cenário análogo 

à atual política. George Orwell foi um influente escritor, não só por denunciar as 

verdadeiras faces do poder, mas igualmente por ironizar isto em uma narrativa em 

forma de fábula e com linguagem acessível a um vasto público leitor. 

 

 

6.3 Pós-produção 
 

Pautado por algumas respostas do mestre e jogadores, esta seção se destina 

à pequenas modificações feitas após o teste e questionário realizado com os 

participantes, os quais se encontram de forma detalhada no capítulo 7 Validação Final. 

Ao perguntar o que gostariam que fosse adicionado no cenário do jogo, alguns 
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jogadores responderam que seria interessante adicionar mais ambientes e descrições 

de locais, pois os apresentados durante a campanha eram poucos. 

Outras respostas alegaram a importância de adicionar conflitos morais para 

serem discutidos entre as personagens. Cabe mais ao mestre trabalhar com este 

aspecto no desenvolvimento da aventura, é ele quem propõe discussões morais ou 

cômicas na história a ser contada, consequentemente, os jogadores respondem a este 

estímulo dando continuidade à narração do jogo. Porém, o cenário pode ser um 

ambiente amplo e propício a discussões, disponibilizando artifícios que dão aporte ao 

mestre durante a narração da aventura. Pensando neste retorno dos jogadores, foram 

adicionados temas ao cenário que possibilitariam questionamentos não só morais, 

mas presentes na atualidade. Acrescendo a ambientação do jogo, adicionou-se ao 

módulo locais como o Jardim dos Bichos e o Moinho. 

Jardim dos Bichos: Nesta releitura e adaptação, os antigos bichos presentes 

no livro original já não estão vivos e fazem parte da história da granja. Os porcos 

sucessores do antigo regime, decidiram que seria levantado uma estátua em 

homenagem ao antigo líder Napoleão. Este foi um dos momentos em que se pôde 

observar uma relação direta com acontecimentos que pautaram o ano de 2020. Após 

a morte de George Floyd por um policial causar protestos em muitos países, a 

discussão se intensificou quando em Bristol na Inglaterra, cidadãos derrubaram e 

jogaram em um rio a estátua de Edward Colston, um traficante de escravos. No Brasil 

a discussão foi em torno da estátua que simboliza o bandeirante Manuel de Borba 

Gato, conhecido por escravizar e caçar indígenas. Estes atos de protesto dividiram 

opiniões, causando questionamentos sobre a homenagem de figuras históricas com 

um passado considerado questionável (BRITO, 2020).  

O Jardim dos Bichos com a estátua do porco Napoleão, foi concebida tendo 

por objetivo questionar os jogadores sobre a homenagem de uma personagem que 

ficou conhecida por sua personalidade autoritária e ditadora (Figura 79). 
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Figura 79 - Jardim dos Bichos 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Para fazer esta colagem foram utilizadas apenas duas imagens. A primeira, 

uma estátua do próprio imperador Napoleão, e a segunda, a imagem de um porco, a 

qual foi editada e descolorida para se assemelhar a uma escultura. Nota-se que no 

texto de apresentação do local há algumas palavras rasuradas. Estas designavam o 

porco Napoleão como um autoritário e o atual governo como um mentiroso. 

Moinho: O moinho foi palco para muitas cenas no livro original, desde a sua 

concepção que tinha por objetivo suprir de energia elétrica toda a granja, feita pelo 

porco Bola-de-Neve, ao seu derrubamento e posteriormente reconstrução, atribuído 

agora, ao autoritário porco Napoleão. No cenário do jogo, o Moinho permanece a ser 

um local importante aos bichos da granja (Figura 80). 
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Figura 80 - Moinho 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Segundo o livro A Revolução dos Bichos, o moinho seria construído no alto de 

um outeiro, uma pequena elevação de um terreno. Seguindo esta descrição, foram 

utilizadas a imagem de um pequeno morro e a imagem de um moinho antigo, que 

compostos, formam a imagem acima. 

