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Pela classificação 
indicativa de games
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as pessoas precisam tomar 
cuidado ao criticar uma 
mídia sem conhecê-la

“



coordenador da fgv e desenvolvedor de 
jogos, arthur protasio é conhecido na 

internet como “ludobardo”, por gostar 
de falar sobre narrativa em jogos. o 

pesquisador, que dá palestra amanhã 
na campus party brasil, sai em defesa da 
legitimidade dos jogos enquanto mídia 

Você atua em muitas frentes no campo de jogos eletrôni-
cos, da pesquisa ao desenvolvimento. Qual sua formação?
sou formado em direito, mas desde que eu estava na fa-
culdade sabia que não iria querer trabalhar advogando. 
minha intenção ao fazer faculdade de direito era obter 
conhecimento jurídico para que eu pudesse usá-lo em 
outra área de atuação. hoje, vejo essa multidisciplinari-
dade como o fator mais importante na minha formação, 
tendo inclusive me possibilitado o estágio no centro de 
tecnologia e sociedade (cts) da fundação getulio var-
gas (fgv). como o cts é um centro de pesquisa híbri-
do, com um vínculo muito forte em mídia digital (o cts 
representa o movimento creative commons no brasil), 
para trazer a temática de jogos, para ele, foi um pulo.

E em que momento isso aconteceu?
foi quando saiu uma decisão judicial em 2007 proibin-
do a comercialização do jogo de tiro em primeira pessoa 
counter strike no brasil. fui analisar a decisão judicial e 
vi que tinha um conteúdo absurdo, com coisas que não 
condiziam com a realidade do jogo. então, estando no 
cts, me vi com o espaço para falar “olha, podemos tra-
balhar isso de uma maneira jurídica, mas também abor-
dar o lado dos jogos, das novas mídias e do mercado”. e 
aí essas peças foram se encaixando e começamos a ter a 
preocupação de como lidar com a questão da proibição 
judicial de um jogo e de como atingir públicos que pu-
dessem ter interesse no assunto. a partir disso, o projeto 
do cts game studies foi se formulando. 

quem é?

arraste

quem é?

Com apenas 25 anos 
e formado em Direito 
pela PUC-rio, arthur 
Protasio é coorde-
nador do Cts Game 
studies, núcleo de 
pesquisa da FGV 
especializado em 
jogos eletrônicos. ele 
também atua como 
desenvolvedor de 
jogos e é presidente 
do braço carioca da 
associação Interna-
cional de Desenvol-
vedores de Jogos. 
Quando dispõe de 
tempo, arthur ado-
ta o pseudônimo 
Ludobardo em seu 
canal de vídeos sobre 
narrativa nos jogos 
eletrônicos. 



Qual tem sido o foco de trabalho do CTs game studies?
atua nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de jogos 
eletrônicos. organizamos eventos, escrevemos artigos e 
produzimos pesquisas sobre a indústria e a mídia dos jo-
gos. até o momento, já desenvolvemos dois jogos em ca-
ráter experimental, o que, apesar de não ser nosso foco, 
acaba sendo importante para nossas pesquisas e pro-
jetos. atualmente, estamos muito focados na discussão 
dos jogos e da sua liberdade de expressão como mídia. 

Você é a favor da venda irrestrita de jogos eletrônicos, 
mesmo os de teor violento? 
eu não sou a favor da liberação total. sou a favor da clas-
sificação indicativa nos jogos, assim como acontece em 
outras mídias, como os filmes. os jogos nunca foram 
uma mídia adequada só para crianças, mas, infelizmen-
te, essa percepção ainda permanece, e por isso vemos 
acusações infundadas de os jogos serem indevidamente 
violentos. as pessoas precisam tomar cuidado ao fazer 
críticas a uma mídia sem conhecê-la de maneira mínima 
para tecer comentários. e isso nós vemos acontecendo o 
tempo todo, seja em uma decisão judicial, em um proje-
to de lei ou na própria imprensa. 

Parece absurdo, a você, que outras mídias não sofram 
censura sob o discurso do incentivo à violência?
não me parece absurdo que outras mídias não sofram 
com esse discurso. me parece absurdo que os jogos, sim. 
é comum escutarmos alguém falando: “ah, mas os jogos 
são violentos, como eles podem ser comercializados? 
os jogos não podem fazer isso”. mas filmes podem ser 
tanto ou mais violentos que jogos. o que argumentam é 
que “os filmes não têm interação como os jogos e é um 
absurdo você juntar violência e interação”. não, não é 
absurdo. é o contrário. é justamente a interação que faz 
com que o jogador possa vir a refletir sobre a violência e 
os atos que está realizando. claro que nem todos podem 
ter esse pensamento crítico. por isso é importante você 
que se tenha uma classificação indicativa: para que as 

Ouça arThur PrOTássiO 
falar dE EXEmPlOs dE 
JOgOs ElETrôniCOs QuE 
sãO mais dO QuE mErO 
EnTrETEnimEnTO

PortaL
02:54

 “ sou a 
favor da 
classificação 
indicativa 
nos jogos, 
assim como 
acontece em 
outras mídias, 
como os 
filmes

‘POrTal’ mOsTra COmO 
um JOgO POdE TEr um 
bOm rOTEirO E ainda 
TOCar Em POnTOs COmO 
físiCa, maTEmáTiCa E nO-
çõEs dE EsPaCialidadE



pessoas possam ter um discernimento maior do que elas 
estão consumindo. 

