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de dragões porque têm medo da liberdade.” 

Ursula K. Le Guin  



VIII 
 

Resumo 

Esta dissertação buscou compreender de que formas as ilustrações de fantasia 

são utilizadas nos manuais de regras da franquia de jogos Dungeons & 

Dragons, publicada originalmente em 1974 e que recebe novas edições até 

hoje. Para isso, foram levantadas as relações entre design, comunicação e arte, 

analisando as representações da fantasia na literatura e nas artes visuais e 

gráficas, bem como uma pesquisa sobre a história da franquia e suas cinco 

edições principais. Foi realizada também uma análise documental dos manuais 

de regras mais importantes dessas cinco edições, na qual são observadas as 

variações de frequência e proporção no uso de imagens, as mudanças de 

linguagem e estilo visual. Desses livros, foram selecionadas ilustrações, 

posteriormente utilizadas em uma pesquisa com usuários que observou as 

relações emocionais que se estabeleciam entre imagem e leitor, através da 

aplicação de protocolos de diferencial semântico em entrevistas dirigidas. 

Palavras-chave: Design, Ilustração, Design Emocional, Fantasia, Jogos de 

Interpretação 
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Abstract 

This dissertation sought to understand in what ways fantasy illustrations are 

used in the Dungeons & Dragons game franchise rulebooks, originally 

published in 1974 and receiving new editions to this day. For this, the relations 

between design, communication and art were raised, analyzing the 

representations of fantasy in literature and the visual and graphic arts, as well 

as a research on the history of the franchise and its five main editions. A 

documentary analysis of the most important rule manuals of these five editions 

was also performed, in which variations in frequency and proportion in the use 

of images, changes in language and visual style are observed. From these 

books, illustrations were selected, later used in a research with users that 

observed the emotional relations that were established between image and 

reader, through the application of semantic differential protocols in directed 

interviews. 

Keywords: Design, Illustration, Emotional Design, Fantasy, Role Playing 

Games 
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Glossário 

RPG – Sigla para Roleplaying Game, ou Jogo de Interpretação de Papéis. 

Dungeons & Dragons – Primeiro título de RPG publicado. 

D&D – Sigla para Dungeons & Dragons. 

OD&D – Edição Original de D&D, publicada em 1974. 

Basic D&D / D&D Basic Set – Versão da edição original de D&D, editada por 

John Eric Holmes e comercializada em lojas de brinquedos, publicada em 1977. 

AD&D – Advanced Dungeons & Dragons, publicado em 1977. Na contagem de 

edições, costuma ser considerada a primeira. 

AD&D 2ª Ed – Segunda edição de AD&D, publicada em 1989. 

D&D 3.0 – Terceira edição de D&D, publicada em 2001. 

D&D 4E – Quarta edição de D&D, publicada em 2008. 

D&D 5E – Quinta e mais atual edição de D&D, publicada em 2014. 

Fancy Pictures – Pinturas, gravuras e ilustrações criadas na Inglaterra, no 

período entre 1790 e 1870, com temas míticos ou fantásticos, representando 

mundos imaginários povoados por fadas, duendes e outras criaturas folclóricas. 

Pulp – Termo utilizado para descrever o papel de baixa qualidade e baixo 

custo, feito com polpa de celulose, utilizado na impressão das Revistas Pulp. O 

termo se tornou sinônimo de histórias de ação e investigação, com teor 

sobrenatural ou fantástico. 

Penny Dreadful – Espécie de publicação editorial característica da Inglaterra 

do século XIX, que trazia histórias seriadas focadas no público jovem 

masculino. Seu nome tem origem no baixo custo e no tipo de narrativas que 

trazia: histórias apavorantes (dreadful) de terror, investigação e mistério, por 

poucos centavos (penny). Uma possível tradução seria “centavo terrível”. 

Reportabilidade – Característica das narrativas consideradas dignas de serem 

contadas, tanto por suas relações com os interesses pessoais do narrador ou 

dos ouvintes, quanto por seu contexto, assunto ou propósito. Tradução livre do 

autor para o termo tellabilty, cunhado por Raphael Baroni. 
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1. Introdução 

Dungeons & Dragons (D&D) é uma franquia de produtos editoriais 

relacionados à prática de um jogo conhecido como Role Playing Game (Jogo 

de Interpretação de Papéis) normalmente denominado RPG. De fato, tendo 

sido lançado em 1974, D&D foi o pioneiro em sua categoria, sendo o mais 

antigo, popular e aclamado título em um mercado que continua crescendo e 

recebendo novos títulos até hoje. Foi criado por Dave Arneson e Gary Gygax, 

dois amigos e fundadores da já extinta editora TSR - Tactical Rules Studies. 

Uma partida de RPG consiste em um grupo de jogadores reunidos, cada 

um assumindo para si um personagem com características próprias, 

normalmente diferente dos demais. Um dos jogadores assume o papel de 

narrador, e toma a responsabilidade de auxiliar o grupo a desenvolver uma 

história, onde ele propõe os desafios que devem ser superados pelos 

jogadores, através do uso de um sistema de regras que simula diversas 

possibilidades de ação (PAVÂO, 1999). 

Sua relevância foi e é tamanha, que D&D foi mencionado em diversas 

produções em diversas mídias, como os filmes E.T - O Extraterrestre (1982), 

de Spielberg, Mazes & Monsters (1982) que é um filme totalmente baseado no 

jogo. Além disso, teve uma série animada própria, que chegou ao Brasil com o 

nome Caverna do Dragão, nos anos 1980, sendo constantemente reprisada 

desde então. 

Desde o início dos anos 2000 observamos um movimento de retorno dos 

gêneros de fantasia e ficção científica aos cinemas e ao imaginário das 

pessoas. Produções como Senhor dos Anéis, Star Wars e Harry Potter, 

popularizaram esses gêneros ainda mais nas mídias de massa, e indiretamente 

levam o D&D para mais e mais pessoas. Séries de televisão como Community 

e IT Crowd possuem episódios dedicados inteiramente ao hobby, e na recente 

Stranger Things, da Netflix, os protagonistas usam elementos do jogo para 

entender as situações que estão enfrentando. O jogo também está bastante 

presente nas séries animadas A Hora da Aventura, Apenas um Show e Gravity 

Falls que, além de apresentarem episódios dedicados ao tema, também usam 
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elementos desse imaginário em vários outros episódios que não tratam do 

assunto especificamente.  

No YouTube, temos longas webséries dedicadas a partidas de RPG: nos 

EUA, o canal Geek & Sundry tem quase 1,6 milhões de inscritos que 

acompanham a série Critical Role: uma longa campanha de D&D, com mais de 

110 episódios cujos personagens são interpretados por dubladores da indústria 

do cinema, o que torna o apelo da série ainda maior. Recentemente a série se 

tornou um canal independente, e já conta com quase 650 mil inscritos. No 

Brasil e no exterior são comuns, também, canais de streaming que exibem 

partidas de RPG ao vivo, em histórias que são acompanhadas pelos 

espectadores como se estivessem assistindo a uma série. 

A franquia também emprega seu nome e características a diversos jogos 

de cartas, tabuleiro e digitais. Assim, D&D se tornou um verdadeiro ícone da 

chamada cultura pop. Apesar da variedade de produtos que carregam a marca, 

os principais produtos da franquia ainda são os livros de regras e de 

ambientação (CAMARGO, 2001), que costumam ser publicações de luxo, com 

capa dura e miolo colorido. Estes livros se encontram atualmente em sua 

quinta edição, publicada em 2014. 

Cada edição dos livros de Dungeons & Dragons costuma trazer um 

projeto gráfico totalmente novo, trocando os artistas que ilustram suas páginas, 

o estilo de diagramação, capas e o logotipo. Esses elementos formais são 

responsáveis por transmitir ao usuário a ideia ou ideologia do produto, da 

empresa, de forma sistematizada. (STRUNK, 1989). 

O título permaneceu no topo da lista de vendas da categoria desde sua 

primeira edição, perdendo a posição apenas em 2011 (Figura 1), três anos 

após o lançamento de sua quarta edição, onde ocorreu grande mudança tanto 

no sistema de regras quanto na direção de arte de toda a franquia. A franquia 

voltaria ao topo da lista de mais vendidos somente após o lançamento de sua 

quinta edição, cujo estilo estético dos livros parece retomar linguagens e 

influências utilizadas nas edições anteriores à quarta. 

  



Figura 1. Lista de franquias com melhor desempenho no mercado de RPG

Fonte: ENWORLD, redesenhado pelo autor
20
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Esta dissertação analisou as transformações nas ilustrações de fantasia 

presentes em uma lista de manuais de regras, considerados como os principais 

produtos editoriais da franquia, bem como as relações emocionais que as 

ilustrações possam despertar ou incentivar nos consumidores da franquia. 

A pesquisa partiu da seguinte pergunta: “Como as ilustrações e 

representações de fantasia são utilizadas nesses livros, e serão elas capazes 

de gerar vínculos emocionais com os consumidores?” Esta pergunta gerou a 

hipótese de que as ilustrações utilizadas nos livros possuem funções universais 

definidas, mas são percebidas e interpretadas pelos leitores de formas 

diferentes, que se relacionam com suas características pessoais e relações 

com a franquia, e podem gerar respostas emocionais que variam de indivíduo 

para indivíduo. 

Para testar essa hipótese, primeiro buscou-se estabelecer alguns 

parâmetros que permitissem compreender o que faz uma ilustração poder ser 

classificada como pertencente ao gênero da fantasia, e buscar na história dos 

jogos as raízes do RPG. Essa fundamentação e pesquisa histórica são 

apresentadas no segundo capítulo desta dissertação, “Revisão Bibliográfica”. 

A seguir, estão detalhadas a questão, a hipótese, e os objetivos 

principais da pesquisa. Os objetivos envolvem a realização de uma análise 

documental como forma de se observar as mudanças no uso das ilustrações 

de fantasia, e um posterior estudo com usuários que serviu como ferramenta 

de avaliação do desempenho dessas ilustrações de acordo com as teorias do 

design emocional. 

O quarto capítulo, “Material e Métodos”, apresenta o material e as 

ferramentas metodológicas que permitiram o teste das hipóteses. Neste 

capítulo está justificada a seleção dos livros da franquia que foram utilizados 

como objetos de pesquisa, a análise documental detalhada destes livros, os 

critérios para a formação dos perfis de usuários e o desenvolvimento do 

protocolo de coleta de dados utilizado. 

O quinto capítulo, “Resultados e Discussão”, apresenta informações 

sobre os perfis definidos para a pesquisa e os dados obtidos através da 



22 
 

aplicação do estudo com usuários, já tabulados, organizados em cinco gráficos, 

comentados de acordo com os perfis estabelecidos e ao que foi compreendido 

através da análise documental. 

O último capítulo, “Considerações Finais”, traz as conclusões e 

considerações do autor quanto aos dados obtidos e comparados, à aplicação 

do estudo, às dificuldades identificadas, às contribuições ao Design e aos 

possíveis desdobramentos da pesquisa. 

O principal objetivo desta dissertação foi analisar as variações no uso de 

ilustrações de fantasia nos principais livros da franquia, levando em 

consideração o contexto histórico em que foram criadas e outros produtos que 

possam ter servido como influência. Buscou-se também compreender as 

diferentes funções desempenhadas pelas ilustrações nas páginas dos livros, e 

como elas são percebidas pelos leitores. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Sobre a Fantasia 

Definir a fantasia como um gênero artístico é difícil. Ela não faz parte de 

um movimento ou estilo específico, mas pode se tornar facilmente 

compreendida quando tomada por um eixo temático e como fonte de inspiração 

para a criação de obras de arte há séculos. Mais do que isso, a fantasia é uma 

ferramenta criada pela mente humana para auxiliar na árdua tarefa de explicar 

a realidade que nos cerca. A fantasia, mais do que a razão, sempre foi utilizada 

para entender o mundo, e que é por meio de projeções fictícias da nossa 

imaginação, baseadas em experiências pessoais ou relatos, que buscamos 

compreender, explicar, modificar e comentar a realidade (ZIPES, 2009; DELL, 

2014). 

Se hoje a fantasia é considerada ilusão, não se pode afirmar o mesmo 

durante toda a História. Para Gombrich (2008), os ritos e danças cerimoniais do 

homem “primitivo” são jogos fantásticos de simulação, encarados com profunda 

seriedade. Em alguns desses ritos, o mundo “real” e o “onírico” coexistem, e 

um homem que use uma máscara de animal pode ser homem e animal ao 

mesmo tempo. O autor ainda compara com crianças brincando de polícia e 

ladrão, mas sem um adulto para lhes dizer onde termina a representação. 

Lloyd Alexander (1971) afirma que a primeira linguagem da arte é 

formada pela magia e pela mitologia. Gombrich (2008) também cita a magia 

como um dos objetivos da arte para essa sociedade inicial. Muito do que foi 

produzido no período em termos de representação, tem função simbólica ou 

representava papéis importantes nos rituais realizados, onde a arte é 

intimamente ligada a ideias sobre o poder das imagens. De certa forma a 

fantasia, quando a consideramos como faculdade da imaginação, se faz 

necessária para que compreendamos o que uma imagem ou símbolo 

representa. 

O fato é que a fantasia sempre esteve presente nas sociedades 

humanas, se apresentando nas mais variadas formas. Mitologia, folclore, 

contos de fadas, religião, ficção científica. Em todas essas formas, ela se 
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define por mesclar elementos alheios à nossa realidade, buscando convencer o 

observador de que o que ela mostra poderia ser possível, ou real. Sendo 

utilizada para a transmissão de saberes, valores, e para interpretar e explicar o 

mundo, a fantasia adquire um caráter de reportabilidade1, definido por Baroni 

(2011) como atributo das narrativas que são consideradas dignas de serem 

recontadas, seja por suas conexões com interesses do narrador ou do 

interlocutor, do contexto onde são disseminadas, de seus assuntos ou 

propósitos. Muito do que é considerado mito ou fantasia chegou aos dias de 

hoje por meio da tradição oral de diversas culturas, e a representação visual 

reforçou a permanência dos mitos através do tempo. 

Com a finalidade de facilitar a definição do termo, esse estudo utiliza 

alguns conceitos da fantasia na literatura para traçar paralelos com a arte e a 

ilustração. As artes visuais e a literatura foram os meios onde a fantasia mais 

se popularizou e desenvolveu, pois ambas permitem que as pessoas deem 

forma a pensamentos de sua atividade imaginativa e se conectem com as 

narrativas que compartilham (SCHLOBIN, 2013). 

Oliveira (2008) afirma que a literatura parece ter maiores condições de 

explicar a ilustração, tanto no que se trata de seus aspectos formais quanto a 

seus conteúdos. O autor também defende que a ilustração se difere da pintura, 

por estar mais ligada a linguagem popular, se aproximando da cultura de seus 

observadores, traduzindo e decifrando os significados formais complexos da 

pintura, para muitos ainda inacessíveis. Para o autor, o ilustrador 

contemporâneo está muito mais próximo da tradição da pintura do que os 

artistas plásticos, e a influência dos movimentos contemporâneos de pintura 

parece atuar mais sobre a ilustração do que em outras épocas. 

2.1.1 Fantasia na Literatura 

A literatura fantástica busca apresentar um cenário que desperte a 

sensação de reconhecimento do mundo comum em seu leitor, evitando a 

rejeição imediata. Para o leitor, são apresentados personagens que vivenciam 

acontecimentos sobrenaturais que normalmente não poderiam ser explicados 

pelas leis naturais deste cenário familiar. Para Todorov (1970) o fantástico é a 

                                            
1
 O termo reportabilidade é uma tradução livre do autor para o original Tellability. 
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hesitação experimentada por alguém que não conheça completamente as leis 

naturais do mundo diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural. 

Esta indecisão ou hesitação experimentada pelo leitor, e por vezes pelo próprio 

personagem da narrativa, se deve ao fato de que os mistérios sobrenaturais 

apresentados por uma narrativa não podem ser explicadas através das leis 

naturais de seu mundo. Cabe então ao leitor optar por aceitar o acontecimento 

sobrenatural como algo possível, pendendo para a categoria do maravilhoso, 

ou então decidir considerar este mesmo acontecimento como fruto de ilusão, 

colocando-o na categoria do estranho. 

O fantástico [...] dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação 

comum ao leitor e à personagem, que devem decidir se o que 

percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual existe na opinião 

comum. No fim da história, o leitor, quando não a personagem, toma 

contudo uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo desse 

modo do fantástico. Se ele decide que as leis da realidade 

permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, 

dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. Se, ao 

contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas 

quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do 

maravilhoso. (TODOROV, 2012, p.47-48) 

O fantástico encontra-se nesse momento da hesitação, nessa linha 

tênue que separa o gênero estranho do maravilhoso, criando mais dois 

subgêneros transitórios: o fantástico-estranho e o fantástico-maravilhoso. 

Todorov (1970) classifica então as histórias fantásticas em quatro subgêneros 

(Figura 2). 
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Figura 2. Classificações da fantasia por Todorov 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O estranho puro consiste em histórias onde os fatos desconhecidos 

possam ser explicados através de leis naturais, embora essas sejam 

extraordinárias, singulares e insólitas. Tolkien (2006) descreve o estranho 

como “fatos raros ou remotos”. 

O fantástico-estranho é o subgênero transitório onde os acontecimentos 

desconhecidos são tomados por sobrenaturais durante a narrativa, mas 

recebem uma explicação racional no final. Para Todorov (1970), nesse 

subgênero “a dúvida é mantida entre dois pólos, dos quais um é a existência do 

sobrenatural, outro, uma série de explicações racionais”. Essas explicações 

podem ser ilusão dos sentidos, sonhos, influência de drogas, ou mesmo a 

compreensão de que esses acontecimentos desconhecidos realmente se 

produziram, mas de modo racional, através de acasos, fraudes ou da indução 

intencional de ilusões. 

O fantástico-maravilhoso compreende as narrativas que se apresentam 

como fantásticas e que terminam com a aceitação do sobrenatural. São 

narrativas mais próximas do maravilhoso puro, mas que ainda oferecem a 
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identificação suficiente com o leitor para que exista a dúvida e a tentativa de 

explicar o desconhecido enquanto ainda são apresentadas. 

O maravilhoso puro apresenta elementos sobrenaturais que, apesar de 

não poderem ou precisar ser explicados, não causam reações de 

estranhamento no leitor (TODOROV, 1970). É o caso das fábulas de animais 

que falam, onde não aparece nenhum humano. São os chamados contos 

maravilhosos, que sem o elemento de identificação com o público, não geram a 

hesitação que define a fantasia. 

Para Tolkien (2006), o autor de fantasia é um subcriador, e suas 

subcriações são o que ele chama de Mundos Secundários, cenários de 

fantasia que apresentam leis naturais e regras consistentes, que diferem das 

do nosso mundo, denominado por ele de Mundo Primário. Católico devoto, 

Tolkien definiu a si e outros autores de fantasia como subcriadores uma vez 

que, devido a sua fé, o Mundo Primário teria sido criado por Deus, o Criador 

original. 

O Mundo Secundário criado por Tolkien em O Hobbit é coerente em 

suas próprias regras, sendo minuciosamente descrito em O Senhor dos Anéis, 

obra que apresenta o cenário e seus personagens de maneira detalhada e 

semelhante ao mundo real, com elementos recorrentes da mitologia e das 

histórias de fantasia (ALEXANDER, 1971). A coerência e consistência nas 

regras da subcriação permitem que o leitor aceite elementos que seriam 

impossíveis no Mundo Primário, no processo que ele chama de “suspensão 

voluntária da incredulidade” ou “suspensão de descrença” (TOLKIEN, 2006).  

A suspensão de descrença propiciada pelas leis naturais coesas de um 

Mundo Secundário acaba por fazer a hesitação vivenciada pelo leitor se 

converter quase imediatamente no processo de aceitação do sobrenatural, já 

que essas mesmas leis permitem a interpretação desses acontecimentos como 

algo normal nesse mundo. Isso que faz com que grande parte das narrativas 

que se passam em Mundos Secundários estejam mais vinculadas ao 

subgênero do fantástico-maravilhoso. 
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O conjunto de regras bem definidas de um Mundo Secundário, além de 

propiciar ao leitor a suspensão de descrença, também pode, por exemplo, 

interferir diretamente no processo de representação visual daquele mundo. Se 

apenas a Terra-média2  existisse como único Mundo Secundário disponível, 

todas as representações de criaturas imaginárias, como elfos, que não 

correspondessem às descrições dos mesmos nas obras que fundamentam 

esse mundo, seriam consideradas contrárias ao processo de suspensão de 

descrença. A vasta disponibilidade de mundos secundários é de grande 

importância para os artistas de fantasia, na medida em que confere 

credibilidade e justifica suas criações visuais.  