Parte do design do módulo e das personagens, ocorreu posteriormente às 

perguntas e ao teste do RPG, com base nas respostas, o visual das colagens foi 

desenvolvido. No questionário, foi apresentado o visual da capa do jogo, cuja análise 

dos jogadores foi usada como referência para a criação do módulo. Para concluir que 

o visual antropomórfico das personagens causasse de fato um estranhamento aos 

jogadores, no questionário eles responderam o que as ilustrações de Matthew 

Grabelsky, as capas da editora Âyiné, as colagens de Martine Roch e as telas de Gely 

Korzhev representavam a eles. Fantasia, estranhamento e surrealismo foram as 

respostas mais obtidas. 
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7 VALIDAÇÃO FINAL 
 

Durante o período em que a pesquisa aconteceu foi possível testar o jogo 

somente uma vez, é comum em campanhas de RPG encontrar dificuldades para 

organizar um grupo de jogadores que tenham tempo disponível nas mesmas horas e 

dias estabelecidos pelo mestre. Alguns jogadores desistem das campanhas, muitos 

por motivos pessoais e raramente relacionados ao jogo ou ao grupo. 

O primeiro passo para começar o teste deste jogo, também conhecido por 

playtesting, foi encontrar pessoas que estivessem inclinadas à esta proposta. O 

primeiro jogador definido foi o mestre, em conversas diárias foi explicado a esta 

pessoa a premissa do cenário e indagado se esta poderia mestrar o jogo, a resposta 

foi positiva. Após isso foram encontrados sete jogadores que gostariam de participar 

deste playtesting e formado um grupo virtual em um aplicativo. Por meio dele era 

informado diariamente algumas características do sistema, do cenário e da criação de 

personagens, sempre auxiliados pelo mestre, que previamente já havia lido o sistema 

Fate Acelerado. Enquanto os jogadores criavam suas personagens, o mestre 

desenvolvia uma aventura com base no módulo do jogo. 

No dia primeiro de agosto de 2020 o playtest se iniciou. Os RPGs como 

analisados, são jogos sociais que estimulam a oralidade e o trabalho em grupo, as 

primeiras edições dos clássicos D&D e Vampiro: A Máscara, se concretizaram em um 

mundo não consumido pela era virtual, portanto era normal que amigos eventualmente 

se reunissem em algum estabelecimento para jogar uma partida de RPG. Devido à 

pandemia de Covid-19, os jogadores não puderam se reunir fisicamente, obedecendo 

então as orientações de distanciamento social e prevenindo a disseminação do vírus. 

Não podendo testar diretamente com o público, a validação se adaptou ao meio 

digital usando o Discord, um aplicativo de voz direcionado às comunidades de 

jogadores. Como digitalmente não há a tradicional rolagem de dados, o aplicativo 

Discord resolve este problema permitindo o uso de bots, extensões que recriam a 

aleatoriedade dos dados por meio de códigos inseridos no campo de texto.  

Adicionando o sinal barra “/”, seguido da palavra “Fate” e completado com o 

bônus da abordagem da personagem, se obtém o resultado do dado. Por exemplo, 

no campo de texto: /Fate +3; possível resposta randômica do bot: You rolled 3 (Good), 

Você rolou 3 (Bom) em tradução. Todos os bots usados não possuem tradução para 
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o português, o que poderia ser um incômodo a pessoas que não estão familiarizadas 

com a língua inglesa, não foi o caso neste teste. 

Dos sete jogadores, fora o mestre, somente três conseguiram participar do 

playtest, seus personagens eram um gato, um bode e um cavalo. No início da partida, 

que durou quatro horas, os jogadores apresentaram suas personagens enquanto o 

mestre apresentava brevemente o cenário, contextualizando e familiarizando todos à 

aventura proposta. Após isto, posicionou as personagens em locais diferentes na 

granja e indagou o que cada um estaria fazendo. Esta foi a primeira questão que 

estimularia a imaginação dos jogadores a serem criativos. 

A interpretação de todos foi excelente, o jogador que representava o bode balia 

entre as palavras, o gato miava e o cavalo expressava um sotaque interiorano. 

Destaque para o mestre, que interpretou todas as outras personagens coadjuvantes, 

compreendendo muito bem a essência de cada um. Ao interpretar os porcos do 

partido, o mestre mantinha um discurso demagogo e populista, condizente com a 

personalidade de Napoleão criada por Orwell e com a personagem do Grande Líder 

descrita no módulo. Na partida haviam jogadores representantes do grupo LGBTQ, os 

quais, sem restrições, atribuíam à suas personagens características próprias destes 

grupos. Um perfil que Orwell à sua época, excluía de forma preconceituosa. 

