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Pode o subalterno jogar?



Gayatri Spivak
O colonizado pode falar por si mesmo usando as mesmas ferramentas do colonizador?

Atualmente tanto o processo quanto o imaginário empregado na criação e fruição de jogos parte 
de uma perspectiva eurocêntrica, particularmente no que se refere a jogos em cenários de 
Fantasia ou Ficção Científica. Os tropes e clichês das produções anglo-americanas se tornaram 
dominantes a ponto de só serem percebidos em suas versões mais caricatas. 

A questão passa também pela problemática de apoio à diversidade e falta de representatividade 
que vem sendo debatida tanto nos ambientes de jogos quanto no de outras produções narrativas. 
É inegável a satisfação de segmentos populacionais que antes não se sentiam representados ao 
se verem nas narrativas, muitas vezes para a surpresa dos segmentos que já se viam 
representados.

CAN THE SUBALTERN SPEAK?
Pode o subalterno falar? Trad. Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

https://english.columbia.edu/content/gayatri-c-spivak
http://cup.columbia.edu/book/can-the-subaltern-speak/9780231143851


BLACK SKIN, WHITE MASKS. London: Pluto Press, 1986.

Frantz Fanon
“Falar significa estar em condições de usar uma determinada sintaxe, de 
apreender a morfologia desta ou daquela língua, mas significa sobretudo 
assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização.” (1967: 17-18).

https://monoskop.org/images/a/a5/Fanon_Frantz_Black_Skin_White_Masks_1986.pdf
https://iep.utm.edu/fanon/


Phillip Penix-Tadsen 

Durante uma entrevista de campo para uma análise dos hábitos dos jogadores no Oriente 
Médio, uma menina de 12 anos empurra a pesquisadora Helga Tawil-Souri de lado para 
compartilhar o que ela descreve como "o melhor jogo de todos os tempos", o first person 
shooter Special Force (...) Esta jogadora está bastante familiarizada com jogos do gênero, 
tendo jogado jogos que a colocam como parte de uma força militar dos Estados Unidos 
intervindo no Iraque, Irã, Líbia e Síria. A diferença é que Special Force é um videogame 
pró-árabe, na verdade o primeiro (embora não o único) jogo desse tipo que essa 
adolescente palestina encontrou. Na verdade, ela nunca jogou um jogo ambientado no 
mundo árabe que permitisse ao jogador não atirar em árabes. Como ela explica a 
Tawil-Souri, antes de jogar Special Force, “Eu sempre tive que atirar no meu próprio 
povo”. (tradução livre, grifo meu)

VIDEO GAMES AND THE GLOBAL SOUTH . Carnegie Mellon University: ETC Press, Pittsburgh, PA, 2019 

https://www.udel.edu/faculty-staff/experts/phillip-penix-tadsen/
http://press.etc.cmu.edu/index.php/product/video-games-and-the-global-south/
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Aníbal Quijano
O colonizador destrói o imaginário do outro, invisibilizando-o e subalternizando-o, enquanto 
reafirma o próprio imaginário (p.19).

Luiz Fernandes de Oliveira & Vera Maria Ferrão Candau
A colonialidade do poder criou uma espécie de fetichismo epistêmico (ou seja,a cultura,as ideias e 
os conhecimentos dos colonialistas aparecem de forma sedutora, que se busca imitar (p.21).

Catherine Walsh
A decolonialidade representa uma estratégia que vai além da transformação da descolonização, ou 
seja, supõe também construção e criação. Sua meta é a reconstrução radical do ser, do poder e do 
saber (p.24).

https://www.scielo.br/pdf/edur/v26n1/02.pdf
http://umbral.uprrp.edu/anibal-quijano/
https://ufrrj.academia.edu/LuizFernandesdeOliveira
https://www.escavador.com/sobre/9889166/vera-maria-ferrao-candau
https://racespaceplace.com/people-draft/catherine-walsh/


Colonialismo >> Colonialidade >> Descolonização >> Pós colonialidade >> Decolonialidade

