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 ideia de uma narrativa interactiva e não linear, 
contendo múltiplos caminhos e desfechos, não 
tem um momento de génese identifi cável. Pelo 

contrário, pairou – e apurou – durante muitos anos 
nas mentes de alguns escritores de renome, de entre 
os quais Jorge Luis Borges foi pioneiro. Sobretudo 
nos contos «O jardim dos caminhos que se bifur-
cam» e «Análise da obra de Herbert Quain», ambos 
publicados na mesma antologia, em 1941, o escritor 
argentino explora a ideia do livro como labirinto, de 
uma narrativa ramifi cada que contém a totalidade 
– ou muitos – dos desenvolvimentos e conclusões 
possíveis. Não é difícil entrever ali os princípios 
fundamentais subjacentes aos livros-jogo, ainda que 
a aplicação esteja distante.
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Muitos outros se seguiram, desde os 
vários exercícios de Raymond Queneau 
e do seu grupo literário experimental 
Oulipo, passando por Julio Cortázar, 
com O Jogo do Mundo – Rayuela (1963), 
até aos contos de fi cção científi ca «Alien 
Territory» (1969) e «The Lost Nose», de 
John Sladek, entre outros. Fora do regis-
to artístico, foi também fundamental o 
trabalho do behaviorista norte-america-
no B. F. Skinner sobre aquilo que deno-
minou «ensino programado», um méto-
do automatizado de  autoaprendizagem. 
A hiperfi cção e o hipertexto partilham 
todos estes antepassados comuns, teóri-
cos e práticos, com os livros-jogo.

No entanto, apesar de o género ter 
sido desenvolvido num meio artístico 
predominantemente inovador, a sua 
expressão nos livros infanto-juvenis, 
pelo menos desde a década de 1940, 
nunca deixou de se fazer sentir – o 
exemplo mais antigo de que há notícia 
é o de Treasure Hunt, uma obra pouco 
conhecida assinada por Alan George. 
É improvável que os autores destes 
primeiros livros destinados a crianças 
entendessem o seu trabalho como ex-
tensão ou complemento das refl exões 
dos seus colegas de escrita “sérios”, 

mas, por contágio de ideias ou decisão 
consciente, a linhagem conceptual de 
ambos é a mesma. A consolidação do 
género ocorrida em fi nais da década de 
70 selou em defi nitivo a sua transferên-
cia completa para o domínio da cultura 
pop e da comercialização em massa, 
abandonando por inteiro a literatura ex-
perimental e inaugurando a era dourada 
dos livros-jogo.

 

m 1969, Edward Packard, um 
advogado norte-americano aspirante 
a escritor, escreveu Sugarcane Island, 

o primeiro livro-jogo moderno. 
Depois de inúmeras rejeições, o autor 
conseguiu fi nalmente publicar o livro 
em 1976 e o público acolheu-o de 
tal forma que, em 1979, a editora 
Bantam Books deu continuidade ao 
conceito com a famosa série Choose 
Your Own Adventure (CYOA), sob a 
tutela de Packard e do seu ex-editor 
R. A. Montgomery. Desencadeou-se, 
nos EUA, um fenómeno notável de 
popularidade e vendas.

Em traços largos, os livros CYOA 
são o melhor exemplo de um tipo de 
livro-jogo que contém uma narrativa 
interactiva onde o leitor é chamado 
pontualmente a escolher a opção 
que lhe parece mais interessante (ou 
prudente ou corajosa ou engraçada 
ou…). A árvore de escolhas tende a 
ser relativamente simples, tal como a 
escrita e o enredo, e o seu público-alvo 
é jovem, pelo que a abordagem procura 
ser pedagógica e desprovida de matéria 
controversa.

A colecção principal foi publicada 
entre 1979 e 1998 e contou com nada 
menos que 184 títulos diferentes, a que 
se somam outras largas dezenas de 
livros inseridos em séries temáticas mais 
curtas, por exemplo de grandes franchises 
pop, como as das personagens Disney, 
a Guerra das Estrelas e o Indiana Jones.