Todos se divertiram muito durante as cenas, mas em pontos específicos era 

perceptível o cansaço de alguns jogadores a respeito da atitude de personagens que 

apoiavam excessivamente o partido. Mesmo com a política opressora dos porcos, era 

essencial que o mestre desenvolvesse personagens apoiadores desse regime 

autoritário, estabelecendo desta forma, um conflito de interesses no jogo. É difícil 

mensurar se este cansaço era por parte dos jogadores, como resposta negativa à 

alguns pontos da narrativa, ou simplesmente como uma interpretação de personagens 

que se posicionavam contra o partido. 

O mestre conduziu a aventura sem demonstrar dificuldades durante as cenas 

e respondendo todas as dúvidas dos jogadores. Em nenhum momento o mestre se 

mostrou em dúvida a respeito do cenário e das regras do sistema Fate, enquanto os 

jogadores compreenderam ambos e se entretiveram com a aventura proposta por ele. 

Usando muitos elementos do módulo, o mestre criava personagens que atuavam a 

favor e em oposição aos bichos operários, por vezes inseriu características 

improvisadas no jogo, como trocar o nome do local de Granja do Solar para Animais 
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da Fazenda, nada de errado nisto, podendo ser apenas um descuido, ato de 

esquecimento ou decisão criativa. 

Durante as Missões Especiais foi adicionado um Cão de Guarda do partido para 

ajudar as demais personagens, como já mencionado anteriormente, os jogadores 

podem selecionar ferramentas e imaginar como elas seriam adaptadas ao físico do 

animal que interpretam, pois estes ainda não possuiriam membros humanos que os 

ajudassem a manuseá-las. Os cães, tanto na obra de Orwell quanto no módulo, jamais 

cooperariam com os demais bichos devido à sua personalidade condizente às ordens 

repressivas dos porcos. Portanto, compreende-se que esta foi novamente uma 

decisão criativa por parte do mestre, pois os cães com sua forma humana poderiam 

ajudar os bichos a equipar as ferramentas escolhidas em seus corpos, desta forma 

resolvendo uma questão da narrativa que não foi proposta no módulo. 

Nas últimas cenas, o jogo se encaminhou para um final digno de A Revolução 

do Bichos, com as personagens principais acabando com a tirania dos porcos e 

instituindo uma nova liderança. O mestre narrou a conclusão da campanha com os 

bichos gradativamente evoluindo para a forma humana condizente na Figura 74, 

marcando assim, a decisão de optar por evoluí-los através de um Marco Maior quando 

acontece uma reviravolta na campanha. Interessante notar que um dos jogadores 

aparentou sentir estranhamento durante a cena da evolução dos bichos, indicando um 

dos objetivos do visual híbrido das personagens. 

Não é uma falha do módulo deixar perguntas em aberto para o leitor, este 

cumpre seu papel ao introduzir o cenário de uma granja liderada por bichos 

autoritários que, teoricamente, deveriam organizar todos a lutar contra a opressão e a 

favor da igualdade. O mestre é quem decide se a aventura proposta por ele pode 

resolver algumas questões do módulo, ou se deixá-las a favor da criatividade dos 

jogadores é melhor para a narrativa. Lembrando que há diferenças entre cenário e 

aventura, por mais que no RPG sejam aspectos que se correlacionam. 

No decorrer da pesquisa só foi possível testar o jogo uma vez, pôde-se notar 

desânimo com parte dos jogadores, — principalmente os que saíram do grupo dias 

antes — compreensível, pois alguns desistiram por problemas pessoais decorrentes 

da própria pandemia. Outros jogadores também passaram por problemas técnicos, 

seja na conexão ou com o aplicativo Discord, o que não aconteceria em uma validação 

direta com o público. 
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 De acordo com o que foi analisado e descrito, no playtest não foram 

introduzidos elementos como prisões, campos de trabalho, os inimigos humanos, a 

mecânica perdendo o controle, os comitês, entre outros. A falta destes aspectos não 

desfavoreceu a aventura, visto que em uma partida a história se encerrou, mesmo 

com um final aberto a possíveis continuações. O playtest concluiu que, mesmo sem 

prejudicar a aventura e o cenário, é possível retirar elementos a fim de estabelecer 

um tempo limite onde a partida acontece, mas que ainda podem ser introduzidos em 

uma campanha mais extensa e detalhada. 

Por meio de um formulário online três dos quatro jogadores, incluindo o mestre, 

preencheram respostas opinando sobre a aventura, cenário, sistema e visual do jogo. 