Quando transportamos as definições da literatura fantástica para os 

textos não-verbais das pinturas e ilustrações de fantasia, podemos encontrar 

alguns paralelos. As pinturas e ilustrações em questão costumam representar 

montanhas, campos, estradas, florestas, construções ou paisagens artificiais e 

diversos outros elementos do mundo comum, bem como figuras humanas com 

as quais o observador pode se identificar, em contraste com elementos não 

naturais que fazem com que essas figuras se destaquem, sejam esses 

elementos acontecimentos ou seres vindos do imaginário. 

2.1.2 Representações da Fantasia nas artes clássicas 

Nas artes visuais, a fantasia talvez possa ser mais bem explicada 

quando comparada e contraposta ao Realismo, movimento nomeado por 

Gustave Courbet, quando este realizou uma exposição individual em Paris, em 

1855. Courbet queria retratar a verdade, sem “poses graciosas, linhas fluentes, 

cores impressionantes” (GOMBRICH, 2008. P. 511). Retratou-se como um 

andarilho em vestes simples, carregando às costas uma mochila de pintor 

enquanto caminhava no campo, sendo respeitosamente cumprimentado 

(Figura 3). Segundo Gombrich (2008), o ultraje com o qual essa obra teria sido 

recebida por artistas respeitáveis do período era exatamente a reação que 

Courbet esperava. Ele queria chocar as pessoas, principalmente a burguesia, e 

forçá-las a encarar o mundo, retirando de sua arte os tradicionais clichês. 

                                            
2
 As narrativas criadas por Tolkien em “O Hobbit”, “O Senhor dos Anéis” e diversas de 

suas outras criações literárias se passam em um mundo chamado Arda, onde uma de suas 
partes habitáveis recebe o nome de Terra-média. 
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Figura 3. "O Encontro", de Gustave Courbet, 1854. Óleo sobre tela, 129 x 149 cm. Musée Fabre, 
Montpellier. 

 

Fonte: Domínio público. 

No mesmo período, Jean-François Millet resolveu retratar a vida no 

campo, além do próprio campo. Buscou representar a vida dos homens e 

mulheres que nele trabalhavam. Camponeses que, por não serem figuras belas 

ou graciosas, eram considerados indignos de se tornarem tema de uma obra 

de arte em que não se representa a vida campestre de maneira idílica. Talvez a 

obra que mais traduza esse objetivo seja sua pintura “As Respigadoras” (Figura 

4). 
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Figura 4. "As Respigadoras”, de Jean-François Millet. Óleo sobre tela, 83,8 x 111,8 cm. Museu de Orsay, 
Paris. 

 

Fonte: Domínio público. 

Nela, Millet apresenta, sem qualquer idealização, o trabalho de três 

mulheres no campo, captando a dureza do trabalho manual e da pobreza. Suas 

figuras estão curvadas, dobradas abaixo do horizonte, a cor de suas roupas 

ligando-as à terra de forma a indicar a pouca ou nenhuma mobilidade social 

que possuiriam. As roupas decentes, sem sinal de remendos e a suavidade 

das mulheres traz certa leveza ao tom da obra, sem prejudicar as condições 

ásperas que Millet quer mostrar. O espectador contemporâneo à obra poderia, 

através da simples observação, identificar todos os elementos ali 

representados como pertencentes ao mundo natural, ou Mundo Primário. 

Observados em oposição ao Realismo, outros movimentos artísticos 

trazem em suas obras elementos vindos da mitologia e das histórias clássicas, 

como a pintura barroca de Peter Paul Rubens, Alegoria sobre as bênçãos da 

paz, de 1629 (Figura 5). Ainda que de forma alegórica, a obra traz as figuras de 

Minerva e Marte, divindades romanas e protagonistas de narrativas 

consideradas míticas, fantásticas. 
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Figura 5. "Alegoria sobre as bênçãos da paz", de Peter Paul Rubens, 1629. Óleo sobre tela, 203,5 x 
298cm. National Gallery, Londres. 

 

Fonte: Domínio público. 

Esses temas são retratados ao longo do tempo por diversos artistas, 

como Hieronymus Bosch e seus painéis “Jardim das Delícias Terrenas” e 

“Paraíso e Inferno”, ambos datados entre 1480 e 1510, cheios de figuras 

imaginárias, oníricas e religiosas; Tintoretto e sua tela “São Jorge e o Dragão” 

(Figura 6), de 1555, onde a iluminação proveniente de uma fonte sobrenatural 

cria tensão no observador e destaca, junto com a figura do dragão, o caráter 

religioso e mitológico da obra. 
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Figura 6. "São Jorge e o Dragão" de Jacopo Tintoretto, 1558. Óleo sobre tela, 157 x 100,3 cm. National 
Gallery, Londres. 

 

Fonte: Domínio público. 

No final do século XVIII e começo do século XIX, o poeta, pintor e 

impressor William Blake produziu suas obras no campo da literatura e das artes 

visuais, influenciado por uma profunda e excêntrica religiosidade. Via a Arte 

como o “conhecimento intuitivo não mais das coisas individuais, mas das forças 

eternas e sobre-humanas da criação” (ARGAN, 2008, p. 35). Percebia as 

religiões todas como uma só, e através de seus trabalhos poéticos acabou por 

criar uma mitologia própria. Sua água-forte “O Ancião dos Dias” (Figura 7) 

retratava um ser a quem ele deu o nome de Urizen e que seria o maligno 
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criador do mundo, refletindo a visão de Blake de que o mundo era perverso. A 

obra tem “caráter de fantástico pesadelo, no qual o compasso aparece como  

um relâmpago de raios coruscantes numa noite sombria e tempestuosa” 

(GOMBRICH, 2008, p. 490). Blake foi o primeiro artista a se rebelar contra os 

padrões estéticos tradicionais depois da Renascença, e seria reconhecido 

como um dos mais importantes artistas da arte inglesa quase um século depois 

de sua morte (GOMBRICH, 2008). William Blake costuma ser associado ao 

Romantismo, mas as suas obras apresentam aspectos característicos do 

Simbolismo, como a visão bastante pessoal da realidade e a colocação das 

emoções acima da razão, o subjetivismo e o mistério. 

Figura 7. "O Ancião dos Dias", de William Blake, 1794. Água-forte com aquarela, 23,3 x 16,8 cm. British 
Museum, Londres. 

 

Fonte: Domínio público 

Talvez seja com os Simbolistas que a fantasia passe a ser melhor 

representada, tendo seus elementos contrapostos a figuras com as quais 

conseguimos nos identificar, como na pintura de Jean Delville (Figura 8), onde 
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a figura mitológica/religiosa de Satã se sobrepõe a algo que se assemelha a 

um rio formado por figuras humanas. Esse contraste gerado pelos objetos 

pertencentes ao Mundo Primário justapostos a elementos fantásticos e 

mitológicos nos leva à hesitação, à dúvida que Todorov diz que o fantástico é 

capaz de projetar no interlocutor. Abre espaço para o questionamento, para 

que o observador busque explicações para a obra a qual confronta. 

Figura 8. Pintura simbolista "Os tesouros de Satã", de Jean Delville, 1895. Óleo sobre tela, 141 x 145 cm. 
Musée Royaux des Beaux-Arts, Bruxelas. 

 

Fonte: Domínio público 

2.1.3 Representações da Fantasia nas artes visuais e gráficas 

Durante o período Vitoriano na Inglaterra, desenvolveu-se o movimento 

dos chamados pintores de Contos de Fadas – pouco registrado nos livros de 

história da arte, que floresceu entre os anos de 1790 e 1870, exercendo 

influência duradoura na arte de ilustrar e tendo como repertório um mundo 
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imaginário, mítico, ideal, povoado pelas fadas, duendes e demais criaturas 

folclóricas, também imortalizadas pelas peças de Shakespeare. Essas fancy 

pictures, como ficaram conhecidas, buscam a simplicidade de um passado 

mítico, em contraposição aos avanços da revolução industrial, às rápidas 

mudanças na paisagem urbana, e aos grandes acontecimentos e 

questionamentos da época (OLIVEIRA, 2009). 

A Irmandade Pré-Rafaelita é estabelecida nesse período. É fundada em 

1848, na Inglaterra, e seus membros realçavam o fato de se inspirarem nas 

produções artísticas que precedem Rafael, artista que muito influenciou a arte 

acadêmica inglesa. Enquanto alguns desses artistas vão produzir obras que 

critiquem os crescentes problemas da sociedade cada vez mais materialista do 

período da Revolução Industrial, outros se voltam para temas mais repletos de 

misticismo, como as lendas Arturianas, temas medievais e cenas religiosas. O 

grupo também é influenciado pelos Nazarenos, pintores alemães que, no início 

do Século XIX, se estabelecem em Roma e buscam recuperar a arte 

paleocristã. 

Um dos Pré-Rafaelitas mais proeminentes foi Joseph Noel Paton, pelo 

qual o escritor Lewis Carroll nutria grande admiração, chegando a se inspirar 

em algumas de suas obras durante a criação de Alice no País das Maravilhas, 

em 1865, e Alice Através do Espelho, em 1871 (OLIVEIRA, 2009). Paton povoa 

suas telas com seres feéricos, etéreos ou fantasiosos e figuras humanas, em 

paisagens muitas vezes também imaginárias, como se observa na tela “Fairy 

Raid: Carrying of a Changeling, Midsummer Eve” (Figura 9). Nela, as figuras 

maiores são fadas representadas da maneira bela e aristocrática comumente 

utilizada por Shakespeare, enquanto as menores são criaturas grotescas e 

mais próximas das descrições folclóricas. Outras figuras de proporção parecida 

são crianças humanas, discerníveis dos seres imaginários por estarem presas 

por finas correntes fixadas em seus tornozelos. Uma dessas crianças olha para 

trás, parecendo observar o mundo humano do qual está sendo levada. 
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Figura 9. "The Fairy Raid: Carrying of a Changeling, Midsummer Eve", de Joseph Noel Paton, 1867. Óleo 
sobre tela, 90,5 x 146,7 cm. Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow. 

 

Fonte: Domínio público. 

Outro dos expoentes Pré-Rafaelitas é Edward Burne-Jones, que viria a 

trabalhar com William Morris nas artes decorativas e gráficas, e seria um 

parceiro fundador da Morris, Marshall, Faulkner & Co. Burne-Jones trabalhou 

na restauração da tradição de vitrais na Inglaterra e, posteriormente, na 

Kelmscott Press, fundada por Morris em 1891, onde realizaria a ilustração 

(Figura 10) das 87 xilogravuras3 presentes em sua edição do livro “The Works 

of Geoffrey Chaucer”, publicado em 1896 e definido pelo artista como tão cheio 

de design que poderia ser descrito como uma catedral de bolso (BRITISH 

LIBRARY). 

                                            
3
 As ilustrações de Burne-Jones para este livro foram entalhadas e gravadas por 

William Harcourt Hooper. 
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Figura 10. Página de “The Works of Geoffrey Chaucer”, com xilogravura ilustrada por Burne-Jones e 
ornamentos de William Morris. 

 

Fonte: British Library 

Sua obra considerada por muitos como a mais importante, porém, é “O 

último sono de Arthur em Avalon” (Figura 11), na qual o artista trabalhou 

durante 17 anos. A pintura retrata a figura mítica do Rei Arthur deitado em seu 

leito de morte na também mítica ilha de Avalon. 
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Figura 11. "O último sono de Arthur em Avalon", de Edward Burne-Jones, realizada entre 1881 e 1898. 
Óleo sobre tela, 279 x 650 cm. Ponce Museum of Art, Ponce, Porto Rico. 

 

Fonte: Domínio público. 

Assim como Edward Burne-Jones, vários dos pintores importantes do 

período são também ilustradores. Suas obras de ilustração, no entanto, por 

motivos de limitações técnicas de reprodução, não possuem o mesmo 

destaque de suas principais pinturas. Além disso, a pintura e a ilustração 

possuem suas linguagens e sintaxes próprias, fazendo com que nem todo bom 

pintor seja um bom ilustrador, ou o contrário (OLIVEIRA, 2009). 

Rui de Oliveira (2009) também destaca que os Pré-Rafaelitas tem 

grande envolvimento com narrativas e literatura, enquanto outros artistas 

ligados à arte e ilustração de fantasia da época estão mais alinhados com 

narrativas da tradição oral, muito embora essas estivessem sendo compiladas 

em volumes impressos e ilustrados. 

Em meados do século XIX, o francês Gustave Doré se destaca como um 

dos mais bem sucedidos gravuristas e ilustradores de livros. Apesar de possuir 

trabalhos com tons mais sóbrios, boa parte de suas obras tem notável 

inclinação para a fantasia, tendo ele trabalhado criando gravuras para A Divina 

Comédia, de Dante Alighieri, bem como para diversos contos de fadas e 

passagens bíblicas. Suas gravuras de contos de fadas trazem aspectos do 

fantástico maravilhoso, onde os animais possuem traços ligeiramente 

fisiognomônicos, apresentando feições próximas das humanas, para que o 

interlocutor consiga interpretá-las, como pode ser observado na gravura “O 

Gato de Botas” (Figura 12). 
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Figura 12. "O Gato de Botas", ilustração de Gustave Doré para o conto homônimo de Charles Perrault, 
1867. 

 

Fonte: Domínio público 

Outro artista notável é Jean Ignace Isidore Gérard Grandville, também 

francês e ilustrador de livros de contos maravilhosos para crianças, jovens e 

adultos. Grandville se destaca por suas ilustrações das Fábulas de La Fontaine 

(Figura 13), onde seus personagens, hibridizações gráficas de homens e 

animais remontam a Grécia e às iluminuras amplamente utilizadas na Idade 

Média. Seu estilo seria resgatado mais tarde, durante o Surrealismo (OLIVEIRA, 

2009). 
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Figura 13. "O lobo e o cachorro", ilustração de Grandville para as Fábulas de La Fontaine, publicado em 
1855 (post mortem). 

 

Fonte: Domínio público 

Os mesmos avanços nas técnicas de impressão na Revolução Industrial 

que popularizaram os livros de contos de fadas repletos de gravuras, também 

tornaram possível a criação e circulação das publicações de baixo custo 

conhecidas como penny dreadfuls4. Esses livretos de oito a dezesseis páginas 

foram criados na Inglaterra por volta dos anos 1830, sob o nome de penny 

bloods5, e mais tarde rebatizados. Inicialmente contavam histórias de aventuras, 

muitas vezes de piratas ou salteadores e, com o tempo, passaram a ter como 

foco histórias de mistério, crimes e investigação, muitas vezes com elementos 

sobrenaturais (Figura 14). Muitas dessas histórias podem ser encaixadas na 

                                            
4
 Penny dreadfuls: “Centavo Terrível” ou “Centavo Apavorante”, tradução livro do autor. 

O nome é uma alusão tanto ao custo de poucos centavos da publicação, quanto ao gênero das 
histórias publicadas, normalmente de terror ou mistérios. 

5
 Penny bloods: “Centavo Sangrento”, tradução livre do autor. 
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categoria de fantástico-estranho, de Todorov. Essas publicações copiavam as 

tendências das populares histórias góticas do final do século XVIII, tendo como 

personagens comuns: nobres envolvidos em assassinatos, os ciganos 

misteriosos, os homens mascarados e as damas com punhais ocultos, bruxas 

enrugadas, estudiosos de venenos. Costumavam trazer uma ilustração 

impressa em preto na primeira página, e o texto das histórias disposto em duas 

colunas, que preenchiam todas as outras páginas (FLANDERS, 2014). 

Figura 14. "The Flying Dutchman", 1839. Este penny dreadful reconta a história folclórica do navio 
fantasma conhecido como Holandês Voador. 

 

Fonte: Domínio público 
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Publicações de periodicidade semanal, os penny dreadfuls formaram um 

vasto público de leitores. Entre 1830 e 1850, tem-se registro de pelo menos 

100 editores diferentes no gênero, além de revistas que abraçaram o mesmo 

tipo de histórias. 

O título de maior sucesso do período, e talvez de todos os tempos, é 

“The Mysteries of London” (Figura 15), tendo suas 624 edições publicadas ao 

longo de 12 anos, e somando um total de mais de 4,5 milhões de palavras. 

Figura 15. Página de "Mysteries of London", o penny dreadful com maior tempo de publicação contínua, 

1849. 

 

Fonte: Domínio público 
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De 1860 em diante, os penny dreadfuls passam a ter como foco o 

público infantil. Nesse período, os crimes e mistérios deixam de ser o ponto 

central das histórias, que passa a ser ocupado pelo personagem que os 

investiga. Seguindo essa tendência, “The Boy Detective” é publicado em 1865, 

trazendo as histórias de um garoto que foge de casa e passa a trabalhar como 

assistente de um inspetor da polícia (FLANDERS, 2014). 

Nos Estados Unidos do final do século XIX e início do século XX, são 

criadas as primeiras revistas pulp, termo proveniente da polpa de celulose, 

matéria prima do papel de baixo custo no qual essas edições eram impressas, 

e ocupam o espaço de publicações anteriores, tais como os folhetins e os 

penny dreadfuls. 

Lançada originalmente em 1882 em Nova Iorque como uma revista de 

aventuras para meninos, a Golden Argosy passa a ser a primeira publicação 

considerada pulp quando seu criador Frank A. Munsey, ao qual é creditada a 

ideia de usar as novas impressoras de alta velocidade da época com papéis de 

baixo custo, resolve reposicioná-la no mercado editorial reduzindo seu preço a 

poucos centavos, devido ao recesso econômico de 1893 nos EUA. Este 

reposicionamento foi duramente criticado por outros editores da época, que 

defendiam que nenhuma revista que afirmasse ter um mínimo de qualidade 

poderia ser vendida a dez centavos, ou ter uma assinatura anual no valor de 

um dólar. No entanto, em apenas seis meses a tiragem da Golden Argosy 

aumentou de quarenta mil para meio milhão de cópias em circulação, tornando-

a uma das mais bem sucedidas publicações de seu tempo. Esse grande e 

repentino sucesso também foi responsável pelo surgimento de diversos outros 

títulos do gênero pelos próximos 50 anos (SUMNER, 2010). 

A grande profusão de revistas pulp criadas neste período cobria 

basicamente seis grandes assuntos: erotismo, ficção científica, horror, 

detetives e investigações, ação/aventura e faroeste. As publicações eram 

voltadas basicamente para o público masculino americano jovem ou de baixo 

poder aquisitivo, que aspirava pelas emoções de uma vida de ação e aventura. 

No entanto, alguns dos maiores autores do século XX começaram suas 

carreiras de escrita publicando contos e histórias seriadas nessas revistas. 
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Nomes como Isaac Asimov, Ray Bradbury e Edgar Rice Burroughs figuram 

nessa lista. 

Em março de 1923, é publicada a primeira edição da Weird Tales 

Magazine (Figura 16), que viria a ser a porta de entrada para escritores de 

horror e fantasia hoje consagrados, como H. P. Lovecraft e Robert E. Howard, 

autores de “O Chamado de Cthulhu” e “Conan, o Bárbaro”, respectivamente. A 

revista teve um início financeiramente instável, mas se estabilizou a partir da 

mudança de editor em 1924 e prosperou durante os quinze anos que se 

seguiram. 

Figura 16. Capa da primeira edição da Weird Tales Magazine, março de 1923. 

 

Fonte: Cover Browser 

A Weird Tales trazia histórias longas, divididas em capítulos que eram 

publicados ao longo das edições, geralmente acompanhados de ilustrações. 

Como o miolo da revista era impresso apenas em tinta preta, somente as 

ilustrações das capas eram coloridas. O estilo das ilustrações internas, 

complementares às histórias, aparenta resgatar as xilogravuras 
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tradicionalmente encontradas nos livros impressos nos séculos anteriores, e 

apresentam as mesmas características da representação da fantasia, com 

figuras humanas se contrapondo a seres imaginários ou sobrenaturais (Figura 

17). A revista, cuja periodicidade oscilava entre mensal e bimestral nas 

décadas de 1920 e 1930, deu espaço para artistas e ilustradores como Virgil 

Finlay e Hannes Bok publicarem seus trabalhos, e foi um importante meio de 

divulgação da ilustração de fantasia no período. 