O sucesso foi tão grande, sobre-
tudo na América, que não tardaram a 
surgir concorrentes noutras editoras, 
mesmo nas de RPG. Assim, entre 1982 
e 1983, Rose Estes assinou os sete 
primeiros títulos da colecção Endless 
Quest, publicados pelos “donos” do 
Dungeons & Dragons (D&D), a nor-
te-americana TSR.

A série representou uma iniciativa 
de abertura ao mercado mainstream por 
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parte da edi-
tora; procurou 
aproveitar a 
receita vence-
dora e a po-
pularidade dos 
livros CYOA 
e juntar-lhe a 
ambientação 
fantástica do 
D&D, fazendo 
bom uso do 
vasto acervo de 

conteúdos que possuía (os mundos, as 
personagens, o imaginário, etc.), bem 
como da equipa exis-
tente de escritores e 
ilustradores. O esfor-
ço foi em larga me-
dida bem-sucedido 
– entre 1982 e 1995 
foram publicados 47 
títulos – e permitiu 
à TSR aumentar 
consideravelmente o 
seu alcance junto do 
público norte-ameri-
cano. De um ponto 
de vista pragmático, 
a colecção serviu 
também de suporte de divulgação, 
uma espécie de publicidade secundária, 
aos produtos principais da editora, os 
livros de RPG – não apenas os títulos 
de D&D, mas também de outros jogos 
como Top Secret, Gamma World e Star 
Frontiers, aos quais também foram dedi-
cados alguns títulos.

 

ambém em 1976, o mesmo ano em 
que surgiu Sugarcane Island, foi publi-
cado o primeiro cenário solitário de 

RPG, intitulado Buffalo Castle, em que 
o autor, Rick Loomis, decidiu aplicar 
alguns princípios do ensino programa-
do à escrita de aventuras de jogos de 
personagem. 

Apesar das características comuns 
com os livros CYOA, tudo indica que 
Buffalo Castle foi desenvolvido de forma 
autónoma, prefi gurando um caso de 
evolução convergente. O modelo ali 
inaugurado, no entanto, representa um 
passo em frente em termos de com-
plexidade; sobre a árvore de decisões 
navegáveis pelo protagonista da história 
foi introduzido, pela primeira vez, um 
sistema de jogo. É pedido ao leitor, 

pois, que conheça previamente as re-
gras e que se disponha a tratar o livro 
como uma espécie de mestre de jogo 
automático (na introdução pode ler-se 
que o «castelo destina-se às pessoas 
desafortunadas que não têm um mestre 
de jogo como vizinho»), lançando os 
dados e realizando os testes necessários 
sempre que o texto assim o indicar.

Ao contrário dos CYOA, Buffalo 
Castle pretende sobretudo oferecer um 
modo relativamente semelhante e fi el 
de jogar RPG a solo – num panorama 
pré-computadores pessoais, claro está 
–, acumulando a útil função de servir 

de introdução e aprendiza-
gem a um RPG de corpo 
inteiro, neste caso Tunnels & 
Trolls (T&T). A qualidade da 
escrita e do desenho de cená-
rios – manifestamente baixa 
na obra inicial – foi sendo 
melhorada ao longo de deze-
nas de títulos solitários para 
T&T, que, desde 1976, não 
mais deixou de apostar no 
género em que foi pioneiro.

A concorrência tardou 
dois anos a surgir, com Death 
Test, para The Fantasy Trip (o 

antecessor de GURPS), e desenvol-
veu-se principalmente 
ao longo da década de 
80, com inúmeros títu-
los solitários publicados 
para Traveller, RuneQuest, 
Call of  Cthulhu e, claro, 
D&D, entre muitos ou-
tros. Apesar das trans-
formações signifi cativas 
nas comunidades de 
jogadores desde então – 
e de, comparativamente, 
nunca ter tido um su-
cesso comercial muito 
notável –, o género 
continua hoje em dia a marcar presen-
ça nos catálogos de editoras como a 
Chaosium e a Flying Buffalo.

 

s jogos de personagem foram 
trazidos para o Reino Unido por Ian 
Livingstone e Steve Jackson, os dois 

fundadores daquela que é actualmente 
uma das maiores empresas dedicadas 
aos jogos de mesa, a Games Workshop.