Dos respondentes, 1 tem de 10 a 20 anos, 2 de 21 a 30 anos e entre iniciante, 

intermediário e experiente, todos responderam se considerar um jogador experiente. 

Com as opções fácil, regular e difícil, em relação a dificuldade com o cenário, 2 

responderam fácil e 1 regular, já a relação com o sistema Fate Acelerado todos 

responderam regular. 

Ao questioná-los sobre sugestões de sistemas que poderiam deixar a aventura 

e o cenário mais interessantes, responderam: aumentar a lista de inimigos externos a 

fazenda e colocar mais conflitos morais para que as personagens fossem obrigadas 

a se posicionar no jogo. Outra resposta foi a sugestão do sistema D20, consagrado 

pelo RPG Dungeons & Dragons. Sobre o que acharam do cenário, obteve-se 

respostas positivas como, fácil, ótimas discussões, personagens carismáticos e 

misteriosos, divertido e inovador. Já na pergunta sobre a aventura desenvolvida pelo 

mestre responderam ser uma boa adaptação, rápida, concisa e assertiva para o que 

propunha, bem desenvolvida, porém muito curta, se baseando muito em diálogos e 

seria interessante adicionar embates obrigatórios. 

Entre sim, não e talvez, os 3 responderam que recomendariam o jogo e nenhum 

deles respondeu ter se ofendido por algum jogador(a), tema, cena ou ação durante o 

teste do jogo. Ao questioná-los o que mudariam, adicionariam ou removeriam do 

cenário que foi apresentado, disseram adicionar mais descrições de locais e animais, 

— as quais foram comtempladas no capítulo anterior — enriquecendo desta forma a 

aventura e complementaram que havia poucos caminhos e espaços para se explorar. 

Das opções já li, não li e não conhecia, 2 marcaram que não leram A Revolução 

dos Bichos, enquanto apenas 1 já leu o livro alguma vez. Dentre as alternativas eu 
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leria, não leria, talvez leria ou releria o livro, 2 disseram que leriam a obra de Orwell e 

1 respondeu que talvez leria. 

A partir daqui os jogadores foram questionados a respeito do design gráfico de 

A Evolução dos Bichos, logo após, obteve-se respostas sobre as produções já citadas 

de Matthew Grabelsky, Editora Âyiné, Martine Roch e Gely Korzhev, as quais iriam 

pautar o desenvolvimento das colagens no módulo. 

Quanto a capa do jogo, responderam representar um animal procurando 

parecer gentil, mas também intimidador e comandante e, que a composição 

representa bem o espírito do jogo. Responderam igualmente que a personagem 

mostrada nela é uma figura de poder, mas que não transparece opressão, gerando a 

sensação de que por meio do RPG, o jogador terá contato com conteúdo político, 

mesmo sem haver um posicionamento ideológico de forma clara. Um dos 

respondentes complementou que a cor vermelha, à sua análise, associa-se ao 

comunismo ou socialismo. 

Nesta seção os respondentes poderiam marcar mais de uma opção, dentre elas 

abstracionismo, alegria, confusão, curiosidade, dúvida, estranhamento, fantasia, 

medo, metamorfose, realismo e surrealismo. Os jogadores analisaram a ilustração de 

Matthew Grabelsky (Figura 49), pela qual fantasia foi votada 2 vezes, enquanto 

metamorfose e surrealismo 1 voto cada. Para a capa da editora Âyiné (Figura 55), 

curiosidade, estranhamento e surrealismo receberam 1 voto cada. A colagem de 

Martine Roch (Figura 56) foi associada por 2 votos em fantasia e 1 voto para 

metamorfose e surrealismo. Quanto a arte de Gely Korzhev (Figura 59), 2 votos foram 

para surrealismo e 1 voto para estranhamento e fantasia. A última questão deixava 

livre para que acrescentassem algo que sentiram falta no questionário, nada foi 

acrescido. O questionário detalhado se encontra no Apêndice B. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa tinha como objetivo inicial a adaptação de um livro pra uma mídia 

alternativa, como o cinema, séries e jogos fazem com obras literárias e, desta forma, 

conseguem transmitir a história de forma ampla e original. Muitas destas adaptações 

buscam inserir as histórias em meios mais populares e rentáveis, diferente deste 

trabalho, que visava incluir uma obra clássica no mundo lúdico dos jogos e por meio 

dela, incentivar a leitura e contornar as possíveis práticas de censura. 