Figura 17. Obra de Virgil Finlay para a edição de outubro de 1936 da Weird Tales Magazine, que ilustrava 
o conto The Opener of the Way de Robert Bloch. 

 

Fonte: JACKSON, J. (2019)  

Em 1935, o editor da Weird Tales, Farnsworth Wright, encomendou de 

Virgil Finlay uma ilustração para o interior da revista, ainda que com receio de 

que o estilo detalhado do artista, repleto de hachuras e pontilhismo, não fosse 

adequado para a impressão rudimentar do papel de baixo custo da revista. 

Após testes de impressão bem sucedidos, Finlay passou a receber 

encomendas frequentes, e se tornou ilustrador regular da revista, produzindo 

também algumas de suas ilustrações de capa. 
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O caráter artístico da revista é um traço importante de sua proposta 

editorial. No período entre as edições de junho de 1933 e agosto/setembro de 

1936, Margaret Brundage talvez tenha sido a mais conhecida ilustradora 

responsável pelas capas da revista (Figura 18), criando diversas ilustrações de 

nudez feminina em contextos do fantástico-estranho. 

Figura 18. Capa da edição de janeiro de 1938 da Weird Tales Magazine. Ilustração de Margaret Brundage. 

 

Fonte: Cover Browser 

A Weird Tales sofreu muitas interrupções em sua publicação e várias 

trocas de editores, mas permaneceu no mercado por muito tempo, 

sobrevivendo ao declínio das publicações do gênero causado pelo esforço de 

guerra nos anos 1940, e pela subsequente mudança de interesse do público 

leitor (SUMNER, 2010). Sua última edição foi publicada em 2014. Também 

foram publicadas diversas coletâneas de melhores contos durante as suas 



47 
 

décadas de existência, e até hoje ela é respeitada como uma das maiores e 

mais influentes revistas pulp. 

Enquanto as histórias fantásticas de horror e ficção científica 

continuavam a ganhar espaço nas revistas pulp, a fantasia era 

simultaneamente escrita e estudada por Tolkien, na década de 1930. Seu 

trabalho na área é notável para o avanço da literatura fantástica no século XX, 

colocando-a como tema de estudos acadêmicos em seu ensaio “Sobre 

Histórias de Fadas”, apresentado em 1938 e publicado em 1947 em uma 

coletânea. É nesse estudo que o autor define os conceitos de Mundo 

Secundário e subcriação.  

Tolkien publicou O Hobbit em 1937. Além de sua importância literária, o 

livro também contribuiu para a ilustração fantástica, trazendo em seu interior 

ilustrações do próprio autor (Figura 19). Nela, podem-se notar facilmente as 

características do fantástico-maravilhoso, principalmente na figura do dragão, 

que Tolkien (2006) define como tendo “a marca registrada do Belo Reino 

inscrita com clareza”, em contraponto à figura do personagem principal, escrito 

e descrito de forma a gerar identificação com o leitor. 
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Figura 19. "Conversation with Smaug", ilustração de Tolkien em seu livro O Hobbit, 1937. 

 

Fonte: TOLKIEN, J. R. R. O Hobbit. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

Como autor e acadêmico, Tolkien trouxe à literatura fantástica um 

respaldo de seriedade, tirando o estigma de literatura menor ou de nicho. Dois 

de seus livros, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, constavam na lista de dez livros 

de ficção mais vendidos até 2015, tendo 100 e 150 milhões de cópias vendidas 

no mundo, respectivamente (TERRA, 2015). 

O Mundo Secundário da Terra-média criado por Tolkien foi umas das 

muitas referências utilizadas por Gary Gygax e Dave Arneson durante a criação 

do jogo Dungeons & Dragons, principalmente nas descrições de suas “raças 

fantásticas” e de seus mundos secundários próprios (GYGAX, 1979). 

2.2 Dos primeiros jogos ao RPG 

Huizinga (2000) situa as origens do jogo como anterior à cultura, 

precedendo a própria sociedade humana, visto que os animais brincam mesmo 

sem serem ensinados pelo homem. Talvez tenha surgido com finalidades 

fisiológicas, mas não se limita a tais objetivos, ultrapassando as funções físicas 
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e biológicas e tomando para si uma função significante. Para o autor, algumas 

das funções biológicas do jogo são de descarga do excesso de energia vital e 

até satisfazer a necessidade de relaxamento do corpo. O jogo também possui 

funções sociais, como treinar os jovens para atividades futuras, a prática de 

exercícios de autocontrole, escape de impulsos negativos ou prejudiciais. 

Acrescenta ainda a possibilidade de a prática do jogo trazer uma sensação de 

realização pessoal ou reafirmação dos valores pessoais. 

É muito difícil descobrir como funcionavam os primeiros jogos praticados 

pelos primeiros seres humanos, como estabeleciam suas regras e como elas 

se misturavam com possíveis rituais e práticas simbólicas. Não foram 

encontrados registros físicos desses primeiros jogos sociais, que poderiam 

envolver contação de histórias e até charadas, dos quais não restaram 

artefatos materiais que pudessem ser encontrados e estudados. 

Em 1989, durante uma escavação no sítio arqueológico de Ain Ghazal, 

na Jordânia, o arqueólogo Gary O. Rollefson encontrou, entre outros artefatos, 

um que se destacava entre os demais objetos normalmente encontrados no 

local. O artefato foi descrito como um tabuleiro de jogos, com as seguintes 

características: 

“The game board is a subrectangular limestone slab 39cm long, ca. 

23cm wide at the broader end, and 16cm at the narrower end, ranging 

between 2 and 4cm in thickness. The central area of the board is 

dominated by two rows of six circular depressions each, which are 

parallel to the lateral sides of the slab and thus converge slightly 

toward the narrower end of the piece. The diameter and depths of the 

depressions are relatively regular (3cm wid, ca. 1cm deep). The 

absence of any macroscopic indications of polish in the cavities 

indicates that they were evidently formed by pecking.” (ROLLEFSON, 

1992)
6
 

                                            
6
 "O tabuleiro é uma laje de calcário com 39cm de comprimento, largura de 23 cm na 

extremidade mais larga, e 16 cm na extremidade mais estreita, variando entre 2 e 4 cm de 
espessura. A área central do tabuleiro é ocupada por duas linhas de seis depressões circulares 
cada, paralelas às laterais da placa, assim convergindo ligeiramente para a extremidade mais 
estreita da peça. Os diâmetros e profundidades das depressões são relativamente regulares (3 
cm de diâmetro, 1 cm de profundidade). a ausência de qualquer indicação macroscópica de 
polimento nas cavidades indica que elas foram evidentemente formadas por 'bicadas'". 
(Tradução livre do autor). 
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O tabuleiro (Figura 20) foi encontrado em uma habitação Neolítica Pré-

Cerâmica, e teve uma datação de aproximadamente 5870 a.C. Segundo 

Rollefson (1992), a descoberta nos mostra que as pessoas desse período já 

dispunham de um tempo de lazer onde se dedicavam a jogos de azar e 

habilidade. 

Figura 20. Tabuleiro de Mancala encontrado em Ain Ghazal, 1989. As marcações de escala possuem 
5cm de comprimento. 

 

Fonte: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, nº. 286 

Descoberta similar se deu em uma escavação no sudeste do Irã, na 

“cidade queimada” de Shahr-e Sukhteh, onde uma equipe de arqueólogos 

encontrou dados esculpidos em pedra e um tabuleiro feito em ébano de um 

jogo que se assemelha a um ancestral do Gamão, datado de aproximadamente 

3000 a.C., e que talvez seja o mais antigo do tipo já encontrado. (PAYVAND 

NEWS, 2004) 

Em uma galeria egípcia do Metropolitam Museum of Art, está uma 

reprodução de uma pintura oriunda da tumba de Nefertari, esposa de Ramsés. 

A pintura (Figura 21) mostra a rainha sentada em frente a uma mesa, na qual 

estão dispostas várias peças de jogos esculpidas, e seu adversário, de acordo 

com a tradução dos hieróglifos é o Destino. O jogo retratado na pintura é o 

Senet, que faz com que dois jogadores, através de peças pretas e brancas, 

disputem uma “corrida” através de trinta quadrados dispostos em uma matriz 

retangular de 3x10. Senet é conhecido como o “jogo da passagem”, 
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simbolizando a viagem dos mortos através do pós-vida. Um elaborado tabuleiro 

de Senet foi encontrado na tumba de Tutancâmon, e é datado de 1323 a.C. 

Figura 21. Nefertari jogando Senet contra o Destino. 

 

Fonte: Domínio público. 

Evidências históricas como essas reforçam o elemento de divertimento 

do jogo também apresentado por Huizinga, quando reflete sobre as razões de 

um jogador se deixar absorver completamente por um jogo, por uma paixão. O 

jogo não se desenvolveria como elemento da cultura apenas exercendo 

funções fisiológicas e sociais. Ele precisa ser divertido, intenso e exercer certa 

fascinação no indivíduo. 

O fato de os jogos de tabuleiro terem se espalhado ao redor do mundo, 

porém, parece se dever ao fato deles representarem mais do que diversão. 

Eles ensinam, contam histórias e transmitem cultura através das gerações. 

(EWALT, 2016) 

Huizinga (2000) argumenta que o jogo não deve ser colocado em 

oposição à seriedade, ainda que, à primeira vista, eles pareçam ser 

diametralmente opostos. O autor diz que, se traduzirmos esse conceito como 

“o jogo não é sério”, logo podemos perceber que essa afirmação não é 
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verdadeira. Existem jogos que só acontecem em condições de profunda 

seriedade, como os jogos infantis, o futebol e o xadrez. 

Do xadrez, jogo cuja origem se mistura a contos folclóricos, é dito que 

provavelmente tenha sido inventado na Índia, embora se acredite que possa ter 

sido baseado em jogos mais antigos que teriam vindo da China, através da 

Rota da Seda (EWALT, 2016). O xadrez é um jogo de guerra, onde o tabuleiro, 

dividido em sessenta e quatro casas, é o campo de batalha de dois exércitos 

compostos por dezesseis peças cada. Foi amplamente utilizado como 

treinamento para estratégia de posicionamento de tropas em batalhas 

imaginárias, e já no século XV era amplamente difundido pela Europa. 

Um dos mais notáveis ancestrais do xadrez é o jogo chamado 

Chaturanga (exército, em sânscrito), praticado na Índia desde o século VI. 

“O jogo replicava uma batalha importante da Guerra de Kurukshetra 

usando peças esculpidas — um rajá, seu conselheiro, dois elefantes, 

dois cavalos, duas carruagens e oito soldados” (EWALT, 2016). 

Hoje, acredita-se que Chaturanga (Figura 22) tenha originado centenas 

de variações de conjuntos de regras de jogos, entre eles o xadrez e o shogi 

japonês.  

Figura 22. Tabuleiro e peças de Chaturanga. 

 

Fonte: EWALT, 2016 

O xadrez nunca parou de se transformar, tendo originado também 

centenas de variações de regras, que buscavam atualizar o jogo e reaproximá-
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lo de sua origem como uma simulação de situações de batalha. Os jogos de 

guerra tornavam-se, assim, cada vez mais populares. 

Em Ulm, durante o século XVII, foi criado o Königsspiel, “o jogo do rei”, 

anunciado por seu criador Christopher Weikhmann como sendo capaz de 

fornecer um valioso conjunto de regras e princípios políticos e militares que 

poderiam ser estudados através de sua prática. Seu tabuleiro possuía mais de 

quinhentas casas e comportava jogos com até oito participantes. As peças 

antiquadas do xadrez haviam sido substituídas por representações de unidades 

militares mais modernas, e cada jogador contava com trinta delas. 

Novamente na Alemanha, em 1780, Johann Christian Ludwig Hellwig, 

um dos conselheiros do duque de Brunswick, elevou seu “xadrez de guerra” 

para outro patamar. Seu tabuleiro consistia em mil e seiscentas casas, 

diferenciadas por cor para representar diferentes tipos de terrenos: terreno 

comum era representado em branco, pântanos em verde, água em azul e 

montanhas em vermelho. As peças existiam às centenas, e as regras se 

tornaram tão complexas que o jogo necessitava de um juiz. 

Em 1812, na Prússia, foi publicado o manual de Instruções para a 

representação das manobras táticas sob a forma de um jogo de estratégia, que 

pela primeira vez usava dados como elemento de simulação da sorte no campo 

de batalha. O Kriegsspiel, ou “jogo de guerra”, como veio a ser chamado, era 

jogado sobre uma mesa em que a topografia do terreno era definida por uma 

distribuição de areia não uniforme. O criador do Kriegsspiel, Georg Leopold von 

Reiswitz, construiu uma versão de luxo de seu jogo e a deu de presente para o 

rei. Logo o jogo começou a ganhar cada vez mais adeptos. Alguns anos depois 

o mesmo jogo ganharia uma versão compacta, produzida no tamanho de um 

livro de capa dura. 

Cinquenta anos depois, na década de 1860, o jogo foi citado por 

generais britânicos como importante elemento para a vitória de Otto von 

Bismarck na Guerra Franco-Prussiana, que o utilizou como exercício de 

treinamento de seus oficiais. 
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O Kriegsspiel, já extremamente popular entre os militares, espalhou-se 

entre as pessoas comuns, durante o século XX. Até mesmo o escritor britânico 

H. G. Wells publicou sua própria versão do famoso jogo de guerra. Em 1911, 

Wells simplificou as regras do Kriegsspiel, descartou a necessidade de 

tabuleiros complexos e publicou seu conjunto de regras para o jogo Pequenas 

Guerras, que o mesmo dizia ser “indicado para garotos de 12 a 150 anos”. O 

jogo poderia ser jogado com uma simples coleção de bonequinhos de chumbo, 

populares na época. A criação de Wells, notório pacifista, foi marco decisivo na 

evolução dos jogos do gênero. Ele defendia que, como um jogo, deveria ser 

divertido. Nas palavras de Ewalt (2016) “a três anos do início da Primeira 

Guerra Mundial, Wells esperava que simular a violência pudesse evitar o 

derramamento de sangue de verdade”. 

As regras extremamente detalhadas dos jogos de guerra contribuíram 

para que ele não se tornasse o jogo mais popular entre o público norte-

americano, permanecendo pouco conhecido até meados do século XX. Tinha 

sua comunidade de jogadores, mas esta era composta quase exclusivamente 

de homens mais velhos e veteranos de guerra. Os jogos de guerra populares 

entre os membros da comunidade geralmente traziam reconstruções 

detalhadas de batalhas históricas, até que em 1954 Charles Roberts publicou o 

jogo chamado Tactics, onde os jogadores poderiam simular um combate 

hipotético entre duas nações imaginárias. Tactics ficou conhecido como o 

primeiro jogo de guerra de tabuleiro comercial. Quatro anos depois, Roberts 

publicou o jogo Gettysburg, que permitia aos jogadores simular a famosa 

batalha da Guerra Civil Americana. O sucesso de Gettysburg tornou a empresa 

de Roberts, a Avalon Hill, na quarta maior fabricante de jogos de tabuleiro dos 

Estados Unidos. 

Outros jogos de guerra continuaram sendo desenvolvidos nessa época, 

entre eles o título francês La Conquête du Monde (A Conquista do Mundo), que 

nos EUA viria a se chamar Risk, e no Brasil ficaria conhecido como War. 

Com as comunidades de jogadores se fortalecendo e novos títulos 

sendo lançados com frequência, os próprios jogadores começaram a adaptar 

os jogos e criar novas regras e possibilidades. No final da década de 1960, 
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Dave Wesley, um estudante de Física, acrescentou em seus jogos a figura de 

um juiz e narrador. Também modificou as regras dos jogos que seu grupo 

praticava para que, ao invés de controlar tropas inteiras, cada jogador pudesse 

manipular e interpretar apenas um personagem, gerando histórias mais 

complexas e fazendo-os pensar em possibilidades que não se limitavam às 

situações de batalha simulada. A própria comunidade estimulou Wesley a 

desenvolver novas histórias e cenários, e a moda do jogo de interpretação de 

papéis se espalhava por entre os jogadores. (EWALT, 2016) 

Um dos amigos de Wesley, também jogador assíduo dos jogos de 

guerra, era Dave Arneson. Logo Arneson começou a fazer suas próprias 

modificações em suas partidas e, inspirado por filmes de monstros e pelos 

livros da série Conan, do autor Robert E. Howard, desenvolveu a primeira 

versão de seu Blackmoor, um jogo de interpretação em uma cidade medieval 

fictícia, onde os jogadores seriam surpreendidos pelo uso de elementos 

fantásticos. Surge então o que se tornou o primeiro role-playing game de 

fantasia. Ao pesquisar referências para aprimorar as regras de seu jogo, 

Arneson encontrou o manual de um jogo de guerra de miniaturas medievais 

chamado Chainmail, que também permitia o uso de elementos de fantasia. 

Dave Arneson então procurou o criador de Chainmail para apresentar a sua 

criação. (EWALT, 2016) 

Gary Gygax era também um jogador de Gettysburg. Durante a infância e 

adolescência, Gygax (1985) afirma ter consumido muito conteúdo dos Irmãos 

Grimm e de Edgar Alan Poe, bem como as histórias fantásticas das revistas 

pulp Weird Tales Magazine, Argosy e Blue Book. Gygax publicou oficialmente 

seu jogo Chainmail em parceria com Jeff Perren, em 1971; e outro chamado 

Don’t Give Up the Ship!, já em parceria com Dave Arneson e Mike Carr, em 

1972. Ambos os jogos foram publicados pela Guidon Games, uma pequena 

empresa que viria a fechar suas portas pouco tempo depois. 

Logo após o lançamento desses dois jogos, Arneson e Gygax uniram os 

conceitos de Blackmoor e Chainmail e começaram a desenvolver um jogo de 

interpretação de fantasia, chamado Dungeons & Dragons (D&D). Fizeram a 

proposta de publicar o D&D pela Avalon Hill, que negou o projeto por estar fora 
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do escopo de jogos históricos, principal produto da empresa. A dupla então, 

com alguns novos investidores, fundou uma pequena empresa no porão da 

casa de Gygax, a Tactical Studies Rules (TSR), lançou um novo jogo de 

miniaturas chamado Cavaliers & Roudheads, que cobria a Guerra Civil Inglesa, 

no intuito de financiar a primeira impressão de D&D. No final de 1973, Gygax 

enviou os manuscritos para a Graphic Printing. Dungeons & Dragons, o 

primeiro jogo de RPG comercial, foi publicado em janeiro de 1974, em uma 

caixa de papelão artesanal personalizada por um folheto impresso (Figura 23), 

pelo custo de dez dólares. A caixa trazia em seu conteúdo três livretos de 

regras: Men & Magic, Monsters & Treasures e The Underworld & Wilderness 

Adventures. 

Figura 23. Encarte da caixa da edição original de Dungeons & Dragons, de 1974. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

2.2.1 Dungeons & Dragons 

Após a venda da primeira caixa de D&D em janeiro de 1974, a TSR 

continuou desenvolvendo outros jogos com o intuito de manter seu título como 

o principal deste mercado recém-criado. Diversos outros jogos de RPG foram 

criados e publicados pouco depois do lançamento de D&D, e se aproveitando 
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de seu sucesso. Muitos deles até mesmo mantinham o padrão de aliteração, 

usando títulos compostos por palavras com as mesmas iniciais, como Bunnies 

& Burrows e Tunnels & Trolls (WITWER et al., 2018) 

A TSR desenvolvia materiais que mantinham as regras de D&D em 

constante revisão e atualização, nos chamados suplementos e módulos. Para a 

edição original, foram publicados cinco suplementos: Greyhawk, escrito por 

Gygax e Robert J. Kuntz; Blackmoor, escrito por Dave Arneson; Eldritch 

Wizardry, por Gygax e Brian J. Blume; Gods, Demi-Gods & Heroes, por Kuntz e 

James Ward; e finalmente Swords & Spells, também escrito por Gary Gygax. 