À procura de levar os RPG a um 
público mais alargado, Livingstone e 

Jackson propuseram à editora Penguin 
uma espécie de manual introdutório 
a um tipo de jogo maioritariamente 
desconhecido dos leitores britânicos 
– apesar do seu sucesso comercial, a 
Games Workshop dedicava-se quase 
exclusivamente a um mercado de nicho. 
Depois de um processo preparatório 
relativamente acidentado, movido em 
grande parte pelo instinto visionário 
de duas jovens editoras ao serviço da 
Penguin, o livro evoluiu da sua forma 
inicial, intitulada The Magic Quest, para o 
primeiro número da colecção Fighting 
Fantasy (FF) e marco da história dos 
livros-jogo, o famoso The Warlock on 
Firetop Mountain, publicado em 1982.

O aspecto mais inovador de Warlock 
foi a fusão de vários elementos prove-
nientes dos dois modelos de livros-jogo 
que lhe antecederam, sempre com os 
olhos postos em alcançar o grande 
público. Assim, sobre a estrutura nar-
rativa ramifi cada do modelo CYOA, os 
autores britânicos aplicaram um sistema 
de regras muito simplifi cadas de jogo 
de personagem, incluindo alguns dos 
elementos mais reconhecíveis, como 
o registo do equipamento e o cálculo 
quantifi cado das características pes-
soais do protagonista, ou o mecanismo 

de testes de habilidade e 
de combate, assente no 
lançamento de dados. Ao 
contrário das aventuras 
solitárias de RPG, todas as 
(poucas) regras se encon-
tram no próprio livro, faci-
litando a vida ao leitor, que 
assim apenas precisa de um 
lápis e de um par de dados 
para jogar – um RPG soli-
tário instantâneo!

Outra característica 
marcante da colecção FF 
encontra-se na valorização 

da qualidade e quantidade 
das ilustrações. Os autores desde o 
início entenderam a importância da 
apresentação gráfi ca, a complementar os 
textos, e tiveram o engenho de recorrer 
a artistas experientes e consagrados, 
servindo-se da rede construída para 
as edições da Games Workshop, para 
criar uma estética vincada e própria. É 
difícil (e, francamente, desinteressante) 
imaginar a série sem a mestria de 
Russ Nicholson, Iain McCaig, Martin 
McKenna ou Ian Miller.

Entre 1982 e 1995, o período de 
publicação da série original, foram 
editados cinquenta e nove títulos dife-
rentes, que por sua vez deram lugar a 
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dezenas de reimpressões e traduções 
em mais de vinte línguas. No ano fi nal, 
1995, a estimativa global aproxima-se 
dos quinze milhões de exemplares 
vendidos – se considerarmos que em 
alguns países, como Portugal, a colec-

ção continuou 
nas livrarias 
durante mais 
alguns anos, 
esse número 
deverá ser ain-
da mais alto. 
Visto de qual-
quer prisma, 
a colecção FF 
foi um suces-
so comercial 
estrondoso e 
um fenóme-
no cultural 

internacional que em muito extravasou 
o âmbito das comunida-
des locais de jogadores. 
Não é coincidência, pois, 
que tanto Jackson como 
Livingstone tenham 
feito a transição para a 
indústria dos videojogos 
quando a popularidade 
dos livros-jogo entrou 
em declínio, e que este 
último tenha vindo a 
ser um dos responsáveis 
por franchises famosos 
como Tomb Raider e 
Hitman. Os livros-jogo 
garantiram-lhes um lugar no panteão 
dos inventores de jogos.

Apesar de os livros FF representa-
rem o primeiro e mais bem-su-
cedido exemplo do modelo 
britânico de livros-jogo, não 
foram de modo algum os 
únicos, tendo sido publicados 
centenas de títulos originais 
até ao fi nal do século. Para 
além de outras obras na mes-
ma esfera de ambientação, 
como os quatro volumes de 
Sorcery! (1983-1985), desta-
cam-se as séries Lone Wolf  
(1984-1998), do recém-fale-
cido Joe Dever, que foi a pri-
meira a introduzir a ideia de 
continuidade narrativa entre 
livros; Way of  the Tiger (1985-1987), 
pelo inovador sistema de combate 
e enredo complexo; e Fabled Lands 
(1995-1996), uma ambiciosa tentativa 
de criar algo semelhante a um sandbox 
com livros-jogo, que infelizmente não 
chegou a ser completada.