Em nenhum momento pensou-se em capitalizar a produção final, este trabalho 

fez parte apenas de uma pesquisa que buscava meios de proteger a literatura e os 

possíveis meios de lê-la. É um projeto acadêmico que espera incentivar os seus 

leitores a pesquisar e entender cada vez mais, este vasto mundo do RPG que não se 

limita apenas a um simples jogo de entretenimento. 

O RPG ainda é, como muitas outras, uma mídia muito americanizada, com 

nomes, títulos e gírias na maior parte estrangeiros. Muitas referências para esta 

pesquisa foram retiradas de comunidades específicas, como as do site americano 

Reddit. As páginas “RPG” e “RPG Design” no Reddit, foram essenciais para sanar 

dúvidas específicas que não seriam respondidas em livros e artigos acadêmicos, 

principalmente aqueles em língua portuguesa. Isto mostra a falta de conteúdo em 

português e como o RPG ainda pode ser visto como um nicho de hobby. 

Outro ponto a se notar é a dificuldade em encontrar materiais, ou até mesmo 

jogadores, que expliquem para leigos, de forma paciente e didática, como funcionam 

os jogos de RPG. Os extensos livros de regras assustam os desavisados que 

pretendem mergulhar nesse mundo fictício, além de manterem uma linguagem própria 

a jogadores que já possuem contato com esse tipo de jogo. 

O livro no Brasil é algo feito por carinho, dado o número reduzido de pessoas 

que o consomem, enquanto os RPGs podem cada vez mais perder espaço para os 

jogos digitais. É plausível dizer que quem joga RPG, o faz porque gosta de ler e contar 

histórias, e quem lê, o faz por apreço às histórias. 

A Revolução dos Bichos foi inicialmente o livro escolhido como exemplo para 

essa adaptação, muitas outras obras poderiam estar no lugar desta, mas Orwell 

escreveu uma fábula simples, importante e que se tornou um clássico influente ao 

longo dos anos. Durante esta pesquisa muitas notícias foram publicadas a respeito da 

vida e obra de Orwell, o que mostra como seu trabalho permanece atual.  
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APÊNDICE C - ENTREVISTA SOBRE SRD 
 

ENTREVISTA COM O BIBLIOTECÁRIO ETHAN CORDRAY 
 

Realizada em 25 de junho de 2020 por meio da comunidade “RPG Design” no 

site Reddit. A pergunta seguida do esclarecimento do usuário Ethan Cordray, foram 

realizadas na língua inglesa, portanto, traduzidas e também mantidas no formato 

original. A tradução encontra-se logo abaixo e a versão original em sequência. 

 

Obs: Em conversas privadas, o entrevistado sob o apelido de trinite0, permitiu que 

seu nome fosse citado e complementou que é um roteirista de jogos ainda não 

publicados. 

 

P: Pode me explicar de uma maneira fácil o que é um SRD? 

R: Que tal um pouco de história? Desculpe pelo tamanho, mas as crianças de 5 anos 

têm um longo período de atenção, certo? :) 

 

O conceito de um SRD originou-se com a Open Gaming License (OGL), criada 

pela Wizards of the Coast em 2000 para as regras da 3ª edição da D&D. A Open 

Gaming License (OGL) foi criada para permitir aos criadores de RPG, usar mais 

facilmente o sistema de regras D&D (chamado de "sistema d20") em produtos de 

jogos derivados. Isto poderia ser qualquer coisa, desde um jogo completamente novo, 

até uma pequena lista de itens ou feitiços que seriam compatíveis com as regras 

centrais de D&D. 

 

O 3.5 SRD foi concebido para incluir todos os aspectos das regras que 

poderiam ser livremente incluídos em trabalhos derivados. Dessa forma, outros 

criadores poderiam estar confiantes de que, desde que utilizassem apenas material 

da SRD — e não qualquer outro conteúdo dos livros de D&D — e acrescentassem 

seu conteúdo criativo original a ela, não teriam que se preocupar se possivelmente 

estavam violando os direitos autorais da Wizards. Tudo o que estava no SRD era 

"conteúdo aberto" que podia ser usado livremente, enquanto que todo o resto — 

material que estava nos livros, mas não no SRD - era "conteúdo fechado" que não 

podia ser usado. 
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A OGL realmente funcionou muito bem para o propósito pretendido, levando ao 

excesso de produtos d20 derivados no início dos anos 2000. No entanto, a opinião 

dentro da Wizards e de sua empresa mãe Hasbro, estava dividida sobre se a criação 

da OGL havia sido uma boa decisão comercial. Alguns pensaram que o SRD reduziu 

seu próprio negócio, porque os jogadores podiam acessar todas as regras que 

precisavam para jogar o jogo sem comprar os livros. Alguns também achavam que o 

excesso da d20 tinha inundado o mercado com produtos derivados de baixa 

qualidade, que diluem a experiência de jogar D&D e afastam os clientes dos produtos 

da Wizards. 