Em janeiro de 1976, D&D já havia vendido mais de dez mil cópias, e 

acredita-se que possuía pelo menos dez vezes mais jogadores, graças às 

cópias piratas e empréstimos dos materiais entre jogadores. Em junho do 

mesmo ano, a TSR passou a publicar a The Dragon Magazine, revista que 

trazia regras adicionais, artigos discutindo aspectos do jogo, como regras e 

inspirações temáticas, e até contos literários de escritores convidados. A 

publicação servia como meio de divulgação do material original e dos 

suplementos, ao mesmo tempo em que se tornava um meio de comunicação e 

entrada de feedback do público, por meio da sessão de cartas dos leitores. Ela 

também buscava agrupar os fãs e consolidar sua lealdade, impedindo que 

acontecesse ao D&D o mesmo que acontecera ao Chainmail, e se tornasse 

simplesmente o ponto de partida para novos jogos (WITWER et al., 2018). 

Dave Arneson deixaria a TSR devido a desentendimentos entre ele e 

Gygax, em novembro de 1976. A equipe, porém, continuaria produzindo 

material para o jogo, que passaria por algumas mudanças provocadas pelos 

direitos autorais divididos entre Arneson e Gygax (EWALT, 2016). 

Ainda no final desse mesmo ano, o neurologista Dr. John Eric Holmes 

entrou em contato com a TSR, propondo reorganizar e simplificar o conteúdo 

de tudo o que já havia sido publicado sobre o jogo em um único conjunto de 

regras, de mais fácil compreensão, que fossem acessíveis para novos 

jogadores e, principalmente, crianças. Enquanto Gygax trabalhava na próxima 

versão de seu jogo, Holmes completou sua versão, que seria publicada como 

Dungeons & Dragons Basic Set, e conhecida como a “Caixa Azul”. Pela 
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primeira vez desde o lançamento, um conjunto inicial de D&D trazia um pacote 

com os dados multifacetados que eram necessários para o jogo. Isso contribuiu 

para tornar a caixa azul um produto completo, com caráter introdutório, uma 

vez que trazia três livretos contendo as regras básicas para jogar, um 

apanhado de monstros e equipamentos, uma aventura pré-roteirizada e um 

volume encadernado com mapas ilustrados prontos para serem recortados e 

utilizados pelos jogadores. 

Com o grande sucesso do jogo e o crescimento da quantidade de fãs, a 

TSR não era mais capaz de criar conteúdo novo no ritmo exigido. A Dragon 

Magazine tornou-se então um espaço de discussão e divulgação de criações 

dos leitores, uma espaço onde as regras poderiam ser debatidas, e as vozes 

dos jogadores poderiam ser ouvidas, mesmo que dissonantes. Mais que um 

espaço para fãs apaixonados, a revista tornou-se um meio de recrutamento de 

criadores de conteúdo. A capa de sua quinta edição (Figura 24) foi ilustrada 

pelo próprio Sutherland e, com o tempo, tornou-se disputada por artistas ávidos 

a mostrar suas criações (WITWER et al., 2018). 
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Figura 24. Capa ilustrada por Dave Sutherland. Edição nº 5 da "The Dragon", Março de 1977. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

A versão na qual Gygax trabalhava, chamada Advanced Dungeons & 

Dragons, seria lançada no final de 1977, com a publicação do Monster Manual 

(Manual dos Monstros), um livro “catálogo” de criaturas fantásticas prontas 

para serem utilizadas nas sessões de jogo. Com interior impresso em preto e 

branco, o livro trazia uma série de ilustrações dessas criaturas, realizadas por 

artistas que já haviam trabalhado nos livros e suplementos anteriores. O 

Player’s Handbook (Livro do Jogador) seria publicado em 1978, trazendo as 

regras completas para a nova versão do jogo, e o Dungeon Master’s Guide 

(Guia do Mestre) em 1979, com regras adicionais para criação de mundos 

secundários e dicas e sugestões sobre como conduzir o jogo, escritas por 

Gygax (WITWER et al., 2018). 
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A publicação do jogo em três volumes, remetendo aos três livretos da 

edição original, se tornou o padrão da editora para as edições posteriores, e se 

mantém até os dias de hoje. 

O lançamento de AD&D causou uma separação das linhas de 

publicação, com esse novo título se tornando o lugar onde Gygax poderia 

experimentar novas criações e aumentar a complexidade do jogo, atraindo um 

público diferente do que consumia o material editado por Eric Holmes. 

Alguns livros do AD&D já trariam novos ilustradores, vindos das páginas 

da Dragon Magazine, e trazendo novas referências para seus trabalhos. Um 

dos novos nomes envolvidos foi o de DARLENE
7, ilustradora e calígrafa que 

fazia ornamentos para cabeçalhos de colunas de texto na revista. Outros 

artistas importantes foram Tom Wham, que criava ilustrações com um ar mais 

cômico, e Erol Otus, ilustrador com fortes influências surrealistas em seu 

trabalho (WITWER et al., 2018). 

Nesse período, inúmeros suplementos com aventuras pré-roteirizadas 

foram publicados, todos com capas ilustradas coloridas, e miolo impresso em 

preto e branco. Essas publicações obtiveram altos números de vendas e 

ajudaram a consolidar o AD&D como um dos jogos mais populares do final dos 

anos 1970 e começo dos anos 1980 (WITWER et al., 2018). 

Foi nesse período também que o título esteve envolvido com polêmicas. 

Em 1982, após o suicídio de um rapaz no estado da Virgínia, EUA, sua família 

criou uma organização que buscou apoio do governo local para incriminar o 

jogo, com os argumentos de que ele poderia ser uma ameaça psicológica e 

levar seus praticantes a outros atos, como prática de ocultismo e afins. O uso 

de ilustrações que retratavam criaturas mitológicas frequentemente associadas 

a figuras de demônios no Manual dos Monstros, ou como a ilustração de capa 

do suplemento Deities & Demigods (Figura 25), de 1980, ajudou a tornar esse 

argumento mais poderoso na mentalidade norte-americana, e forçou uma 

mudança na abordagem dos criadores do jogo e em sua divulgação (WITWER 

et al., 2018). 

                                            
7
 Nascida em 1954, Darlene Jean Pekul abandonou seu sobrenome oficialmente em 

1984, passando a ser conhecida como DARLENE, com a grafia em versalete. 
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Figura 25. Ilustração de Erol Otus para a capa do livro Deities & Demigods, publicado em 1980 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

Novas peças publicitárias passaram a retratar cenas de jogo que se 

afastavam das representações de uma fantasia mais sombria, que se 

aproximava do teor das narrativas encontradas nas revistas pulp, e passaram a 

apresentar visões mais otimistas. Um exemplo dessa mudança de abordagem 

é um cartaz publicitário (Figura 26) que retrata um grupo de jogadores 

sentados ao redor de uma mesa, se divertindo, junto a uma ilustração de 

mostra um grupo de aventureiros subindo uma escadaria em direção a saída 

de um calabouço subterrâneo (WITWER et al., 2018). 
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Figura 26. Cartaz publicitário já apresentando uma nova abordagem quanto ao conteúdo do jogo. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

No segundo semestre de 1982 estreou o filme “Conan, o Bárbaro”, uma 

adaptação das histórias de Robert E. Howard, originalmente publicadas em 

revistas pulp, mas que na época se destacava por seus quadrinhos lançados 

pela Marvel. Esse e outros filmes fizeram tamanho sucesso que reacenderam o 

interesse por histórias fantásticas, tornando-se um novo referencial estético no 
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imaginário. Em 1983 os livros básicos de AD&D ganhariam uma versão 

revisada e remodelada com uma nova direção de arte, com trabalhos de 

ilustradores como Jeff Easley e Larry Elmore, mais tarde consagrados como os 

grandes ilustradores da edição (WITWER et al., 2018). 

O período também traz uma grande profusão de lançamentos vinculados 

à franquia, como romances, quadrinhos, jogos de computador e brinquedos 

infantis. Inúmeros outros livros de regras são publicados, expandindo as 

possibilidades de jogo além do que os consumidores poderiam acompanhar, o 

que levaria a uma nova reformulação das regras e subsequente reestruturação 

da linha de publicações, que culminaria no lançamento do AD&D 2ª Edição, em 

1989, que alguns anos depois, em 1995, ganharia uma versão revisada. 

(WITWER et al., 2018). 

O AD&D 2ª Ed. também foi marcado por um grande volume de 

lançamentos de livros trazendo novos mundos secundários para os jogadores, 

e a TSR acabou criando concorrência entre seus próprios produtos e 

enfraquecendo suas vendas. Passando por grandes dificuldades financeiras, a 

TSR foi adquirida pela Wizards of The Coast, que publicava o jogo de cartas 

colecionáveis Magic: The Gathering, em 1997. Com a subsequente infusão de 

capital, houve também uma expansão para o mercado de jogos eletrônicos, 

que gerou produtos que se tornaram consagrados até hoje, como os jogos 

Baldur’s Gate, Icewind Dale, e Planescape – Torment (WITWER et al., 2018). 

A Wizards of the Coast realocou o setor de desenvolvimento de D&D de 

Lake Geneva para seu escritório em Seattle, e transformou os planos da TSR 

de publicar uma terceira versão de AD&D em uma edição completamente nova, 

com um novo conjunto de regras e identidade visual. Assim, a terceira edição 

de Dungeons & Dragons ou, como ficaria conhecida, D&D 3.0, foi publicada em 

2000. Os designers e ilustradores que trabalharam em seu desenvolvimento 

buscaram um novo estilo, que se distanciasse um pouco do que havia sido feito 

até então, e construíram algo entre o medieval histórico e um estilo que fosse 

tomado como inédito. Os responsáveis por essa tarefa foram os ilustradores 

Todd Lockwood, Sam Wood, Jon Schindehette e Dawn Murin (WITWER et al., 

2018). 
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Com a Dragon Magazine sendo um canal contínuo de suporte aos 

jogadores, e os fóruns virtuais como um meio de os autores receberem 

opiniões do público, em pouco tempo o D&D 3.0 receberia uma versão 

revisada, que foi publicada como D&D 3.5. As regras sofreram leves alterações, 

mas a direção de arte se manteve, com poucas ilustrações novas nos livros 

básicos. Também neste período a franquia ganhou novos títulos na área de 

jogos digitais: Neverwinter Nights 1 e 2, lançados respectivamente em 2002 e 

2006; e um título na área de jogos online para vários jogadores8, Dungeons & 

Dragons Online, que possui uma comunidade de jogadores ativos até hoje 

(WITWER et al., 2018). 

Apenas oito anos após a publicação de D&D 3.0, em 2008, a Wizards of 

the Coast viria a publicar mais uma versão de Dungeons & Dragons, na forma 

de sua quarta edição — D&D 4E. Essa versão do jogo traria novamente regras 

reformuladas e uma nova direção de arte. Ambos foram duramente criticados: 

as regras por lembrarem muito os wargames de onde parte da inspiração inicial 

de D&D surgiu, e as ilustrações por se assemelharem às artes promocionais de 

jogos digitais. O líder de arte conceitual William O’Connor e a diretora de arte 

de D&D 4E Stacy Longstreet desenvolveram um guia de estilo para os 

ilustradores cheio de ação, poses exageradas e ângulos, por vezes, 

extremamente distorcidos (WITWER et al., 2018).  

“Dungeons & Dragons had been reforged into a game system that 

MMO fans would find familiar. Just as previous editions of the D&D 

tabletop game tethered their identity to their visual style, a clear 

decision was made to skew 4
th
 edition toward a more fantastical, 

super-heroic, World of Warcraft-infused experience.” (WITWER et al., 

2018; p. 357)
9
 

Pela primeira vez, desde sua criação em 1974, D&D deixaria de ser o 

jogo de RPG mais vendido do mundo, sendo superado por Pathfinder, da 

editora Paizo, que contava com um sistema de regras compatível com a 

terceira edição de D&D, e ilustrações de artistas que já haviam trabalhado na 

                                            
8
 Os chamados MMOs — Massive Multiplayer Online games. 

9
 “Dungeons & Dragons foi refeito em um sistema de jogo que os fãs de MMO achariam 

familiar. Assim como as edições anteriores, D&D vinculava sua identidade a um estilo visual, e 
uma clara decisão foi tomada em orientar a 4ª Edição em direção a uma experiência mais 
fantástica e super heroica, influenciada por World of Warcraft.” (Tradução livre do autor). 
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franquia. A popularidade de D&D caiu gradativamente até que, no primeiro 

semestre de 2014, o jogo não figurou nem entre os cinco títulos mais vendidos. 

Sua quinta edição, anunciada no primeiro semestre de 2012, foi publicada na 

metade de 2014, e poucos meses depois D&D voltou ao topo da lista de mais 

vendidos, onde está desde então (ENWORLD, 2019) 

A quinta edição, ou simplesmente D&D 5E, foi publicada no ano em que 

Dungeons & Dragons completava 40 anos de existência. Apenas seis anos 

após o lançamento da edição anterior, que polarizou a comunidade de 

jogadores, esta nova versão das regras apresentava uma mistura entre as 

características mais bem recebidas das edições anteriores, com a intenção de 

atrair tanto o público veterano, que não abraçou o D&D 4E, quanto novos 

consumidores. A marca também adotou um novo posicionamento no mercado, 

publicando uma quantidade mais modesta de livros e suplementos quando em 

comparação aos períodos das edições anteriores, não gerando competição 

entre seus próprios produtos. Não apenas as regras e o modelo de negócios 

foram alterados, mas a direção de arte trouxe uma filosofia ligada ao passado 

da marca, porém com o objetivo de trazer as representações de seu imaginário 

para os dias de hoje, e uma nova abordagem para a forma que os jogadores e 

leitores visualizam D&D: 

“The story has taken center stage, demanding new levels of emotion, 

humor and drama in each piece. And, more than any previous edition, 

the imagery flows from page to page, chapter to chapter, and book to 

book, a testament to this unified tone and direction.” (WITWER et al., 

2018)
10

 

Com aparições mais frequentes em séries e desenhos animados, D&D 

voltou ao imaginário popular. O canal de streaming de vídeo Critical Role 

produz, no Youtube, a websérie homônima, e transmite partidas de D&D 5E 

com atores, dubladores e outros artistas famosos. O canal conta com mais de 

580 mil inscritos, e vídeos com mais de oito milhões de visualizações. O grupo 

já publicou livros com suas próprias criações para o sistema de regras, um 

                                            
10

 A narrativa tomou o centro do palco, exigindo novos níveis de emoção, humor e 
drama em cada peça. E, mais do que em qualquer edição anterior, as imagens fluem de página 
a página, de capítulo a capítulo, e de livro para livro, como um testemunho desse tom e direção 
unificados. (Tradução livre do autor) 
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mundo secundário original, e foi bem sucedido em uma campanha de 

financiamento coletivo para o desenvolvimento de uma série animada que 

contará a história de suas partidas transmitidas. A campanha teve como 

objetivo a captação de 750 mil dólares, e arrecadou aproximadamente 11,3 

milhões de dólares (KICKSTARTER, 2019). 

2.3 Design 

Desde a publicação da edição original, em 1974, os principais produtos 

da franquia Dungeons & Dragons sempre foram os manuais básicos de regras, 

que se mantém como os primeiros livros a serem publicadas a cada nova 

edição. Cada uma dessas edições apresenta um projeto gráfico próprio, cuja 

presença fica mais evidente a partir do lançamento do Advanced Dungeons & 

Dragons, em 1977. Como produtos editoriais, o estudo do Design se mostra 

relevante ao possibilitar a comparação entre as diferentes edições publicadas 

ao longo dos anos, e as transformações que cada uma delas apresenta. A 

própria preocupação com aplicação do Design Gráfico parece aumentar a cada 

novo conjunto de manuais básicos publicado. Desde a publicação da Caixa 

Azul, de Holmes, há um esforço da marca em se inserir como produto viável 

para um público jovem, estando disponível tanto em livrarias como em lojas de 

brinquedos, mas principalmente buscando trazer, através do design, elementos 

de identificação com esse público, como as diversas ilustrações que 

preenchem as páginas dos manuais e representam conceitos apresentados no 

texto que, sem elas, talvez fossem de difícil compreensão. 

Para esta dissertação, escolhemos analisar o uso das ilustrações de 

fantasia, que estão presentes desde a edição original, as formas com que são 

utilizadas nas diferentes edições dos principais livros da franquia. Buscamos 

entender quais parecem ser suas principais influências, funções e como são 

percebidas pelos leitores, sob o ponto de vista das relações emocionais que o 

design pode estabelecer entre um produto e seu público. 

Com esta finalidade, utilizamos principalmente as classificações de 

ilustração descritas por Rui de Oliveira (2008), as definições de Infografia 

estudadas por Domiciano (2017), os níveis emocionais do Design propostos 
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por Norman (2008) e a Estrutura de Experiência de Produto11, proposta por 

Hekkert e Desmet (2007). 

2.3.1 Design de Ilustração e Infografia 

Rui de Oliveira (2008) trata a ilustração como um dos mais importantes 

elementos constitutivos de um livro infantil, destacando sua grande capacidade 

de formar memórias e lembranças, sendo mais pregnante do que qualquer 

palavra escrita. Para o autor, os ilustradores e projetistas gráficos de livros 

infantis tem a grande responsabilidade de formar e educar o olhar dos jovens 

leitores, criando em suas mentes um acervo visual.  

Oliveira (2008) descreve três categorias de uso das ilustrações que, 

embora muitas vezes ajam simultaneamente, se complementando e 

influenciando, diferenciam-se conceitualmente no ponto de vista formal e 

apresentam comportamentos e objetivos distintos. São as ilustrações 

informativas, persuasivas e narrativas. 

As ilustrações informativas possuem um objetivo específico de informar, 

com clareza e sem espaço a múltiplas interpretações, conhecimentos de 

quaisquer áreas onde sejam aplicadas. Estas ilustrações estão presentes, por 

exemplo, em manuais técnicos de eletrodomésticos, folhetos instrutivos sobre 

montagem de peças de mobiliário, livros de botânica ou medicina (OLIVEIRA, 

2008). Normalmente estão associadas a conteúdos verbais, e desempenham o 

papel de exemplificar algo descrito no texto de forma objetiva, facilitando a 

compreensão do conteúdo pelo leitor. 

As ilustrações persuasivas normalmente são direcionadas para 

publicidade, marketing e divulgação de eventos ou produtos. Oliveira (2008) 

esclarece que todas as ilustrações devem ser comunicativas e persuasivas em 

determinados aspectos, tendo como objetivo transmitir uma ideia e contribuir 

para o questionamento ou aceitação da mesma, mas as dessa categoria se 

referem principalmente às ilustrações publicitárias. 

Por sua vez, as ilustrações narrativas sugerem múltiplas possibilidades 

de leitura e interpretação a partir de seus elementos compositivos. Buscam 

                                            
11

 Tradução livre do Autor para o termo Framework of Product Experience. 
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apresentar ao observador uma história, uma narrativa ou sequência de eventos 

que não necessariamente estejam representados na própria ilustração, 

podendo indicar algo que esteja prestes a acontecer, ou mostrar cenas que são 

consequências claras de algo que já tenha ocorrido. Essas ilustrações sempre 

estão acompanhadas de texto verbal, mas não tem a função de traduzir o que 

este texto apresenta, mas ampliar o seu alcance, oferecer outras visões e 

aspectos que não são propriedade da palavra escrita. O autor afirma que 

“o que fundamentalmente caracteriza esse gênero são o narrar e o 

descrever histórias através de imagens, o que não significa em 

hipótese alguma uma tradução visual do texto. A ilustração começa 

no ponto em que o alcance literário do texto termina, e vice-versa.” 

(OLIVEIRA, 2008; p. 44) 

Para o autor, a ilustração deve sempre ser pensada pelo ilustrador como 

uma paráfrase visual do texto ao qual estará relacionada, cabendo ao último a 

decisão de que momento deve ser visualmente narrado a fim de se evitar o 

conflito entre o que é imaginado e o que é observado pelo leitor. A ilustração 

então ocupa os espaços deixados entre as palavras, trabalhando o conteúdo 

não apresentado pelo texto verbal (OLIVEIRA, 2008). Outros autores, como 

Dondis (2007) e Zeegen (2009) também colocam a ilustração como conteúdos 

complementares ao texto, representados sob a forma de imagens. 