 
 

urante muitos anos, os livros-jogo 
representaram a maior aproximação 
que os leitores portugueses fi zeram 

aos jogos de personagem e ao imaginá-
rio fantástico em geral. Ao contrário do 
que se poderia supor de um país com 
hábitos modestos de leitura e quase 
nenhuma tradição de jogos de mesa, 
estes livros conquistaram um lugar de 
destaque na cultura juvenil dos anos 80 
e 90 do século passado – atestável, aliás, 
pela presença nos constantes exercícios 
de nostalgia de anos recentes. São fre-
quentes os casos de futuros jogadores 
de RPG cujo primeiro contacto com 
um tipo de jogo novo se fez quando 

lhes caíram nas mãos 
uns certos livrinhos de 
lombada e contracapa 
verdes…

No total, foram pu-
blicadas as traduções 
parciais de cinco colec-
ções de livros-jogo, todas 
de originais de língua 
inglesa. Se descontarmos 
as reedições recentes, 
a publicação de títulos 
inéditos no mercado por-
tuguês abrangeu vinte e 
um anos, de 1982 a 2003 

– e sobreviveu assim, surpreendente-
mente, ao período áureo internacional 
dos livros-jogo. Não obstante, nunca 
foram publicadas obras de autores por-

tugueses (apesar de, 
seguramente, terem 
fi cado na gaveta 
muitos ensaios ama-
dores).

O primeiro 
livro-jogo a apare-
cer foi O Feiticeiro 
da Montanha de Fogo, 
pela mão da Edito-
rial Verbo, em 1985. 
O emblemático 
n.º 1 da Fighting 
Fantasy inaugurou, 
assim, a colecção 

Aventuras Fantásticas em Portugal, três 
anos depois do original. A par do su-
cesso internacional, as traduções pros-
seguiram a um ritmo consistente, sendo 
publicados aproximadamente dez a 
quinze novos títulos a cada cinco anos, 
aos quais se juntam as reimpressões de 

livros esgotados (O Feiticeiro da Montanha 
de Fogo, por exemplo, foi reimpresso em 
1990, 1992, 1994, 1996, 2000). Apesar 
de estar ainda por fazer a história edi-
torial da tradução desta colecção, tudo 
aponta para que se trate de um caso 
pouco comum de best-sellers.

A Verbo publicou um total de trinta 
e oito títulos, reproduzindo sempre as 
ilustrações e o aspecto gráfi co geral 
das versões originais; do ponto de vista 
material, as principais diferenças encon-
tram-se na qualidade do papel, superior 
nas primeiras edições portuguesas, e nas 
dimensões reduzidas do livro de bolso 
inglês.

A qualidade das traduções é va-
riável, contribuindo para esse facto, 
seguramente, a falta de experiência ge-
neralizada com o imaginário fantástico. 
É curioso verifi car que apenas quatro 
livros foram traduzidos por homens 
(todos diferentes) e que, de entre as 
numerosas tradutoras, somente três 
trabalharam em mais do que dois títu-
los; dessas, há um nome que se destaca, 
Isabel Gomes, por ser responsável por 
quase um terço do total das traduções.

Procurando acompanhar o renascer 
internacional de interesse, a Verbo de-
cidiu reiniciar a colecção em 2015, mas 
desistiu do projecto após os três primei-
ros livros (um dos quais uma reedição). 
Tornou-se claro que mudaram os tem-
pos e mudou o público-alvo, apesar de 
ainda em 2006 – que, afi nal de contas, 
não foi assim há tanto tempo – O Feiti-
ceiro da Montanha de Fogo ter sido incluído 
no Plano Nacional de Leitura e, portan-
to, recomendado pelo governo.