 

Quando a Wizards lançou o D&D 4ª Edição em 2008, eles não o lançaram sob 

a mesma licença, mas sob termos muito mais restritivos. Existe uma 4ª Edição da 

SRD, mas os termos sob os quais ela pode ser usada para criar trabalhos derivados, 

são muito mais restritivos do que a OGL. 

 

Em resposta, a empresa Paizo (que antes era editora das revistas Dragon and 

Dungeon) usou as regras da edição 3.5 da OGL licenciada — contidas no SRD 3.5 — 

para criar um jogo derivado completo, Pathfinder 1ª Edição. Lançado em 2009, o 

Pathfinder também foi licenciado sob a OGL, e assim teve sua própria SRD licenciada 

sob os mesmos termos originais. Como muitos jogadores do D&D 3.5 não gostaram 

do sistema da 4ª edição, o Pathfinder se tornou bastante popular. Muito material 

derivado foi criado para o Pathfinder, semelhante à antiga época do boom d20 (muito 

do qual é coletado aqui de forma útil). 

 

Uma coisa importante a se notar é que a OGL foi criada como uma "licença 

viral", o que significa que as obras derivadas também devem ser licenciadas sob a 

OGL. Isto não significa necessariamente, que cada trabalho subsequente tem que ter 

seu próprio SRD, mas significa que cada trabalho derivado se torna, pelo menos 

parcialmente, disponível para ser usado também como material de base para outros 

trabalhos derivados. Na opinião de muitos criadores, isto é bom, porque cria um 

"ecossistema" criativo aberto em torno de um jogo, no qual muitas pequenas 

empresas e indivíduos podem criar produtos baseados nas obras uns dos outros, sem 

se preocupar com um monte de reivindicações perigosas de direitos autorais. Esta é 
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uma das razões pelas quais os produtos de terceiros, criados para D&D 3.5 e 

Pathfinder, se tornaram tão difundidos e de fácil acesso. 

 

Assim, após o sucesso do Pathfinder, a Wizards (parcialmente) aprenderam 

com os erros da 4ª edição. A 5ª edição do D&D mais uma vez tem um SRD lançado 

sob a OGL. Entretanto, se você comparar o SRD 5e com o SRD 3.5e, você notará que 

o novo SRD 5e tem muito menos material nele. A ideia parece ser liberar informações 

suficientes no SRD para permitir que os criadores usem as regras, mas não o 

suficiente para permitir que qualquer um simplesmente jogue o jogo sem nunca ter 

que comprar os livros completos (o que foi definitivamente possível tanto para o 3.5 

quanto para o Pathfinder — acredite, até mesmo eu fiz isso). 

 

Enquanto isso, fora do mundo D&D/Pathfinder, outras empresas também 

desenvolveram jogos usando SRDs — às vezes lançados sob a mesma OGL, as 

vezes lançados sob termos diferentes desenvolvidos pela empresa. Algumas também 

lançaram jogos sob outras "licenças abertas", como as licenças Creative Commons, 

que não exigem divisões rígidas entre conteúdo "aberto" e "fechado", e por isso não 

necessariamente exigem que eles criem SRDs. Por exemplo, o jogo Eclipse Phase é 

totalmente licenciado sob a Creative Commons, assim você pode baixar legalmente 

PDFs de todos os livros gratuitamente (diretamente do blog do próprio criador), e criar 

obras derivadas desde que você siga os termos da licença Creative Commons. 

 

Assim, em suma: o termo "SRD" originalmente se referia ao material de 

"conteúdo aberto" disponível sob a OGL, mas passou a ser um termo mais geral que 

pode significar material lançado sob uma variedade de licenças. 