Ao considerarmos um manual básico de D&D como um livro que deve 

cumprir as funções de ensinar ao leitor um conjunto de regras, apresentar um 

mundo secundário e instigar ao consumidor a adquirir outros livros da franquia, 

podemos compreender a utilização dos três gêneros de ilustração descritos 

acima. Algumas ilustrações complementam o sentido do texto, construindo um 

significado através da união das linguagens verbal e visual. Outras sugerem ou 

constroem narrativas que auxiliam o leitor a compreender o mundo secundário 

apresentado nas páginas do manual. Há também as ilustrações que são 

responsáveis pela construção de um repertório imagético do leitor, trazendo 

informações visuais mais detalhadas sobre um assunto ou tema específico 

resultados de uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Neste caso a 

ilustração funciona como um elemento cenográfico ou de figurino em uma peça 
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de teatro, sendo o ilustrador responsável por garantir que esses elementos 

estejam cuidadosamente posicionados (ZEEGEN, 2009). 

Esses manuais básicos são, antes de tudo, manuais de regras e, como 

tal, apresentam outros tipos de imagem como diagramas e desenhos 

esquemáticos com a função de facilitar a compreensão de regras específicas e 

apresentar conceitos que quando explicados apenas verbalmente podem ser 

de difícil compreensão. Essas imagens e diagramas tornam-se presentes nos 

livros de D&D ainda muito cedo, já estando presentes na versão publicada em 

1977, exemplificando conceitos abstratos de personalidades possíveis para os 

personagens dos jogadores. Mais tarde, a partir do D&D 3.0 publicado em 2001, 

passam a ilustrar a movimentação de peças em algo parecido com um 

tabuleiro, utilizando a linguagem visual para complementar a verbal e 

simplificar a transmissão dessas regras. Esses diagramas e desenhos 

esquemáticos se aproximam da Infografia, parte importante da prática do 

Design da Informação, que mescla em si o uso bem estruturado de texto verbal, 

elementos visuais e design gráfico, e que serve para capturar a atenção do 

leitor, facilitar o entendimento e a interpretação dos conteúdos apresentados 

(DOMICIANO, 2017). 

Apesar de ricas em elementos visuais, esses diagramas se diferenciam 

das demais ilustrações presentes nos livros por serem mais objetivas. Prezam 

pela compreensão mais rápida das informações, mas sem perder muito do 

atrativo visual presente nas páginas do livro. Elas então funcionam como 

elemento estético e informativo ao mesmo tempo, mas sem os ornamentos 

excessivos que possam distrair ou confundir o leitor, como nas manifestações 

mais extremas de infográficos mencionados por Cairo (2008), que chegam a se 

confundir com ilustrações. 

Norman (2008) afirma que as informações não devem ser apresentadas 

de maneira tediosa. O uso dos diagramas e infográficos torna a leitura das 

regras trazidas em cada um dos livros nos quais são utilizados uma atividade 

mais atrativa, encantando a percepção do leitor ao invés de distraí-lo ou de 

proporcionar uma experiência desagradável. Ao longo do tempo e das 

diferentes edições, podemos observar o aumento no uso de ilustrações, 
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diagramas e infográficos, refletindo as mudanças de rumos editoriais e 

orçamentários presentes na história da franquia, bem como a aceitação de 

novas tecnologias de produção de imagens comuns no período de cada nova 

edição. 

2.3.2 Design Emocional 

Os três níveis emocionais de Design propostos por Norman (2008) são 

boas lentes para observarmos quais tipos de reações e relações com o 

observador as ilustrações e imagens utilizadas nos livros de D&D podem 

estabelecer. 

O primeiro nível emocional é o chamado Nível Visceral, ou Reativo. Ele  

“é a parte mais primitiva do cérebro, sensível a uma variedade muito 

ampla de condições geneticamente determinadas, desdobrando-se 

lentamente ao longo da evolução. Contudo, todas elas partilham da 

mesma propriedade: a condição pode ser reconhecida simplesmente 

pelas informações sensoriais”. (NORMAN, 2008; p.49) 

O nível visceral está relacionado à percepção imediata do usuário 

quanto a atributos físicos e formais do objeto, como a presença ou ausência de 

simetria, textura, cadências, cores, volume e outros aspectos constitutivos. 

Esse nível emocional funciona de forma quase instantânea, gerando respostas 

afetivas no usuário, que podem mudar a forma como este se relaciona com o 

objeto. De acordo com o autor, estados afetivos positivos podem tornar o 

observador mais propenso a ignorar pequenas dificuldades e pensar de 

maneira mais criativa, a partir do momento em que são capazes de gerar 

emoções positivas, básicas para o processo de aprendizado e a curiosidade. 

Norman (2008) ainda afirma que, nesse nível, as pessoas são muito parecidas 

no mundo inteiro, uma vez que a personalidade, a cultura e as experiências 

pessoais não interferem no estado afetivo gerado por essa primeira percepção. 

O segundo nível, chamado Nível Comportamental, se refere ao 

momento específico onde o objeto está sendo observado ou avaliado. Ele não 

se refere às aparências ou formas, mas sim à função, à compreensibilidade e à 

usabilidade e à sensação física que determinado objeto pode evocar. “Por 

vezes, a sensação pode ser a principal base lógica por trás de um produto” 
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(NORMAN, 2008; p. 92). Em imagens e ilustrações a sensação física não é 

estimulada pela tangibilidade, mas pelos estados afetivos que as mesmas 

podem proporcionar. De acordo com o autor 

“Beleza, diversão e prazer trabalham juntos para produzir alegria, um 

estado de afeto positivo. [...] As emoções positivas desencadeiam 

muitos benefícios: elas facilitam lidar com o estresse. E são 

essenciais para a curiosidade das pessoas e sua capacidade de 

aprender”. (NORMAN, 2008; p. 127) 

No caso da análise de ilustrações com relação ao nível comportamental, 

podemos inferir que elas agem como atalhos para estados afetivos positivos 

que facilitam o aprendizado e a compreensão do conteúdo através das 

sensações que evocam, apesar da intangibilidade (NORMAN, 2008). 

O último nível é o Nível Reflexivo. Ele cobre uma área muito vasta, onde 

tudo diz respeito à cultura do observador, à mensagem que o objeto transmite, 

e aos significados que são atribuídos (NORMAN, 2008). Enquanto a 

capacidade de atração de uma ilustração se relaciona com o nível reativo, a 

forma como ela é interpretada sendo bela ou não vem da reflexão consciente, 

que é influenciada pela cultura, pelo repertório e pelas experiências do usuário. 

“As operações de nível reflexivo frequentemente determinam a 

impressão global que uma pessoa tem do produto. É quando você se 

recorda do produto, refletindo sobre o seu apelo total e a experiência 

de usá-lo. É onde muitos fatores entram em jogo e onde as 

deficiências de um aspecto podem ser superadas pelos pontos fortes 

de outros. Pequenas dificuldades poderiam muito bem ser ignoradas 

na avaliação global – ou ressaltadas, ampliadas de maneira 

completamente desproporcional”. (NORMAN, 2008; p. 111) 

Por fim, o autor afirma que a atratividade de um produto ocorre no 

campo do nível visceral, enquanto o julgamento de beleza ocorre no nível 

reflexivo, relacionando-se com as memórias e a experiência prévia, pelo 

conhecimento e pela cultura dos usuários. Ainda reforça que “não é preciso 

muito para transformar informações, que de outro modo seriam maçantes, em 

algo divertido” (NORMAN, 2008; p. 128). As características do design gráfico, a 

partir do uso de ilustrações informativas, persuasivas, narrativas, dos 
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diagramas e infográficos presentes nos livros, aliados à interpretação dos 

níveis emocionais podem então gerar relações duradouras entre os livros e os 

leitores. 

A ilustração de fantasia, que justapõe elementos com os quais o 

observador pode se identificar a outros que gerem a hesitação em se 

compreender imediatamente o que está sendo representado, também pode 

gerar estados afetivos mais imediatos, uma vez que 

“Nós evoluímos para interpretar até os indicadores mais sutis. [...] 

Podemos interpretar o estado afetivo em animais, e eles o nosso. [...] 

Interpretações semelhantes de objetos inanimados poderiam parecer 

bizarras, mas o impulso vem da mesma fonte — de nossos 

mecanismos automáticos de interpretação. Interpretamos tudo o que 

vivenciamos, a maior parte disso em termos humanos. Isso é 

chamado de antropomorfismo, ou seja, a atribuição de motivações, 

crenças e sentimentos humanos a animais e objetos inanimados”. 

(NORMAN, 2008; p. 162) 

Então mesmo que uma ilustração não apresente uma figura exatamente 

humana, mas que tenha características fisiognomônicas suficientes para 

estimular nossas ferramentas automáticas de interpretação, ela também é 

capaz de nos fazer atribuir a ela um julgamento emocional, despertar empatia e 

manifestar emoção (NORMAN, 2008). 

O conjunto de estados afetivos disparados pela interação entre usuário e 

objeto é definido por Hekkert e Desmet (2007) como “experiência de produto”. 

Esta experiência de produto também se divide em três componentes: 

experiência estética, atribuição de significado e resposta emocional. 

Para os autores, a experiência estética está relacionada à capacidade 

que um produto tem de causar prazer a um ou mais sentidos: se algo tem uma 

textura agradável ao toque, se é belo, se tem um gosto ou aroma considerados 

positivos (HEKKERT & DESMET, 2007). Essa camada de experiência se 

relaciona diretamente ao nível visceral de Norman, uma vez que parte de uma 

percepção que um usuário tem das características físicas do produto (GOYA et 

al., 2019). 
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A experiência de atribuição de significado envolve cognição: através de 

processos mentais o usuário é capaz de relacionar os atributos físicos e 

formais do objeto a coisas externas como metáforas, características pessoais, 

simbólicas ou culturais de determinado produto, e até mesmo memórias e 

vivências passadas. Este nível de experiência é o que permite, por exemplo, a 

relação de apego de uma pessoa a um objeto (HEKKERT & DESMET, 2007). 

A experiência de resposta emocional é descrita através de fenômenos 

afetivos comumente considerados na psicologia emocional, com termos 

cotidianos tais como: curiosidade, admiração, desprezo, expectativa, medo, 

desejo, etc. Essas emoções são induzidas por afetos centrais (Figura 27). Os 

autores afirmam que essa experiência se dá através de um processo cognitivo, 

ainda que automático e inconsciente, de avaliação12 de possíveis riscos ou 

recompensas. Esse processo avaliativo é complexo, e leva em consideração 

tanto as propriedades do estímulo quanto da situação, e como todas essas se 

relacionam com as propriedades do próprio indivíduo, para então gerar as 

respostas emocionais adequadas (HEKKERT & DESMET, 2007). 

Figura 27. Modelo circumplexo de emoções relevantes induzidas por afetos centrais 

 

Fonte: Tradução livre do autor, baseado em HEKKERT & DESMET, 2007 

                                            
12

 Tradução livre do autor para o termo appraisal, utilizado no artigo citado. 
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Esses três níveis de experiência de produto interagem e se afetam com 

frequência. Ainda que os três componentes possam ser conceitualmente 

separados, são por demais entrelaçados e difíceis de discernir no cotidiano. 

“Particular experiences may activate other levels of experiences. An 

experienced meaning may give raise to emotional responses and 

aesthetic experiences, and vice-versa”. (HEKKERT & DESMET, 2007; 

p. 5)
13

 

O apego, por exemplo, é uma experiência de atribuição de significado 

que poderia estar relacionada a outras experiências emocionais, tais como o 

orgulho de se possuir determinado objeto, ou mesmo o medo de sua perda 

(HEKKERT & DESMET, 2007). 

Esse processo de avaliação acontece de forma diferente de indivíduo 

para indivíduo, pois depende de variáveis pessoais. Os autores propõem um 

modelo (Figura 28) de relações entre essas variáveis, que originam as 

experiências de resposta emocional (HEKKERT & DESMET, 2007). 

Figura 28. Modelo de experiência de resposta emocional. 

 

Fonte: Tradução livre do autor, baseado em HEKKERT & DESMET, 2007 

Assim, fica claro que esse processo ocorre de forma diferente nos 

indivíduos, que podem reagir de maneiras diferentes a um mesmo produto. O 

modelo indica a evocação de emoções a partir da avaliação desse produto, que 

                                            
13

 “Experiências particulares podem levar a ativação de outros níveis de experiência. 
Uma atribuição de significado pode dar origem a respostas emocionais e experiências estéticas, 
e vice-versa”. (Tradução livre do autor) 
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pode ser interpretado como benéfico ou não para o interesse do indivíduo, que 

pode se relacionar a seus objetivos, motivações, ou outras sensibilidades. 

Esses interesses são pré-disposições que uma pessoa traz para o processo 

emocional, e o produto só é considerado relevante no contexto desses 

interesses (HEKKERT & DESMET, 2007). 
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3 Questão, Hipótese e Objetivos da Pesquisa 

3.1 Questão da Pesquisa 

Como as ilustrações e representações de fantasia são utilizadas nesses 

livros, e serão elas capazes de gerar vínculos emocionais com os 

consumidores? 

3.2 Hipótese 

As ilustrações presentes nos livros possuem funções universais, mas 

características que são percebidas pelos leitores de acordo com os diversos 

graus de envolvimento com o hábito do jogo de RPG, e geram respostas 

emocionais em diferentes níveis entre esses usuários. 

3.3 Objetivos 

I. Através de uma análise comparativa entre publicações de diversas 

fases da história da franquia analisada, comparar o uso de ilustrações internas, 

suas diferentes funções, frequência, características compositivas, e o quanto 

refletem características visuais de outros produtos relacionados ao gênero da 

fantasia nos períodos dos quais fazem parte. 

II. Avaliar, através de pesquisa aplicada com grupos de usuários 

distintos, a ocorrência de percepções e avaliações que variem de acordo com a 

relação que os integrantes desses grupos possuam com os títulos analisados, 

a fim de se identificar a existência ou não de uma relação emocional entre 

produto e usuário, facilitado pelas características das ilustrações. 
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4 Material e Métodos 

O estudo foi realizado em duas etapas principais. A primeira consistiu 

em uma análise documental sobre os livros selecionados como objetos de 

estudo, onde foram observadas as mudanças quanto à frequência de uso de 

ilustrações internas, suas fontes de inspiração e referência, as proporções em 

relação à página e funções principais. Esta análise foi feita de acordo com as 

funções de ilustração descritas por Oliveira (2008), o levantamento histórico 

realizado por Witwer (2018) e as classificações da fantasia de Todorov (1971) e 

Tolkien (2006). Também são realizadas comparações com as características 

gráficas das revistas pulp e dos penny dreadfuls (Tabela 1). 

Tabela 1. Critérios observados na Análise Documental 

Critérios observados na Análise Documental 

Contexto histórico da publicação 

Uso de ilustrações e infográficos 

Quantidade de ilustrações 

Tamanho das ilustrações em relação à página 

Funções das ilustrações 

Técnicas utilizadas nas ilustrações 

Estilos artísticos e possíveis fontes de influência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A segunda foi composta pelo desenvolvimento e aplicação de pesquisas 

de Diferencial Semântico com três grupos distintos de usuários, onde foram 

coletados dados relativos à percepção de estilo de ilustrações presentes nos 

objetos de estudo, e sobre características relacionadas aos níveis emocionais 

do Design (NORMAN, 2008) e suas relações com o modelo de afetos centrais 

de Hekkert e Desmet (2007). A pesquisa foi aplicada em um grupo único 

durante o Estudo Piloto, cujos resultados encontram-se nos anexos. 

4.1 Objetos de Estudo 

Com o objetivo de identificar as alterações no uso da ilustração nos 

livros da franquia Dungeons & Dragons desde seu lançamento em 1974 até os 

dias de hoje, foram selecionados alguns manuais de regra (Tabela 2). Tal 

recorte se justifica pelo fato de que são esses os volumes que apresentam as 
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regras principais, sendo então os mais consultados pelos jogadores. Optou-se 

por utilizar o Dungeons & Dragons Basic Set, publicado por Holmes, no lugar 

dos livretos originais de 1974 por questão de disponibilidade de acesso ao 

material. Enquanto a edição de Holmes pode ser encontrada, na íntegra, em 

formato digital, a Edição Original (OD&D) só pode ser acessada através de 

uma versão republicada em 2013, com algumas modificações quanto ao uso 

de imagens, quando comparada aos relatos encontrados em Witwer (2018). O 

OD&D é comentado na análise documental através de outras fontes e 

reproduções de conteúdo, mas não na pesquisa com usuários. 

Tabela 2. Relação de livros selecionados como objetos de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No entanto, além dos títulos selecionados outras publicações também 

são dignas de nota. O OD&D recebeu outras revisões posteriores, também 

publicadas em caixas, assim como o Basic Set de Holmes: o D&D Basic Rules 

de Tom Moldvay, publicado em 1981; a versão do conjunto de regras reescritas 

por Frank Mentzer, lançadas na famosa “Caixa Vermelha”; a “Caixa Preta” 

publicada em 1991 e que chegou ao Brasil pela Grow, lançada como um jogo 

de tabuleiro; e por fim a edição de regras compiladas no D&D Rules Cyclopedia, 

também em 1991. 

Estes títulos ficaram fora da seleção por terem sido publicados 

posteriormente ao AD&D de Gygax, e não entrarem na contagem oficial de 

edições adotada pela editora Wizards of the Coast, atual detentora da marca. 
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Importante ressaltar, também, a existência da chamada Edição 3.5, 

publicada em 2003. Esta foi uma versão revisada do D&D 3.0, que trouxe 

correções de texto e pequenas mudanças de regras, mas que não apresentou 

muitas diferenças no estilo artístico, utilizando muitas das ilustrações presentes 

na versão imediatamente anterior. Optou-se então por não a utilizar, uma vez 

que as mudanças no estilo artístico parecem ter se concentrado entre AD&D 2ª 

Ed. e D&D 3.0. 

Figura 29. Capas dos livros selecionados como objetos de estudo da Análise Documental 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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4.2 Análise Documental 

Os manuais básicos de Dungeons & Dragons, desde sua edição original 

— OD&D — publicada em 1974, se utilizam de ilustrações que auxiliam a 

compreensão do jogo, de suas regras e dos mundos secundários introduzidos 

através do texto descritivo. Seguindo inicialmente algumas das características 

das revistas pulp, traziam em suas páginas ilustrações impressas apenas em 

preto, tornando a impressão mais barata e, consequentemente, o produto mais 

acessível. As ilustrações presentes em OD&D são, em sua maioria, compostas 

por formas chapadas e pouco detalhadas, abusando de um contraste marcante 

entre as regiões de luz e sombra. Ocupavam pouco espaço nas páginas dos 

encartes de regras e pareciam cumprir sempre a função de exemplificar algo 

mencionado no texto. 

Os três volumes da OD&D possuem poucas ilustrações. A própria 

ilustração presente no encarte da caixa lançada em 1974 era praticamente uma 

cópia de um personagem presente no volume 167 da revista Strange Tales, da 

Marvel (Figura 30). De outras páginas desta mesma revista, ainda sairiam mais 

três ilustrações para os primeiros manuais de OD&D. 

Figura 30. Ilustração de Greg Bell (à direita) para o encarte da caixa de D&D de 1974, comparado à 
página interna do volume 167 da Strange Tales. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 
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Outras influências estéticas e temáticas também podem ser observadas 

nas ilustrações nesta edição original. As publicações pulp que serviram de 

inspiração para Gygax, aparentam ter papel fundamental na criação de um 

imaginário fantástico, frequentemente representado em artes originais para 

cada edição. Um dos suplementos dessa edição, “Eldritch Wizardry”, traz em 

sua capa a ilustração de uma mulher nua deitada sobre um altar (Figura 31) 

realizada por Deborah Larson, fazendo clara referência à capa de “Dwellers in 

the Mirage”, um clássico da ficção pulp escrito por A. Merritt, citado 

posteriormente por Gygax (1979) como um dos autores que se tornaram 

grandes influências para a criação do jogo. 

Figura 31. Comparação entre as capas de Dwellers in the Mirage, de 1932, e Eldritch Wizardry, de 1976. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

Este mesmo suplemento causou polêmica pelo teor de suas ilustrações. 