Na passada do sucesso das Aven-
turas Fantásticas, a Difel publicou os 
primeiros quatro livros da série Lobo 
Solitário entre 1986 e 1987, assinalando 
a segunda colecção de livros-jogo a apa-
recer no mercado português. Compa-
rativamente, a qualidade da edição dos 
dois primeiros volumes destaca-se das 
demais por incluir um mapa cartonado 
e a cores das Terras Perdidas, a região 
onde decorre a acção (para não falar 
no magnífi co anúncio de contracapa ao 
computador Thomson T09 – «o novo 
membro da família» –, cujo manual 
aparentemente não explicava como usar 
correctamente o rato). Infelizmente, 
a série não teve continuidade, talvez 
devido à pouca apetência do público 
português para a relativa complexidade 
das regras.

Os livros CYOA também fi zeram 
uma breve aparição em Portugal em 
1987, ano em que a pequena editora 
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Edições Latinas, orientada para o 
público infantil, traduziu sete títulos 
da colecção. A iniciativa, pela falta de 
continuidade e difusão, não deve ter 
sido bem-sucedida, e a licença portu-
guesa para a colecção Escolhe a Tua 

Própria Aven-
tura não 
voltou a ser 
utilizada.

As duas 
últimas 
séries tradu-
zidas da era 
de ouro dos 
livros-jogo 
aparece-
ram com 
a chancela 
das Publica-
ções Euro-
pa-América 
e decor-

reram do namoro (platónico) da 
editora com o mercado dos jogos de 
personagem. Em meados da década 
de 80, André Moullin, vice-presidente 
e responsável pelo departamento 
internacional da TSR, deslocou-se 
a Portugal para reunir com alguns 
editores nacionais. Em cima da mesa 
encontrava-se o licenciamento da edi-
ção portuguesa de D&D, que, como 
se sabe, acabou por ser entregue ao 
então desconhecido José Hartvig de 
Freitas (ver «Fazedores de Mundos», 
Bang! n.º 22). 

Apesar de 
não se ter che-
gado a acordo 
quanto ao 
RPG, resultou 
do encontro 
com a Euro-
pa-América 
a decisão de 
publicar a saga 
Dragonlance, 
por um lado, 
e as colecções 
de livros-jogo 
Endless Quest 

e Super Endless Quest/Advanced 
Dungeons & Dragons Adventure 
Gamebooks, por outro. As versões 
portuguesas, intituladas Aventura Sem 
Fim e Aventura Sem Fim Série Avan-
çada, respectivamente, foram publi-
cadas no formato típico da editora de 
livro de bolso, entre 1988 e 1992. 
A série básica contou com quinze 
números, ao passo que a avançada 
teve nove edições.

É ain-
da curioso 
constatar 
que quase 
todos os 
títulos pu-
blicados até 
1990 contêm 
no fi nal uma 
página de 
publicidade 
à caixa ver-
melha de 
D&D edi-

tada pela SocTip, reforçando a ideia 
de uma parceria estratégica em duas 
frentes. A curto prazo, porém, fi ca-
ria clara a sua falta de sucesso.

 crepúsculo da era dourada dos 
livros-jogo foi provocado, em 
primeiro lugar, pelo crescimen-

to estrepitoso dos videojogos, não 
apenas em termos de quantidade de 
jogadores mas também – e sobretu-
do – pelos desenvolvimentos téc-
nicos e tecnológicos que transfor-
maram por completo a experiência 
de jogo e as possibilidades do meio. 
A partir de determinada altura, as 
aparentes limitações de um suporte 
analógico passaram a ter difi culdade 
em competir com a imersão e os 
fogos-de-artifício dos jogos digitais.

Por outro lado, as expectativas 
comerciais mantiveram-se sem-
pre elevadas, pelo que, quando 

as vendas começaram a abrandar, as 
grandes editoras perderam a apetên-
cia pelos livros-jogo. As curtas mar-
gens de lucro deixaram de justifi car 
edições em massa, dirigidas para o 
público em geral.

Recentemente, a par da (re)edição 
de velhos e novos títulos em papel, 
surgiram alguns projectos no sentido 
de adaptar o género às actuais poten-
cialidades tecnológicas, nomeadamente 
em plataformas móveis. Há sinais que 
apontam para algum êxito destas ini-
ciativas, mas se se trata de algo mais 
que um fogacho de nostalgia, que por 
enquanto arde com intensidade no ima-
ginário pop, só o tempo o dirá. 