 

Portanto, se você estiver querendo usar material de um SRD em um trabalho 

derivado, você precisará estudar os termos da licença relacionados a esse material. 
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P: Can you explain like I’m five what exactly is an SRD? 

R: How's about a little history? Sorry for the length, but 5 year olds have long attention 

spans, right? :) 

 

The concept of an SRD originated with the Open Gaming License (OGL), 

created by Wizards of the Coast in 2000 for the D&D 3rd edition rules. The Open 

Gaming License was intended to allow RPG creators to more easily use the D&D rules 

system (called the "d20 system") in derivative gaming products. This could be anything 

from a completely new game, to a small list of items or spells that would be compatible 

with D&D's core rules. 

 

The 3.5 SRD was intended to include every aspect of the rules that could be 

freely included in derivative works. That way, other creators could be confident that so 

long as they were only using material in the SRD -- and not any of the other content of 

the D&D books -- and adding their original creative content to it, they would not have 

to worry about whether they were possibly violating Wizards' copyrights. Everything 

that was in the SRD was "open content" that could be used freely, while everything 

else -- stuff that was in the books but not in the SRD -- was "closed content" that could 

not be used. 

 

The OGL actually worked very well for its intended purpose, leading to the "d20 

glut" of derivative products in the early 2000s. However, opinion within Wizards and 

their parent company Hasbro was divided over whether creating the OGL had been a 

good business decision. Some thought that the SRD cut into their own business, 

because players could access all of the rules they needed to play the game without 

buying the books. Some also thought the d20 glut had flooded the market with low-

quality derivative products that diluted the experience of playing D&D and led 

customers away from Wizards' own products. 

 

When Wizards released D&D 4th Edition in 2008, they did not release it under 

the same license, but under much more restrictive terms. There is a 4th Edition SRD, 

but the terms under which it can be used for creating derivative works are much more 

restrictive than the OGL. 
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In response, the company Paizo (which had previously been the publishers of 

Dragon and Dungeon magazines) used the OGL-licensed 3.5 edition rules -- contained 

in the 3.5 SRD -- to create a complete derivative game, Pathfinder 1st Edition. 

Released in 2009, Pathfinder was also licensed under the OGL, and thus had its own 

SRD licensed under the same original terms. As many D&D 3.5 players didn't like the 

4th edition system, Pathfinder became quite popular. Much derivative material was 

created for Pathfinder, similar to the old d20 boom time (much of which is helpfully 

collected together here). 

 

An important thing to note is that the OGL is set up as a "viral license", meaning 

that derivative works must also be licensed under the OGL. This doesn't necessarily 

mean that every subsequent work has to have its own SRD, but it does mean that each 

derivative work becomes at least partially available to also be used as base material 

for further derivative works. In the view of many creators, this is good, because it 

creates an open creative "ecosystem" around a game, in which many small companies 

and individuals can create products based on each other's works without worrying 

about a thicket of dangerous copyright claims. This is one of the reasons that the 3rd 

party products created for D&D 3.5 and Pathfinder became so pervasive and easily 

accessible. 

 

So after the success of Pathfinder, Wizards (partially) learned from the errors of 

4th edition. 5th Edition D&D once again has an SRD released under the OGL. 

However, if you compare the 5e SRD to the 3.5e SRD, you will notice that the new 5e 

SRD has a lot less material in it. The idea seems to be to release enough information 

in the SRD to allow creators to use the rules, but not enough to allow anyone to simply 

play the game without ever having to buy the actual full books (which was definitely 

possible for both 3.5 and Pathfinder -- believe me, I did it). 

 

Meanwhile, outside of the D&D/Pathfinder world, other companies also 

developed games using SRDs -- sometimes released under the same OGL, 

sometimes released under different terms developed by the company. Some also 

released games under other "open licenses," such as Creative Commons licenses, 

that don't require strict divisions between "open" and "closed" content, and so do not 

necessarily require them to create SRDs. For example, the game Eclipse Phase is fully 
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licensed under Creative Commons, so you can legally download PDFs of all the books 

for free (right off the creator's own blog), and create derivative works so long as you 

follow the terms of their Creative Commons license. 

 

So, in sum: the term "SRD" originally referred to "open content" material 

available under the OGL, but has come to be a more general term that can mean 

material released under a variety of licenses. 

 

So if you are wanting to use material from an SRD in a derivative work, you will 

need to study the terms of the license related to that particular SRD to determine what 

you can or can't do with the material inside it. 
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