Tanto a figura feminina nua na capa, quanto ilustrações internas trazendo 

representação de vários personagens de mitologias pouco conhecidas pelo 

público geral, comumente associados a demônios e criaturas que poderiam ser 
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mal interpretadas por pais religiosos e preocupados com o conteúdo que seus 

filhos pequenos consumiam. 

A ampla maioria de suas ilustrações internas foi produzida por Dave 

Sutherland, sob a orientação do próprio Gygax, com a exceção de duas. Uma 

delas, produzida por Tracy Lesch (Figura 32), é considerada uma das mais 

perturbadoras do livro.  

Figura 32. Ilustração interna criada por Tracy Lesch para o suplemento Eldritch Wizardry. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

A outra (Figura 33), criada pelo então jovem de dezessete anos Gary 

Kwapisz, assumiu o papel de ensinar para os leitores outras formas de se 

abordar uma aventura de RPG, ao mostrar um personagem se escondendo 

acima de uma criatura que, em situações de jogo normalmente representaria 

um desafio que devesse ser resolvido através de uma simulação de conflito 

físico através das regras (WITWER, 2018). Aqui, os gêneros das ilustrações 

narrativas e informativas (OLIVEIRA, 2008) parecem se misturar, ao sugerir 

uma sequência de acontecimentos e mostrar uma nova possibilidade de 

abordagem dentro do jogo. 
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Figura 33. Ilustração criada por Gary Kwapisz, usada como forma de ensinar os leitores outras 
abordagens durante o jogo. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

Em ambas as figuras, notam-se as mesmas características das 

ilustrações encontradas no interior das revistas pulp. Hachuras, pontilhismo, a 

opção pela impressão monocromática, e certa semelhança entre o traço dos 

artistas, que se afastam do que é considerado realista e reproduzem situações 

imaginárias. 

Dave Sutherland manteve-se como o artista mais proeminente na edição 

original, tendo ilustrado as capas dos dois últimos suplementos publicados: 

“Gods, Demigods & Heroes” (Figura 34) e “Swords & Spells”, ambos publicados 

no primeiro semestre de 1976. 

O livro “Gods, Demigods & Heroes”, apesar de trazer uma ilustração de 

Sutherland em estilo que remete à arte egípcia em sua capa, traz em suas 

paginas internas poucas ilustrações originais. A maior parte da arte utilizada 

foram imagens de domínio público, colocadas como ornamentação das páginas 

(WITWER, 2018). 
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Figura 34. O quarto suplemento publicado para a edição original de D&D, "Gods, Demigods & Heroes", de 
1976. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

A popularidade crescente do OD&D abriu espaço para a criação de 

novas versões dos livros e regras, que passaram a ser vendidos em lojas de 

brinquedos, em formato de caixas com livretos e acessórios em seu interior. 

Uma das versões de grande sucesso, e a primeira a ser desenvolvida, foi a que 

ficou conhecida como Caixa Azul, escrita por Eric Holmes. 

A caixa foi ilustrada por David Shutherland, um dos principais artistas da 

TSR na época, e se destacava nas prateleiras das lojas. Traz a ilustração de 

um dragão, ao fundo e olhando para o observador, deitado sobre uma pilha de 

moedas de ouro. Em primeiro plano, as figuras de um homem trajado como 

feiticeiro e usando uma varinha mágica, e a de um soldado de armadura 

mirando uma flecha no dragão, ambos em uma posição três quartos voltados 

para o dragão, com um espaço entre eles que poderia ser preenchido pelo 

leitor, como se este fizesse parte do grupo de aventureiros (Figura 35). 
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Figura 35. Dungeons & Dragons Basic Set, ilustração de capa por Dave Sutherland. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

Essa ilustração da caixa, também utilizada na capa do livro de regras, 

apresenta características das ilustrações narrativas (OLIVEIRA, 2008), ainda 

que não necessariamente acompanhada de texto, mas envolvida pelo contexto 

do jogo, das expectativas que ela cria, e pela sensação de que o observador 

pode fazer parte daquela história que lhe é sugerida. 

Este livro de regras, com 48 páginas, também trazia ilustrações novas e 

diferentes das encontradas no OD&D. A grande maioria dessas ilustrações é 

de tamanho reduzido, algumas apenas ornamentando as páginas. No entanto, 

elas deixam de ter um caráter apenas descritivo, que só exemplifica conceitos 

apresentados no texto, e começam a ser utilizadas de forma a transmitir a ideia 

do tipo de narrativa que uma partida de D&D poderia oferecer aos jogadores. 

Uma delas (Figura 36), por exemplo, mostra uma situação de combate entre 

uma figura humana e uma criatura fantástica, com um dinamismo que sugere 
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possibilidades narrativas a partir dali, e é utilizada na seção de regras de 

simulação de combate dentro das partidas. 

Figura 36. Ilustração utilizada para exemplificar situações de combate. 

 

Fonte: GYGAX, G.; ARNESON, D.; 1977. 

Pela primeira vez, ainda que de forma tímida, algumas ilustrações 

começam a assumir a característica de infográficos, apresentando mapas e 

conceitos mais abstratos. O livro traz uma ilustração de vista lateral de um 

ambiente fictício (Figura 37), composto por câmaras e salões dentro de uma 

montanha rochosa, e apresentando legendas sinalizadoras de cada aposento, 

entrada e lugar importante para a execução de uma partida. 

Figura 37. Mapa esquemático de um cenário para utilização em uma partida de D&D. 

 

Fonte: GYGAX, G.; ARNESON, D.; 1977. 
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O livro “Player’s Handbook” de AD&D, publicado em 1978, contava com 

um número maior de páginas, mas proporcionalmente com uma quantidade um 

pouco menor de ilustrações. Pela primeira vez, foram utilizadas ilustrações de 

página cheia, como a produzida por Sutherland (Figura 38) “A Paladin in Hell”. 

Figura 38. “A Paladin in Hell”, de Dave Sutherland 

 

Fonte: GYGAX, 1978. 
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Mais uma vez, podemos observar a semelhança com as gravuras 

utilizadas nas penny dreadfuls e imagens reproduzidas nas páginas das 

revistas pulp. O uso de hachuras para criar texturas, volume, luz e sombra, e 

contornar as limitações técnicas dos processos de impressão mais simples que 

visavam diminuir o custo de produção. Os temas sombrios, contrapondo a 

figura luminosa do herói a criaturas fantásticas similares às representações 

tradicionais do diabo do imagético cristão também são similares aos temas das 

histórias que inspiraram o jogo. Esta ilustração une as três funções descritas 

por Oliveira (2008), sugerindo uma sequência narrativa, que te faz imaginar 

como o personagem chegou até ali e como irá escapar da situação retratada, 

ao mesmo tempo em que informa o leitor da aparência do local especificado e 

das criaturas presentes na imagem, criando um repertório visual que pode, 

mais tarde, ser reproduzido dentro de uma futura sessão de jogo. Essa mesma 

ilustração também assume um caráter persuasivo, sendo uma das duas únicas 

ilustrações de página cheia e, portanto, um dos atrativos do livro como objeto 

de consumo. 

Outra imagem que chama a atenção nesse livro é o desenho 

esquemático (Figura 39) dos mundos secundários que podem ser explorados 

pelos jogadores. É um infográfico, que usa linguagem verbal e visual para 

explicar a cosmologia desses mundos fictícios e a relação entre eles. 



89 
 

Figura 39 

 

Fonte: GYGAX, 1978. 

O uso de infográficos e diagramas ainda é tímido nas primeiras edições. 

O livro revisado de AD&D 2ª Ed., publicado em 1995, também faz um uso 

bastante reduzido desse recurso, e traz em suas páginas apenas duas 

imagens que cumpram esse papel. Uma delas (Figura 40) serve para facilitar a 

compreensão dos jogadores quanto às regras de escolha de “poderes” de seus 
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personagens, onde a escolha de um vértice do gráfico impede a escolha de 

seu extremo oposto. 

Figura 40. Diagrama com as “Escolas de Magia” utilizadas em AD&D 2ª Ed. 

 

Fonte: PLAYER’S HANDBOOK, 1995. 

 

Os livros desta edição já passam a ser impressos em cores, e a 

quantidade de ilustrações de página cheia aumenta expressivamente. São 

doze dessas ilustrações, todas coloridas e exibindo cenas carregadas de valor 

narrativo, que ajudam os novos jogadores a perceber a temática trabalhada 

pelo título. Seja trazendo cenas de ação ou representando situações onde o 

desafio pode ser mais lógico ou intelectual, como destrancar uma fechadura 

complexa (Figura 41), essas ilustrações tem a capacidade de fazer os leitores 

imaginar as novas possibilidades que a edição possibilita para as partidas, e as 

cores ajudam a criar uma ambientação mais envolvente. 
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Figura 41 

 

Fonte: PLAYER’S HANDBOOK, Lake Geneva: TSR, 1995. 

Essas ilustrações são produzidas algum tempo depois do incidente que 

levou ao pânico popular com relação ao jogo, no final dos anos 1970 e começo 

dos 1980, e já parecem ter como referência outras fontes de inspiração, 

principalmente as revistas em quadrinho de “Conan, o Bárbaro” e suas 
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ilustrações de capa, muitas delas da autoria de Frank Frazetta (WITWER et al., 

2018). 

É durante o período do AD&D 2ª Ed. que a franquia tem um avanço mais 

expressivo no campo dos jogos eletrônicos para computador, como Baldur’s 

Gate, de 1998 (Figura 42). O estilo visual da edição acaba influenciando essas 

produções de alguma maneira, seja pelo uso de uma paleta de cores 

consistente com as utilizadas nos livros, pela influência temática na criação das 

tramas e roteiros desses jogos, ou pelas tentativas de aproximar o usuário 

desses jogos eletrônicos da experiência do jogo de RPG tradicional através das 

regras. 

Figura 42. Encarte da mídia física e tela do jogo eletrônico de AD&D 2º Ed. Baldur’s Gate. 

 

Fonte: WITWER et al., 2018. 

Em Baldur’s Gate, a trama ocorre em um dos vários “cenários de 

campanha”, ou mundos secundários, introduzidos ao longo dos anos em 

diversos manuais de regras, histórias em quadrinhos e romances publicados. 

Muitos personagens coadjuvantes na história do jogo foram trazidos 

diretamente dessas outras mídias, e houve um trabalho cuidadoso para que 

eles fossem visualmente reconhecíveis pelos jogadores mais experientes. A 

visão em perspectiva isométrica remete ao uso de miniaturas e ao tipo de visão 

do tabuleiro que um jogador dos antigos wargames poderia ter durante uma 

partida. 
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O lançamento dos jogos eletrônicos se dá no período em que a TSR é 

adquirida pela Wizards of the Coast, que viria a publicar uma nova edição de 

D&D pouco depois, no ano de 2000. A terceira edição, ou D&D 3.0, contaria 

com um sistema de regras remodelado e uma direção de arte completamente 

nova. No Livro do Jogador de D&D 3.0, podemos encontrar o uso de 

ilustrações que lembram bastante as técnicas tradicionais de desenho mais 

realista, bastante presente nas ilustrações de cunho mais informativo, como as 

que apresentam simulações de comparação anatômicas entre humanos e 

criaturas fantásticas como anões 14  (Figura 43), elfos e orcs. Outras já 

apresentam o uso de técnicas de colorização digital, muito utilizada pelos 

artistas que trabalharam nessa edição, e que eram influenciados pelo mercado 

de quadrinhos e ilustração para jogos de cartas colecionáveis, como Magic: 

The Gathering, também publicado pela Wizards of the Coast (WITWER et al., 

2018). 

Figura 43. Ilustração de caráter informativo, exibindo comparação anatômica entre as proporções 
humanas e de um anão. 

 

Fonte: COOK, M.; TWEET, J.; WILLIAMS, S.; 2000. 

                                            
14

 Em D&D e outras obras de fantasia, é comum o uso do termo anão como tradução 
para a palavra dwarf, que remete a seres baixos, robustos e destemidos, influenciados pela 
mitologia nórdica e presentes em obras de destaque, como “O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”. 
O termo não se refere, de forma alguma, a pessoas portadoras da condição de nanismo. 
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Podemos observar também um grande aumento no uso de diagramas e 

infográficos. Com um sistema de regras que oferecia bastante suporte ao uso 

de miniaturas, se tornou mais importante deixar bastante explícita a relação 

delas com o tabuleiro quadriculado que deveria ser utilizado nas partidas, e 

muitas delas demonstram a interação de objetos com o espaço do tabuleiro, 

áreas de alcance de poderes dos personagens (Figura 44), de movimentação 

de personagens, simulação de distâncias e proporção, e escalas entre 

ambientes e criaturas. 

Figura 44. Diagrama mostrando áreas de efeito e linhas de visão para uso de recursos dentro do jogo. 

 

Fonte: COOK, M.; TWEET, J.; WILLIAMS, S.; 2000. 

Além do uso mais frequente de diagramas, o D&D 3.0 também inseriu 

personagens recorrentes em suas páginas, tanto em ilustrações de caráter 

mais informativo quanto nas mais narrativas. Essas personagens (Figura 45) 

tinham nome e aparições frequentes nas páginas do livro, exemplificando 

situações descritas no texto e sugerindo maneiras de se abordar desafios 

durante uma partida que os jogadores poderiam usar para aprender a jogar. 
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Figura 45. Lidda, uma das personagens recorrentes nas ilustrações do Livro do Jogador de D&D 3.0 

 

Fonte: COOK, M.; TWEET, J.; WILLIAMS, S.; 2000. 

Essas personagens, inicialmente desenvolvidas apenas para servirem 

como referência visual e exemplos para os jogadores, logo foram utilizadas 

para a criação de outros produtos relacionados, como miniaturas plásticas 

vendidas de forma avulsa, e romances de fantasia nos quais eram os 

protagonistas (WITWER et al., 2018). Como outras ilustrações onde essas 

personagens estavam em destaque eram utilizadas nas capas desses 

romances, seus retratos no Livro do Jogador acabam assumindo um caráter 

persuasivo talvez não planejado inicialmente, a partir do momento em que se 

tornam ícones reconhecíveis em outros produtos. 

Em 2006, o jogo eletrônico Dungeons & Dragons Online (ou 

simplesmente D&D Online) foi lançado pelo estúdio Turbine Entertainment, em 

parceria com a Wizards of the Coast. Com a grande popularidade dos jogos do 

gênero, na época, houve a preocupação em atrair tanto novatos quanto 

jogadores que se já interessassem pela franquia. Para isso, mais uma vez 

foram utilizados mundos secundários já conhecidos, personagens recorrentes 

de romances e outros produtos, e até mesmo a participação de Gygax e 

Arneson como dubladores em partes específicas do roteiro. Grande parte da 

comunidade de jogadores, porém, já havia investido em títulos concorrentes, 
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principalmente World of Warcraft15, e a adesão ao D&D Online foi menor do 

que se esperava (WITWER et al., 2018). 

O sucesso de World of Warcraft influenciou profundamente a direção da 

quarta edição de D&D, publicada em 2008. Não só as regras se tornaram mais 

facilmente reconhecíveis pelo público que já conhecia os MMOs, quanto as 

ilustrações passaram a representar situações de maior dinamismo, com poses 

mais exageradas e algumas representações anatômicas distorcidas (WITWER 

et al., 2018). As representações de raças fantásticas se tornaram mais 

características, todas elas sendo muito únicas e rapidamente reconhecíveis. O 

D&D 4E parece utilizar um repertório visual construído por outros títulos para 

buscar uma renovação em seus jogadores. 

Apesar de ter sido recebida por uma comunidade cuja opinião ficou 

dividida pelo novo visual, o Livro do Jogador traz ilustrações muito similares às 

edições anteriores com relação ao conteúdo narrativo e às situações que 

representam. Há um uso bastante relevante de ilustrações de página cheia, 

desta vez em todas as aberturas de capítulos, e essas sangram as margens, 

ocupando uma página e meia, acompanhadas de uma coluna de texto. 

É fácil traçar um paralelo entre algumas dessas ilustrações e outras de 

edições anteriores, que apresentam situações parecidas, mas com abordagens 

diferentes e mais condizentes com suas fontes de inspiração. Uma ilustração 

de D&D 4E que mostra um grupo de aventureiros lidando com armadilhas e 

mecanismos complexos (Figura 46) é facilmente associável a uma ilustração 

de AD&D 2ª Ed. que trata de tema parecido (Figura 41) e utiliza uma paleta de 

cores muito similar, mas exibindo uma cena muito menos dinâmica. 

                                            
15

 Talvez o MMORPG — Massive Multiplayer Online Role Playing Game — de maior 
sucesso. Completa 15 anos em 2019 e segue com a maior base de jogadores assinantes. 
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Figura 46. Ilustração de abertura de capítulo, mostrando um grupo lidando com uma sala repleta de 
armadilhas. 

 

Fonte: HEINSOO, R.; COLLINS, A.; WYATT, J.; 2008. 

Ainda que a situação possa ser exagerada, a ilustração cumpre sua 

função narrativa, mostrando o quanto o novo sistema de regras propicia 

aventuras bastante dinâmicas e agitadas. Essas características parecem 

exercer também a função persuasiva, à medida que serve para atrair a atenção 

dos jogadores que buscavam esse tipo de diversão em jogos eletrônicos e 

outras mídias. 

O resgate a mecânicas que favorecem o uso de mapas e miniaturas 

oferecido pelo sistema de regras de D&D 4E também tornou necessário o uso 

de diagramas para simplificar a compreensão desse conteúdo. Mais simples e 

objetivos que os diagramas utilizados na edição anterior, os que são utilizados 

nesse livro parecem compostos a partir de reproduções digitais de mapas de 

jogo e imagens de vista superior das miniaturas (Figura 47), com o uso de 
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cores na grade quadriculada do tabuleiro para exemplificar parâmetros de 

movimentação e áreas de efeito das ações dos personagens, por exemplo. 

Figura 47 

 

Fonte: HEINSOO, R.; COLLINS, A.; WYATT, J.; 2008. 

A versão mais atual da franquia é a quinta edição, lançada em 2014. A 

nova aproximação das regras prega um jogo mais livre do uso de tabuleiros e 

miniaturas, e essa característica é refletida nos infográficos, principalmente no 

que trata sobe áreas de dispersão e efeito de poderes específicos de 

personagens (Figura 48). A ausência da obrigatoriedade do uso de um 

tabuleiro quadriculado também dá mais liberdade criativa ao ilustrador que 

planeja um infográfico do tipo, permitindo que o resultado seja bastante 

diferente dos exemplos anteriores, e mantendo a mesma finalidade. 
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Figura 48. Infográfico sobre áreas de dispersão de poderes de personagens a partir de ponto de origem. 

 

Fonte: CRAWFORD, J.; MEARLS, M.; 2014. 

O uso de ilustrações de página cheia em D&D 5E também é o maior de 

todas as edições. O Livro do Jogador conta com 22 dessas, algumas nos 

começos de capítulos e outras espalhadas ao longo das páginas. Todas 

sangram as margens e, seguindo o que já é praxe, estão relacionadas ao texto 

e conceitos apresentados nos livros. Muitas delas recebem efeitos aquarelados, 

produzidos a partir de técnicas de pintura digital, o que confere certa 

transparência a imagem e o aspecto de mancha nas páginas. Algumas também 

têm grafismos aplicados sobre elas, algo como uma moldura próxima das 

margens. Mais do que as demais ilustrações presentes no livro, as de página 

cheia cumprem as funções narrativas e informativas, introduzindo aos 

jogadores o novo estilo visual e a nova direção de arte adotada nesta edição. 

Algumas descrevem cenas de ação, enquanto outras têm um ritmo mais 

lento (Figura 49), retomando algumas características das ilustrações de 

edições mais antigas, como AD&D 2ª Ed. O próprio D&D 5E foi concebido com 

o objetivo de reunir os jogadores antigos, parte dos quais afastados da franquia 

pela edição anterior (WITWER et al., 2018), aos novos jogadores, que vão ser 

atraídos pela grande frequência de uso de ilustrações até o momento. 
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Figura 49 

 

Fonte: CRAWFORD, J.; MEARLS, M.; 2014. 

O Livro do Jogador de D&D 5E conta com 160 ilustrações distribuídas 

em 316 páginas, tendo a maior proporção de uso de imagens dentre todos os 

livros analisados. Além das de página cheia, o livro conta com 72 ilustrações 

pequenas, muitas vezes exibindo pequenos objetos ou detalhes, que servem 
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tanto como ornamentação das páginas, quanto ao propósito informativo, mais 

uma vez construindo repertório visual para os leitores. 