Qual a diferença entre decolonial e pós colonial? 
http://www.dialogosinternacionais.com.br/2014/11/do-pos-colonial-decolonialidade.html

- Devo falar sobre algo que não SEI?
- Devo falar sobre algo que não SINTO?
- Qual é a diferença entre SABER e SENTIR?
- O que você SABE que você acha que pode ser interessante para outra pessoa?
- O que você SENTE que você acha que pode ser interessante para outra pessoa?
- O que você SABE que você acha que pode incomodar outra pessoa?
- O que você SENTE que você acha que pode incomodar outra pessoa?

http://www.dialogosinternacionais.com.br/2014/11/do-pos-colonial-decolonialidade.html
http://www.dialogosinternacionais.com.br/2014/11/do-pos-colonial-decolonialidade.html


AFROFUTURISMO, CYBERFUNK, STEAMFUNK, SWORD & SOUL: NOVOS RÓTULOS PARA VELHAS QUESTÕES

Fabio Kabral
Para decolonizar basta pintar e vestir 
estruturas eurocêntricas com cores e 
roupas de outras etnias e culturas?
Concordamos com Kabral que é 
preciso ir muito além disso de mudar 
o revestimento, é preciso configurar 
novas estruturas visuais e narrativas.

Por exemplo: 

https://medium.com/revista-subjetiva/afrofuturismo-cyberfunk-steamfunk-sword-soul-novos-r%C3%B3tulos-para-velhas-quest%C3%B5es-7a9fbd51a15f
https://www.facebook.com/fabiokabral


Minecraft e a metáfora da colonização
https://www.youtube.com/watch?v=d6i5Ylu0mgM 

Quais seriam as possibilidades descoloniais de mecânica na 
construção de cenários?

ESTRUTURAS EUROCÊNTRICAS RECORRENTES: apesar de consagradas, vê-las como 
universais e recorrentes a todas as culturas não será uma postura eurocêntrica?

https://www.youtube.com/watch?v=d6i5Ylu0mgM


A jornada do herói
de https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell e o 
ponto de vista eurocêntrico-arquetípico de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung como principal 
referência narrativa dos jogos atuais: quais seriam as 
possibilidades descoloniais de mecânica para 
construção e motivação de personagem?

ESTRUTURAS EUROCÊNTRICAS RECORRENTES: 
considerá-las como “necessárias” quando não “únicas” não 
será um elemento limitador da criatividade? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung


O messianismo &
o dualismo
como principais referências de solução de 
problemas e desafios: quais seriam as 
possibilidades descoloniais de mecânica para 
construção de roteiros e solução de problemas?

ESTRUTURAS EUROCÊNTRICAS RECORRENTES: 

https://www.todamateria.com.br/messianismo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dualistic_cosmology


A Sequência de Fibonacci,
a Proporção Áurea e 
o Homem Vitruviano 
como principais referências visuais: quais seriam as 
possibilidades descoloniais de representação imagética de 
corpos e civilizações?

ESTRUTURAS EUROCÊNTRICAS RECORRENTES: estaremos então vivendo uma “miopia criativa” 
que nos obriga, ainda que inconsciente, a permanecer presos no labirinto das mesmas estruturas? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%AAncia_de_Fibonacci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_vitruviano


https://drive.google.com/drive/folders/15EGx0WRBLvMT5TKj71C92At4LOYU7NUA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MrxtRgoiwdKk3m6n7skXi99hjMIePAeD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1JN6On5rqrdcs8E-Pgb-qR3SEUHen3VJE?usp=sharing

https://linktr.ee/necsUFF

PARA SABER MAIS SOBRE DECOLONIALIDADE: 

https://drive.google.com/drive/folders/15EGx0WRBLvMT5TKj71C92At4LOYU7NUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MrxtRgoiwdKk3m6n7skXi99hjMIePAeD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JN6On5rqrdcs8E-Pgb-qR3SEUHen3VJE?usp=sharing
https://linktr.ee/necsUFF