Você acha que essa regulação deve ser feita pelo governo 
ou pela indústria, como acontece nos Eua?
no brasil, ainda não temos uma indústria de jogos ma-
dura para regular uma classificação indicativa. e entre 
não ter nenhuma e usar uma classificação já criada pelo 
governo, prefiro usar a do governo, mesmo que muitas 
vezes ela possa ser equivocada. no máximo, o que ela 
vai fazer é classificar um jogo como permitido somente 
para maiores de 18 anos. o problema de proibir um jogo 
é que, se ele já tem uma classificação indicativa, você 
está cortando o acesso ao jogo para toda a sociedade, 
você está cortando o acesso a algo que pode ser cultural, 
social e artístico. mesmo que venhamos a ter uma classi-
ficação indicativa regida pela própria indústria, como a 
dos eua, eu acho importante que você tenha profissio-
nais de setores diferentes compondo o conselho respon-
sável por essa classificação. é preciso ter um pouco de 
tudo para equilibrar interesses e também o impacto que 
a mídia vai tem na sociedade. 

Você acredita que jogos são mais do que entretenimento?
acredito, e a prova disso é que eu faço parte desse dis-
curso. mas eu procuro fazer esse discurso de uma ma-
neira não só acadêmica, porque a minha preocupação 
maior sempre foi não ficar só na teoria. a pesquisa de 
jogos é extremamente relevante e tem o seu lugar no 
mundo, mas eu quero também pegar esse conhecimento 
acadêmico e aplicar. por isso é que também sou desen-
volvedor e, quando faço um jogo, eu quero fazer algo 
que traduza esse discurso de que os jogos são mais do 
que entretenimento. acho que podemos abordar esse 
assunto de uma maneira mais didática e científica, mais 
social e também a partir dos jogos em si. 

O que falta para essa percepção ir além da academia? 
falta um papel muito grande de conscientização. mas 
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uma conscientização que tem que mudar de discurso. 
não é que o conteúdo do discurso esteja errado. mas é 
um pouco do que eu tento fazer com meus vídeos na in-
ternet. é preciso entender que um artigo acadêmico não 
vai ser lido por qualquer um. um artigo que eu fiz em 
2009 sobre liberdade de expressão nunca teve metade da 
repercussão do que o último vídeo que eu fiz, coloquei 
no youtube e foi apresentado na semana de cultura di-
gital. por quê? porque apesar de ser o mesmo conteúdo, 
esse discurso mudou de público-alvo. o discurso acadê-
mico obviamente vai atender à academia. já as pessoas 
da indústria que querem entender mais sobre essa ques-
tão vão querer ver um discurso que se guie por números. 
então, é tudo uma questão de adequação do conteúdo 
para o público-alvo. e essa conscientização tem que se 
dar nas esferas governamentais, acadêmicas, industriais 
e na sociedade como um todo. 

Você é presidente da representação no rio da associação 
internacional de desenvolvedores de Jogos (em inglês, 
igda). Como é o trabalho da igda na cidade?
a igda rio cumpre o papel de articular os diferentes ta-
lentos e pessoas com habilidades necessárias para a pro-
dução de jogos. a igda rio procura proporcionar esses 
encontros a partir de reuniões, encontros de bate-papos, 
palestras e maratonas de desenvolvimento. atualmente, 
nossa lista de e-mails tem cerca de 150 nomes. há pes-
soas de diversas áreas e diferentes níveis profissionais. 

Quais os obstáculos para desenvolver jogos aqui?
em geral, há um desconhecimento de quem está come-
çando na área, e, muitas vezes, de quem está no mer-
cado, de como pessoas de outras áreas podem facilitar 
seu trabalho. o que vemos por aí é que muitos querem 
ser  excelentes artistas de jogos, mas poucos ainda estão 
preocupados em ser excelentes empresários dessa in-
dústria, por exemplo. claro, há também o obstáculo da 
evasão de cérebros, profissionais altamente qualificados 
que, sem perspectivas aqui, vão procurar emprego lá 
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fora. o problema é que, se aqui ele é excepcional, lá fora 
vira mais um entre centenas de funcionários. e para ele 
isso é ótimo, mas para o mercado brasileiro é uma enor-
me perda. aqui ele poderia ser um profissional ultraqua-
lificado e liderar uma iniciativa de sucesso. 

muito se fala dos altos impostos brasileiros e como, no 
caso dos jogos, são um estímulo para a pirataria. Você 
concorda com isso?
é claro que os impostos têm um grande impacto no mer-
cado, principalmente na parte do consumidor. mas pre-
cisamos tomar muito cuidado com o discurso de que os 
impostos são os maiores inimigos da indústria de jogos. 
isso é algo que identificamos em uma de nossas pesqui-
sas. os impostos são um entrave à indústria dos jogos? 
sim. os impostos são o maior ou o único entrave? não. 
é muito importante tomar cuidado com esse discurso, 
porque ele é muito fácil de gerar apelo popular, e, quan-
do o usamos, estamos transferindo a responsabilidade 
do problema para o governo. ao mesmo tempo, eu não 
vou te dizer que a pirataria é completamente incondi-
zente com a realidade brasileira. o que identificamos 
com nossas pesquisas é que a pirataria não é causa, mas 
consequência de uma série de fatores. entre esses fato-
res, impostos altos, mas também a dificuldade de acesso. 
então, não adianta falar que os impostos são o grande 
problema. eles são um dos fatores problemáticos, mas 
não são os únicos.

thiago.jansen@oglobo.com.br
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