Após analisar e comparar a presença e o uso das ilustrações nos livros 

selecionados foi possível notar que desde o começo elas sempre exerceram os 

papéis descritos por OLIVEIRA (2008) de sugerir narrativas, informar e 

persuadir o leitor. A qualidade narrativa se destaca em quase todas as edições, 

e ganha força com a utilização de impressão colorida, possibilitando uma 

representação mais complexa e variada de situações, através das paletas de 

cores escolhidas, que criam tons e atmosferas que as ilustrações em preto e 

branco talvez não consigam alcançar. Existe também um retorno a uma 

representação mais simples, com pouca influência das cenas de ação 

exagerada introduzidas na quarta edição, e a busca por um estilo um pouco 

mais sóbrio e contido, tal qual o utilizado em AD&D 2ª Ed., mas com 

aperfeiçoamento das técnicas de ilustração e colorização digitais introduzidas a 

partir da terceira edição. 

Foi elaborada uma tabela comparativa (Tabela 3), onde é possível 

comparar as quantidades e notar o aumento expressivo do uso de ilustração ao 

longo dos anos e das edições. As imagens estão categorizadas por tamanho: 

as pequenas ocupam até 25% da área utilizável da página; as médias ocupam 

de 25 a 75% do espaço da página, sempre possibilitando a aplicação de texto 

junto a ela; e as de página cheia, que podem ou não sangrar as margens da 

página. Também estão listadas as imagens que desempenham a função de 

infográficos e diagramas. Seu uso tem um aumento significativo em D&D 3.0 e 

D&D 4E, edições onde os sistemas de regras privilegiavam o uso de miniaturas 

e mapas quadriculados. Nas outras edições, há pouca presença desse tipo de 

ilustração. 
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Tabela 3. Comparação de uso de ilustrações em livros de regras de cada edição 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com WITWER (2018), a direção de arte de D&D 5E, a versão 

mais recente da franquia, tem desde o começo a preocupação em criar e 

utilizar ilustrações que transmitam emoções, trazendo a história e a narrativa 

para o centro das atenções. A frequência de uso de imagens revela essa 

tendência, e o desempenho das funções narrativas e informativas corroboram 

com tal planejamento. A etapa de pesquisa com usuários foi realizada com o 

objetivo de mensurar essa percepção entre os leitores e consumidores, e 

comparar o desempenho de algumas ilustrações selecionadas a partir dos 

livros aqui analisados. 

4.3 Pesquisa com Usuários 

Para compreendermos se as ilustrações dos livros são capazes ou não 

de despertar reações emocionais nos leitores, fez-se necessária uma pesquisa 

com usuários. Para isso foram selecionadas seis ilustrações, foi desenvolvido 

um formulário de diferencial semântico que avaliou diversos parâmetros dessas 

imagens junto aos grupos de entrevistados. Posteriormente, esses dados foram 

tabelados em gráficos que permitiram a comparação dos resultados. 

4.3.1 Escolha das ilustrações 

Foram selecionadas seis ilustrações, uma de cada livro escolhido para a 

etapa de Análise Documental. Todas foram escolhidas seguindo os mesmos 

parâmetros: possuem características que as definem como narrativas e 

informativas seguindo os critérios de Oliveira (2008); ocupam até um quarto do 

espaço disponível na página; trazem representações de figuras humanas em 
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momentos de ação que não possam ser explicados em um primeiro momento, 

gerando a identificação e hesitação que Todorov (1971) define como duas 

características essenciais do fantástico. 

Inicialmente foi planejado realizar a pesquisa utilizando apenas 

ilustrações de página cheia, mas nem todas as edições poderiam cumprir esse 

requisito. As ilustrações médias foram a segunda opção, mas tanto o D&D 

Basic Set quanto o AD&D só possuem um exemplar desse tipo. 

Por fim, todas foram selecionadas a partir das ilustrações pequenas, que 

são bastante exploradas e utilizadas nos livros, e em variedade suficiente para 

que cumprissem os critérios apresentados acima. 

A primeira é utilizada no manual de regras de D&D Basic Set (Figura 50), 

e retrata um personagem em segundo plano, realizando o que parece ser o uso 

de um feitiço e aprisionando um oponente em teias. A ilustração é em preto e 

branco, e faz o uso de hachuras e perspectiva para dar profundidade ao 

cenário. 

Figura 50. Ilustração escolhida de D&D Basic Set. 

 

Fonte: GYGAX; ARNESON; 1977, p. 16. 
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A segunda, presente no manual de regras de AD&D (Figura 51), é uma 

cena de um personagem em primeiro plano, gesticulando com as mãos e 

riscando símbolos no ar. No segundo plano, cinco soldados parecem 

desaparecer em frente a árvores. Essa ilustração também é em preto e branco, 

usa de hachuras e formas chapadas para criar noção de volume, luz e sombra. 

A profundidade é obtida através da proporção entre as formas, uma vez que o 

cenário não é detalhado. 

Figura 51. Ilustração escolhida de AD&D. 

 

Fonte: GYGAX, 1978, p. 97. 

Das páginas do manual de AD&D 2ª Ed. foi escolhida uma ilustração 

que traz a figura de um mago ao centro e em segundo plano (Figura 52). Dele 

são emitidas o que parece representações de ondas sonoras, e em primeiro 

plano pode-se observar destroços de vigas de madeira sendo arremessados e 

uma figura com vestes de templário com expressão de dor, tapando os ouvidos. 

A ilustração é colorida, como todas as utilizadas no livro, e a paleta de cores é 

pouco saturada. A profundidade se dá pelo uso de perspectiva, e o ponto de 

fuga parece coincidir com o rosto do personagem que emite as ondas sonoras.  
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Figura 52. Ilustração escolhida de D&D 2ª Ed. 

 

Fonte: PLAYER’S HANDBOOK, 1995. 

A imagem escolhida de D&D 3.0 apresenta um personagem no plano de 

fundo, em vestes sacerdotais, realizando o que parece ser um efeito mágico de 

cura sobre o personagem em primeiro plano (Figura 53). A dúvida quanto ao 

que está acontecendo exatamente é a principal característica fantástica dessa 

ilustração, já produzida com ferramentas digitais. Há novamente a ausência de 

cenário, e a imagem possui fundo transparente, não ocupando um espaço 

regular, exceto pela parte inferior. O uso das cores dá bastante destaque para 

o efeito sobrenatural descrito na ilustração. 
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Figura 53. Ilustração escolhida de D&D 3.0 

 

Fonte: COOK, M.; TWEET, J.; WILLIAMS, S.; 2000. 

A quinta ilustração selecionada para a pesquisa está no Livro do 

Jogador de D&D 4E. Ela representa um personagem com barbas compridas e 

ornamentadas, com vestes longas, segurando um bastão que emite uma 

chama direcionada (Figura 54). Característica da direção de arte desta edição, 

a pose do personagem é bastante dinâmica, e a colorização dá a ideia de um 

movimento que ainda está acontecendo, através do uso de um rastro luminoso 

na ilustração. A paleta de cores é bastante intensa e faz uso de cores 

complementares, como laranja e azul. 

Figura 54. Ilustração escolhida de D&D 4E. 

 

Fonte: HEINSOO, R.; COLLINS, A.; WYATT, J.; 2008. 
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A sexta e última imagem selecionada é a de D&D 5E. Retrata uma 

personagem de expressão cansada (Figura 55), usando vestes de tons 

terrosos, as mãos erguidas e espalmadas, e os polegares se tocando. Chamas 

são emitidas de seus dedos. A ilustração é feita com ferramentas digitais, sem 

plano de fundo e com bordas são irregulares, com um efeito aquarelado que se 

mescla com o fundo da página, criando a impressão de mancha. 

Figura 55. Ilustração escolhida de D&D 5E. 

 

Fonte: CRAWFORD, J.; MEARLS, M.; 2014. 

As ilustrações escolhidas foram impressas em papel de boa gramatura, 

com boa resolução e definição de cor, para serem manipuladas e observadas 

pelos participantes da pesquisa. Foram numeradas de um a seis 

aleatoriamente, de forma a não sugerir uma ordenação temporal que pudesse 

influenciar o julgamento dos entrevistados, principalmente quanto ao estilo 

visual de cada uma. 
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4.3.2 Protocolo de Diferencial Semântico 

O formulário de pesquisa foi desenvolvido com base no protocolo de 

Diferencial Semântico proposto por Charles E. Osgood em 1957 (TULLIS, T.; 

ALBERT, W. 2008), e contaram com 25 pares de termos opostos, que tiveram 

a função de medir o desempenho das ilustrações selecionadas quanto à 

percepção dos observadores em cinco aspectos diferentes: o estilo da 

ilustração; os três níveis do design emocional, propostos por Norman (2008); 

respostas emocionais induzidas por afetos centrais, como no modelo proposto 

por Hekkert e Desmet (2007). 

O primeiro aspecto se relaciona com a percepção do observador quanto 

às características estéticas da imagem, sendo composto pelos seguintes pares 

de termos opostos: real e fantástico, clássico e moderno, jovial e antiquado, 

criativo e trivial, realístico e estilizado. Esses termos foram planejados para 

medir como um entrevistado interpreta a ilustração e seus elementos 

compositivos nesse quesito, para que depois se possam estabelecer relações 

com os dados relativos aos próximos temas. 

O segundo aspecto se refere ao nível reativo do design emocional, e 

seus pares de palavras fazem referência a reações iniciais percebidas pelo 

entrevistado quando este observa as imagens selecionadas. São os seguintes 

pares: estático e dinâmico, agradável e desagradável, entediante e divertido, 

interessante e desinteressante, atraente e repulsivo (NORMAN, 2008). Estes 

termos tiveram como objetivo medir a forma como as ilustrações são 

percebidas e interpretadas em como informações constituintes e 

complementares ao contexto de uma página de manual de regras. 

O terceiro se relaciona ao nível comportamental, e seus pares de termos 

tratam da percepção de compreensão das imagens e da sua percepção de 

utilidade ou função com relação ao jogo. São os pares: coerente e incoerente, 

adequado e inadequado, complicado e explicativo, impossível e possível, claro 

e confuso (NORMAN, 2008). Aqui, o objetivo foi entender o quanto os 

diferentes níveis de experiência e prática do jogo entre os participantes dos três 

perfis são capazes de interferir na percepção e interpretação das imagens. 
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O nível de design reflexivo pode ser expresso através dos termos 

selecionados para o quarto tema que compõe o formulário de pesquisa. Eles 

vão medir características das ilustrações a partir de opiniões dos entrevistados, 

que se embasa em seu repertório e experiência, ou inexperiência, com o jogo. 

Os pares escolhidos para esse tema são: esquecível e atemporal, emocionante 

e frio, apático e evocativo, excêntrico e banal, memorável e imemorável 

(NORMAN, 2008). 

O quinto e último conjunto de termos foi criado a partir do modelo de 

emoções induzidas por afetos centrais, proposto por Desmet & Hekkert (2007), 

que auxilia na avaliação da experiência do usuário com o produto, no caso as 

ilustrações, e que pode se relacionar aos níveis de design emocional de 

Norman em alguns momentos. Os pares de termos definidos para essa 

finalidade foram alguns dos sugeridos pelos próprios autores, no modelo: 

empolgante e monótono, inspirador e desanimador, alerta e relaxamento, 

desgosto e satisfação, admiração e desprezo. Buscou-se, com esses pares, 

observar que tipo de respostas emocionais os próprios entrevistados percebem 

em si mesmos ao observar cada ilustração. 

Os pares de cada tema foram organizados aleatoriamente no formulário, 

com a preocupação de que os interpretados como negativos e os positivos não 

ficassem muito alinhados em um mesmo lado da folha, e também são 

embaralhados em cada cópia do formulário, para evitar que o entrevistado se 

acostumasse a uma ordem e essa influenciasse sua cadência de respostas. 

4.3.3 Estudo Piloto 

O estudo piloto foi realizado com oito indivíduos, com diferentes graus 

de relação com a franquia Dungeons & Dragons. Sua aplicação foi essencial 

para testar os formulários, principalmente quanto à compreensão dos termos 

utilizados, da clareza da entrevista, e para a realização de uma primeira análise 

de dados relativos aos aspectos que se buscou investigar. Os dados pessoais 

dos participantes foram coletados através de um questionário simples, de 

múltipla escolha. 
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O formulário de diferencial semântico se mostrou claro, sendo 

compreendido por todos os participantes sem grandes dificuldades. Mesmo 

assim, após a aplicação do estudo piloto, foi desenvolvido um cartão com as 

definições de todos os termos utilizados no formulário, que pôde ser utilizado 

no estudo posterior com os perfis de jogadores já definidos, em caso de 

eventuais dúvidas por parte dos entrevistados. 

Os gráficos com os resultados obtidos pelo estudo piloto estão 

disponíveis nos Apêndices desta dissertação. 

4.3.4 Estudo com diferentes perfis de usuários 

Depois de realizada a aplicação do estudo piloto, novos participantes 

foram convidados para participar da aplicação final do estudo. Com base nas 

informações obtidas através do questionário de dados pessoais, esses 

participantes foram divididos em três perfis distintos, de acordo com o grau de 

relação de cada indivíduo com a franquia Dungeons & Dragons. Além da 

organização dos perfis, a tabulação dos dados pessoais dos indivíduos 

entrevistados também forneceu alguns parâmetros que auxiliaram a 

interpretação dos dados relativos aos aspectos comportamentais e reflexivos 

avaliados pelo estudo. Este passo se mostrou necessário após o estudo piloto. 

O primeiro perfil foi composto por pessoas que nunca jogaram D&D, mas 

que possuem o hábito de consumir narrativas de fantasia em mídias como 

cinema, séries de televisão, jogos eletrônicos ou animações. Esse é o grupo 

que recebeu o título de “leigos”. 

O segundo perfil foi formado por pessoas que já tinham jogado D&D, ou 

mesmo que joguem regularmente, mas que tenham usado apenas livros de 

uma única edição. Esse grupo recebeu o nome de “jogadores menos 

experientes”. 

O terceiro e último perfil foi composto por pessoas que já jogaram ou 

jogam D&D regularmente, e que tenham tido contato com pelo menos duas 

edições diferentes. Este foi o grupo dos “jogadores experientes”. 
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O teste foi aplicado individualmente com cada participante. Todos foram 

convidados a ler o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e o 

assinarem caso concordassem com os objetivos do estudo e a natureza da 

coleta de dados. Preencheram também os questionários de dados pessoais, 

pelo qual seriam divididos nos perfis de usuários de forma adequada. Após 

uma conversa inicial, foi entregue o cartão de definições dos termos, os cartões 

com as imagens e os protocolos de diferencial semântico referente a cada uma 

delas. Cada imagem foi observada individualmente e teve seu protocolo 

preenchido antes de a imagem seguinte ser observada. 
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5 Resultados e Discussão 

5.1 Caracterização dos Perfis de Jogadores 

Após a aproximação inicial e aplicação do estudo com usuários, as 

informações dos entrevistados obtidos através do questionário de dados 

pessoais foi tabulada, com o objetivo de agrupar esses indivíduos nos perfis 

planejados. 

O total de participantes soma 22 indivíduos: o primeiro perfil com seis 

integrantes e o segundo e terceiro perfis com oito integrantes cada. Todos 

maiores de idade, com ensino superior completo ou cursando. Foi possível 

observar uma tendência de participantes mais novos terem tido menos contato 

com os jogos da franquia, enquanto os mais velhos demonstraram se alinhar 

mais com as características do terceiro perfil. (Tabela 4). 

Tabela 4. Gênero e média etária dos participantes de cada perfil de usuário 

Gênero e Idade dos integrantes de cada perfil 

 Homens Mulheres Média Etária 

Perfil 1 – Leigos 4 2 23,5 

Perfil 2 – Jogadores Menos Experientes 6 2 25 

Perfil 3 – Jogadores Experientes 5 3 30 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Também foram coletados dados sobre quais edições foram mais 

jogadas (Tabela 5) pelos participantes. Essas informações ajudaram a 

compreender algumas das avaliações das imagens estudadas pelo protocolo 

de diferencial semântico. O principal critério para o perfil de leigos foi não ter 

experiência com D&D, portanto dados deste grupo não constam nesta coleta. 

Tabela 5. Edição de D&D mais jogada pelos participantes de cada perfil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Entre todos os grupos, observou-se uma constância quanto ao consumo 

de narrativas do gênero de fantasia (Tabela 6), principalmente nas mídias 

audiovisuais, como cinema, séries de televisão, jogos eletrônicos e animações. 

Livros e histórias em quadrinhos também são consumidos com frequência. 

Tabela 6. Consumo de narrativas de fantasia em diferentes mídias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A realização do estudo piloto foi imprescindível para a compreensão da 

necessidade de coleta dessas informações pessoais dos entrevistados, que 

tornou possível comparar algumas das informações obtidas pelo protocolo de 

diferencial semântico a alguns dos hábitos de consumo de narrativas de 

fantasia, experiência de jogo e edições mais frequentemente citadas. 

5.2. Discussão dos resultados 

As informações obtidas através dos protocolos de Diferencial Semântico 

foram organizadas visualmente em cinco quadros. Cada um deles se refere a 

um dos aspectos abordados nos formulários, apresentando os cinco pares de 

termos opostos relacionados, o desempenho médio de cada imagem utilizada 

no estudo em cada par, em gráficos separados por perfil de usuário. 

O primeiro aspecto abordado foi o de percepção de estilo da ilustração 

(Figura 56), ou o quanto os entrevistados a compreendem com relação a 

critérios que medem suas opiniões pessoais sobre a adequação da imagem a 

técnicas e representações mais clássicas ou modernas, o quanto elas 
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demonstram a criatividade do artista, a jovialidade dos temas retratados, e se 

são percebidas como cenas oriundas da fantasia ou da realidade.  

Figura 56. Gráfico comparativo entre os perfis de usuários sobre a percepção do estilo das ilustrações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observando os resultados de cada grupo individualmente, é possível 

notar o diferente desempenho de cada ilustração. No Perfil 1, percebe-se 

também uma tendência de as ilustrações formarem curvas ligeiramente 

similares no gráfico, apontando variações de avaliação não muito grandes 

entre si. A curva relativa à ilustração de AD&D chama a atenção por seu 

desempenho muito diferente das demais, no quesito Real/Fantástico. Também 

é considerada a imagem menos criativa de todas as seis. O que se inferiu a 

partir disso é que a ilustração não obtém êxito ao representar uma cena 

interpretada como fantástica, mesmo para observadores que não tenham um 

repertório visual que compreenda as representações tradicionais dos livros da 

franquia, mas que também não inova com relação à representações similares 

presentes em outras mídias. A curva relativa à ilustração do D&D Basic Set 

também apresenta alguns resultados mais extremos, sendo percebida como 

uma representação mais clássica e estilizada, porém trazendo uma cena 

considerada bastante fantástica. 

As curvas obtidas no Perfil 2 apresentam discrepâncias maiores. 

Novamente as curvas de Basic D&D e AD&D chamam a atenção, por 

demonstrarem valores que destoam das outras curvas. Aqui, a imagem do 

Basic D&D também é percebida como a representação mais clássica e 

estilizada, porém também é tratada como mais antiquada, juntamente com 

AD&D, o que muda a interpretação do termo clássico para uma característica 

que talvez não seja tão interessante. Há uma indecisão das respostas quanto 

ao aspecto criativo da imagem, mas ela acaba sendo posicionada mais 

próxima do trivial, com menos intensidade que AD&D. Os integrantes do Grupo 

2 também consideram a ilustração de D&D 5E como a mais moderna, jovial e 

realística, e seu desempenho nos outros critérios é similar as demais imagens. 

A ilustração de D&D 4E tem o melhor desempenho no critério de representação 

do fantástico e, diferente de D&D 5E, é percebida como bastante estilizada. 

As curvas do Perfil 3, formado por jogadores com o repertório visual de 

Dungeons & Dragons formado por duas ou mais edições, são as que 

apresentam as maiores diferenças entre si. Essa percepção parece ser 

influenciada pela maior relação com a franquia, talvez até mesmo algum fator 

relacionado ao nível reflexivo do design (NORMAN, 2008), que pode influenciar 
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o julgamento. Também é possível afirmar que esses participantes não tiveram 

o primeiro contato com essas ilustrações durante a aplicação do estudo, e 

trazem vivências e memórias que podem formar uma opinião já pré-concebida 

ao se avaliar cada imagem. Neste grupo, as curvas do Basic D&D e do AD&D 

novamente destoam dos demais, sendo essas ilustrações consideradas mais 

clássicas, antiquadas e triviais. Novamente, o desempenho de AD&D no critério 

de representação do fantástico é o mais baixo, o que é bem perceptível no 

gráfico. A ilustração de D&D 3.0, por outro lado, é tida como a mais fantástica e 

criativa, embora surja uma opinião controversa quanto ao critério 

realístico/estilizado. Neste grupo, nenhuma das ilustrações é avaliada como 

moderna. 

O segundo gráfico elaborado (Figura 57) apresenta as informações 

relativas ao aspecto do nível reativo do design emocional, proposto por Norman 

(2008). Os pares de termos escolhidos tratam basicamente de reações iniciais 

às imagens, e opiniões que podem ser formuladas a primeira vista.  
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Figura 57. Gráfico comparativo entre os perfis de usuários sobre o Nível Reativo do design emocional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados observados no gráfico são, de certa forma, conflitantes 

com o que se esperava. De acordo com Norman (2008), no nível visceral do 
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design emocional todas as pessoas são parecidas, uma vez que o nível ocorre 

sem a interferência do raciocínio e do repertório de cada indivíduo. Aqui, 

esperava-se que as reações às ilustrações refletissem esse conceito. 

Entretanto, os grupos demonstram opiniões bastante diferentes. Apesar disso, 

podem-se notar alguns padrões. 

No Perfil 1, as curvas das imagens parecem seguir uma mesma 

tendência de desempenho, apenas destoando nos dois primeiros critérios: 

estático/dinâmico e agradável desagradável. Os outros demonstram resultados 

próximos, ou com variação muito inferior aos dois primeiros. Novamente aqui a 

ilustração de AD&D demonstra um desempenho um tanto diferente. Embora 

não seja considerada tão estática quanto ao D&D 3.0, é a mais desagradável, 

junto com Basic D&D. É também vista como a menos divertida, interessante e 

atraente. As ilustrações de AD&D 2ª Ed., D&D 4E e D&D 5E tem os melhores 

desempenhos nesses quesitos, e também as considerada mais agradáveis. A 

ilustração de D&D 3.0 parece ser recebida com alguma estranheza: é 

considerada a mais estática, não tão agradável e, embora seja divertida e 

interessante, é a menos atraente para esse grupo. 

O Perfil 2 apresenta resultados ainda mais conflitantes. Para este grupo, 

as curvas das imagens não são tão próximas, AD&D ainda tem a imagem de 

desempenho mais deslocado, sendo considerada como estática, entediante, 

desinteressante e repulsiva. Basic D&D e D&D 3.0 também recebem 

avaliações diferentes e de certa forma conflitantes. D&D 3.0 é percebido como 

interessante, apesar de repulsivo, e o Basic D&D mostra resultados em que é 

tido como divertido e interessante, mas desagradável e repulsivo. Novamente, 

pode-se observar o fato de que AD&D 2ª Ed., D&D 4E e D&D 5E obtém 

resultados bastante próximos, sendo considerados os mais dinâmicos, 

agradáveis, divertidos, interessantes e atraentes. 

O Perfil 3 volta a aparentar uma tendência entre as imagens, e as curvas 

se tornam mais parecidas. Embora todas sejam avaliadas de formas diferentes 

quanto ao dinamismo, possuem resultados similares nos outros quesitos. Mais 

uma vez, AD&D tem a avaliação mais destoante do conjunto, e sua curva se 

mostra contrária às outras em todos os quesitos. O grupo também tem as 
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médias de avaliação menos extremas, refletindo algumas opiniões contrárias 

entre os entrevistados, e avaliações menos extremas em outros casos. 

Para a análise do nível comportamental do design emocional (NORMAN, 

2008), os termos utilizados no gráfico relacionado (Figura 58) serviram para 

medir como as ilustrações são percebidas pelos usuários como informações 

complementares ao contexto de uma página de um manual de regras de jogo. 
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Figura 58. Gráfico comparativo entre os perfis de usuários sobre o Nível Comportamental do design 
emocional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Esperava-se que os resultados obtidos entre os perfis de usuários 

fossem substancialmente diferentes e, de fato, foi isso o que se observou, 
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principalmente entre o Perfil 1 e os demais. Essas diferenças se devem ao 

conhecimento, ainda que empírico, que os participantes dos Perfis 2 e 3 já 

possuem sobre o papel das ilustrações nos livros 

No Perfil 1, pode-se observar com as curvas das ilustrações estão mais 

próximas. Quase todas são consideradas coerentes e adequadas a um manual 

de regras, com conteúdo explicativo, claro, e representando cenas 

consideradas impossíveis em uma sessão de jogo. Mais uma vez, a ilustração 

de AD&D destoa das demais: há uma indecisão quanto a sua coerência ou não, 

mas mesmo assim ela foi considerada adequada. Os outros termos ajudaram a 

compreender este resultado como uma incapacidade da ilustração de transmitir 

corretamente seu conteúdo. No gráfico sobre percepção de estilo, ela foi 

considerada pelo grupo como a menos ligada ao fantástico, e isso se reflete 

aqui quando os entrevistados a interpretam como uma ilustração complicada, 

por não identificarem com certeza a cena retratada. 

O Perfil 2, cuja maior parte dos integrantes teve experiência de jogo com 

o D&D 5E, reflete a vivência de seus integrantes nos resultados (NORMANS, 

2008). Nota-se um desempenho da ilustração de D&D 5E ligeiramente superior 

aos demais, sendo avaliada como coerente e adequada, como a mais 

explicativa e clara. Entretanto, ela é compreendida como uma cena que não 

poderia ser vivenciada em uma sessão de jogo. Isso pode ser interpretado 

como uma falha de compreensão do conteúdo da imagem, ou com certa 

confusão com relação aos termos impossível/possível durante o estudo, apesar 

do uso do cartão de significados. Essa impressão aprece ser corroborada pela 

avaliação da ilustração de AD&D como a única posicionada mais próxima do 

possível, apesar de também ser considerada confusa. Já a imagem de Basic 

D&D obteve pontuações muito próximas em todos os critérios, o que mostra 

que foi percebida como coerente e adequada, embora de compreensão um 

pouco complicada. 

Os dados mais consistentes foram obtidos no Perfil 3. O fato de seus 

participantes já terem tido contato com mais de uma edição dos livros da 

franquia se mostra um diferencial importante na avaliação e julgamento das 

imagens nesses quesitos (NORMAN, 2008). Aqui parece também não ter 
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ocorrido nenhuma confusão com os termos do protocolo de diferencial 

semântico. Com exceção de AD&D, todas as ilustrações foram avaliadas como 

coerentes, adequadas e claras. Quase todas são percebidas como cenas 

possíveis em situações de jogo, exceto D&D 3.0, que tende ao impossível. A 

ilustração de AD&D é diametralmente oposta a todas as outras em quase todos 

os critérios: é incoerente, inadequada, complicada e confusa, mas novamente 

se mostra interpretada como uma cena possível. Quanto ao Basic D&D, não 

houve um consenso entre os entrevistados, e as avaliações opostas resultaram 

no posicionamento central da ilustração no gráfico. 

O gráfico sobre o nível reflexivo do design emocional de Norman (2008) 

traz resultados bastante interessantes (Figura 59). Os resultados entre os perfis 

de usuários são diferentes, de acordo com o que era esperado. Como esse 

nível do design emocional é completamente relacionado às vivências pessoais 

dos participantes, às suas memórias e repertórios, cada grupo demonstrou 

reações próprias, porém coerentes entre si. 
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Figura 59. Gráfico comparativo entre os perfis de usuários sobre o Nível Reflexivo do design emocional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Perfil 1 mostra que as curvas de todas as ilustrações, com exceção de 

AD&D, seguem uma mesma tendência, sendo avaliadas de formas similares e 
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com variações numéricas sutis. A ilustração de D&D 5E é a que pontua melhor 

na maioria dos critérios, sendo igualada por D&D 4E e AD&D 2ª Ed. em sua 

percepção como uma imagem atemporal, e superada apenas nesse quesito, 

por D&D 3.0. Todas as outras ilustrações apresentam resultados próximos. Já 

a imagem de AD&D é considerada como a menos atemporal, fria, apática e 

banal. Ainda assim, foi considerada memorável pelos entrevistados. 

O Perfil 2, já possuindo um repertório visual relacionado a D&D, percebe 

e interpreta as ilustrações de forma um pouco diferente (NORMAN, 2008). Aqui, 

a imagem de AD&D tem o desempenho completamente oposto à maioria das 

outras, sendo considerada esquecível, fria, apática, banal e imemorável. O 

julgamento dos participantes sobre ela foi bastante consistente, e suas 

posições no gráfico são bastante destacadas. Com relação ao grupo anterior, o 

Basic D&D e o D&D 3.0 também geram reações diferentes: ambos geram certa 

controvérsia quanto a serem considerados atemporais, o Basic D&D não é 

avaliado como emocionante, e o D&D 3.0 também está deslocado para ser 

percebido como uma cena mais fria. Para este grupo, cuja maioria dos 

participantes só teve contato com D&D 5E, esta ilustração é justamente a 

considerada mais evocativa. 

Os dados mais diferentes são obtidos pelo Perfil 3. Composto por 

jogadores que tiveram contato com mais de uma edição, muitos deles podem 

ter suas opiniões bastante afetadas pelas vivências e memórias pessoais 

(NORMAN, 2008), e isso se traduziu pela aproximação de algumas imagens ao 

centro do gráfico, mostrando uma média entre opiniões opostas. Algumas 

imagens se sobressaem às demais: D&D 3.0 aqui é avaliada como a mais 

atemporal, evocativa, excêntrica e memorável de todas, e AD&D, seguindo 

todos os resultados até então, desempenha o extremo oposto com a mesma 

intensidade. As ilustrações de AD&D 2ª Ed., D&D 4E e D&D 5E são avaliadas 

como emocionantes e evocativas, mas ficam aproximadas do centro do gráfico 

nos outros critérios. Já a curva do Basic D&D se encontra quase 

completamente centralizada, mostrando o resultado de opiniões bastante 

conflitantes. 
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O último gráfico a ser comentado é o obtido por meio do uso de termos 

relativos ao modelo de emoções induzidas por afetos centrais (Figura 60), 

introduzido por Hekkert e Desmet (2007). Os pares de termos foram todos 

originados desse modelo, e são emoções que poder ser induzidas por afetos 

sugeridos pelas ilustrações. Apesar de essas emoções induzidas ocorrerem 

por meio de processos automáticos, elas também estão sujeitas a outras 

características e percepções do entrevistado, como seu interesse por 

determinado tema, ou por determinada edição no caso deste estudo, e pela 

sua atitude com relação às ilustrações observadas. 
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Figura 60. Gráfico comparativo entre os perfis de usuários, relativo ao modelo de afetos centrais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos pelo Perfil 1 demonstram algumas relações 

interessantes entre os entrevistados e as imagens. AD&D, como já era 
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esperado, é avaliada como pouco empolgante, e monótona. Nos outros 

critérios, dividiu opiniões e não se destacou muito. As outras ilustrações são 

melhor avaliadas, mas algumas, que vinham obtendo bons resultados nos 

aspectos anteriores, não se destacam muito aqui. A ilustração de D&D 4E é 

tida como empolgante, mas não muito inspiradora, embora capaz de gerar 

satisfação e admiração. 

O Perfil 2 demonstra algumas opiniões menos conflitantes. Para ele, 

Basic D&D e D&D 3.0 não alcançam grandes resultados, e suas curvas ficam 

mais centralizadas no gráfico, demonstrando despertar algum nível de alerta, 

mas também provocando certo desgosto, com tendência a serem mais 

desprezadas, quando comparadas às demais. AD&D é tica como a mais 

monótona e desanimadora, e tem desempenho mediano nos outros critérios. 

AD&D 2ª Ed., D&D 4E e D&D 5E tem desempenhos que revelam terem sido 

bem recebidas pelos entrevistados, ainda que D&D 4E receba novamente 

opiniões conflitantes no eixo inspirador/desanimador, colocando esse resultado 

no centro do gráfico. 

O Perfil 3 parece demonstra opiniões mais exigentes, e mesmo as 

imagens que tem bom desempenho não estão nos extremos do gráfico. AD&D, 

anteriormente avaliada como fria, apática e banal, aqui é considerada 

monótona e desanimadora, gerando desgosto e desprezo da parte dos 

participantes. É a curva que mais se desconecta das outras. Aqui, D&D 3.0 é 

avaliada como inspiradora, e alvo de bastante admiração. D&D 5E e Basic 

D&D têm desempenhos similares, mas a primeira é ligeiramente mais bem 

avaliada, e se destaca em causar satisfação. 

Esta percepção de emoção indicada nos gráficos é resultante dos 

processos individuais de avaliação do objeto, que leva em consideração o 

interesse do participante do estudo e as características do objeto observado 

(HEKKERT & DESMET, 2007). Essas características estão diretamente 

relacionadas aos termos utilizados nos gráficos sobre percepção de estilo e 

sobre o nível reativo do design emocional (NORMAN, 2008), uma vez que são 

intrínsecas ao objeto e não ao observador. 
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6 Considerações Finais 

A motivação inicial para esta pesquisa surgiu da observação das 

constantes mudanças na direção de arte entre as edições da franquia, e de 

uma tendência dos jogadores e leitores de seus livros de demonstrar 

favoritismo com uma edição específica em detrimento das outras. Esse 

favoritismo não necessariamente tinha como objeto livros de uma edição mais 

nova, mas aparentava estar relacionado mais às vivências e lembranças 

pessoais de cada jogador. Isso parecia se refletir no desempenho comercial 

apresentado pela franquia na Figura 1 (apresentada na página 20 desta 

dissertação), quando uma dessas mudanças na direção de arte coincidiu com a 

primeira vez em que os produtos de D&D deixaram de aparecer no topo da lista 

de jogos do gênero mais vendidos, e seu eventual retorno ao topo após o 

lançamento de uma edição que demonstra maior vínculo com as 

representações artísticas utilizadas pela franquia em seu período de grande 

sucesso. 

A partir disso, surgiu o questionamento quanto a um uso consciente de 

uma direção artística que tivesse como objetivo a criação de ilustrações que se 

esforçassem para construir uma relação emocional, um vínculo afetivo com 

seus consumidores. Desta forma, foi formulada a hipótese que orientou a 

pesquisa e a metodologia utilizada. Essas diferentes ilustrações, utilizadas nos 

manuais desde o princípio da franquia, sempre tiveram funções práticas que as 

permitissem ser utilizadas como ferramentas de construção do imaginário, 

facilitadoras de conteúdos e peças que poderiam fazer com que um livro fosse 

capaz de atrair para si o olhar interessado dos possíveis consumidores. Essas 

mesmas ilustrações, no entanto, poderiam ser percebidas de formas diferentes 

por esses mesmos consumidores, quando analisadas nos aspectos afetivos. 

Através da análise documental, parte desta hipótese foi confirmada. 

Quando analisadas à luz das teorias utilizadas como fundamentação, as 

ilustrações de fantasia presentes nos livros da franquia realmente demonstram 

funções específicas, e frequentemente acumulam essas funções em diferentes 

níveis. Algumas delas sugerem narrativas, ao mesmo tempo em que treinam o 

olhar do observador para com o tempo esse se torne capaz de identificar, fácil 
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e naturalmente, os elementos incomuns que são representados por elas. 

Outras utilizam a união do texto verbal e visual para facilitar conceitos que 

precisariam de longos e detalhados parágrafos para total compreensão, mas 

que com o exemplo oferecido por essas imagens se tornam mais simples e 

objetivos. A análise documental também elucidou algumas das principais obras 

da cultura popular que serviram como referência para a criação dessas 

ilustrações, e da cultura visual que permeia a história de Dungeons & Dragons. 

No começo, tendo como principal fonte de inspiração as revistas pulp, com 

suas narrativas de ação sobrenatural, passando por histórias em quadrinhos, 

produções cinematográficas, jogos eletrônicos, até o momento em que a 

franquia assume sua própria história como principal referência, e busca 

desenvolver um conjunto de representações visuais que coloque a narrativa no 

centro das atenções, e seja capaz de evocar memórias e experiências de seus 

consumidores a partir de suas características constitutivas. 

Estas memórias e experiências interferem diretamente na percepção e 

avaliação que um leitor faz de cada um desses livros. Muitas dessas relações 

podem ser observadas nos gráficos que detalham as respostas obtidas no 

estudo com usuários. Algumas expectativas do estudo foram satisfeitas, como 

a observação das diferentes percepções que os três perfis tiveram das 

ilustrações por eles avaliadas, principalmente nos aspectos do design em nível 

reflexivo e nas respostas emocionais geradas pelos afetos sugeridos por essas 

imagens. 

Este estudo com usuários também revelou a presença de algumas 

falhas na aplicação da metodologia, que podem ser corrigidas com pesquisas 

futuras. Alguns dos termos escolhidos para os aspectos avaliados parecem ter 

gerado confusão, apesar dos materiais de auxílio e das conversas iniciais 

realizadas com os entrevistados. O protocolo de diferencial semântico talvez 

não seja a melhor ferramenta para se estudar em detalhes a forma como as 

ilustrações se relacionam com os observadores no nível reativo do design 

emocional, uma vez que o principal diferencial deste nível é ser processado de 

forma automática e sem reflexão aprofundada mas que, quando traduzido para 

o formulário de múltipla escolha, induz o entrevistado a pensar sobre o que 

esteve observando e tomar decisões objetivas de como a sua opinião deve ser 
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representada em suas respostas. Para uma análise mais detalhada e precisa 

desse nível, talvez seja recomendável uma nova aplicação deste estudo, que 

possa contar com o uso de equipamentos de captação de movimentação do 

olhar e de expressões faciais dos entrevistados e que, com o auxílio de outros 

profissionais, esses sinais possam ser interpretados de forma adequada e 

gerar dados mais precisos. 

Já o modelo de emoções induzidas por afetos centrais se mostra uma 

ferramenta poderosa, ainda mais quando utilizada em conjunto com as 

medições do nível reflexivo do design, porque promove o uso de termos que os 

participantes tenham grande familiaridade por serem emoções presentes no 

cotidiano, observáveis em diversas situações. 

Por fim, após a análise e comparação dos resultados obtidos, confirma-

se a hipótese de aplicação de ilustrações com funções planejadas e 

percepções individuais para cada observador. A análise documental demonstra 

esses usos padronizados dos diferentes tipos de ilustração, e o estudo com 

usuário confirma as diferentes recepções do público. Essa confirmação traz 

importante contribuição para os estudos na área, e para a aplicação desses 

conceitos em produtos editoriais relacionados. Mostra que é possível planejar 

uma identidade artística que leve em consideração as vivências, memórias e 

gostos de diferentes públicos e, através de um uso planejado de ilustrações e 

imagens, o conteúdo pode ser facilmente transmitido, para os leitores, criar 

vínculo e fidelizar esses consumidores. Esta dissertação torna evidentes as 

relações emocionais do uso das ilustrações de fantasia nos livros de D&D, nas 

áreas de design gráfico e design emocional, e deixa margem a estudo futuros 

que possam aplicar melhorias no método aplicado e testar essas relações em 

outras categorias de publicação, trazendo assim avanços para o mercado 

editorial. 

Para aplicações futuras da metodologia, sugere-se que a aplicação do 

protocolo de diferencial semântico se dê através de entrevistas dirigidas com 

uma quantidade reduzida de participantes, e que esse protocolo seja focado na 

percepção de estilo da imagem, na análise do nível reflexivo do design 

emocional e na avaliação da experiência de produto por parte dos usuários. Os 
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níveis reativo e comportamental podem se beneficiar de outras metodologias, 

como rastreamento de olhar e registro e expressões faciais para o primeiro, e 

um pequeno questionário mais direcionado para o segundo. Acredita-se que as 

informações obtidas dessa forma serão mais consistentes e simples de analisar, 

gerando uma boa quantidade de dados qualitativos, que podem revelar 

relações mais interessantes do que o aqui apresentado quanto a esses níveis. 
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