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Contribuições da crítica pós-colonial para os estudos de mídias digitais:
Um olhar sobre a construção de brasilidade(s) em comunidades de jogos on-line1
Daniel Monteiro do Nascimento2

1. Bem-vinda(o) ao país da zuera!
Nos anos 2000, a consolidação dos jogos de computador na cibercultura e na
economia criativa 3 tem demandado investimentos (públicos e privados) tanto em
pesquisas de mercado quanto em pesquisas científicas sobre os impactos dessas mídias
digitais nos mais variados contextos socioculturais em todo o mundo. Sobretudo, após
2001, quando do lançamento da Game Studies, a primeira revista científica internacional
voltada para estudos de jogos de computador. Gradualmente, esses estudos têm
incorporado alguns debates contemporâneos sobre raça, gênero, sexualidade e outras
categorias que desafiam conceitos cânones das Ciências Sociais e Humanas.
No entanto, a marginalidade da perspectiva pós-colonial nos estudos sobre os
contextos videolúdicos locais e global, reflete um certo desentendimento que a produção,
circulação e consumo os jogos de computador (re)criam espacialidades e sistemas
políticos, éticas e estéticas, identidades e sujeitos. Além disso, esse desentendimento,
frequentemente, reduz as complexidades dos jogos de computador – e do uso deles –,
eclipsando o fato de que essas mídias digitais e massivas podem contribuir para produção
e reprodução de formas de exercício de poder, de acesso ao saber e de maneiras de ser
na contemporaneidade. Produção e reprodução essas que estão materializadas tanto nas
cosmovisões, narrativas e personagens representadas graficamente nos jogos de
1 Este artigo é fruto da pesquisa de doutorado em andamento intitulada “BRASIL SEM ZUERA NÃO É BRASIL”:
Experiência videolúdica, produção de identidades e os processos de subjetivação em comunidades brasileiras de jogos
on-line. Agradeço o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no
desenvolvimento deste trabalho, através da concessão de bolsa de pesquisa.
2 Doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), licenciando em Ciências Sociais pela UFPE, mestre em Comunicação pelo Programa de PósGraduação em Comunicação (PPGCOM) da UFPE, graduado em Comunicação (RTVI) pela UFPE. E-mail:
daniel.abaquar@gmail.com; CV: http://lattes.cnpq.br/5757791401827339
3 Em linhas gerais, o termo economia criativa ou indústria criativa engloba um conjunto de atividades voltadas a
produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação, entre elas: cinema, fotografia, comunicação,
arquitetura, televisão, design, vídeo, música, artes, conteúdos digitais, editoração e publicação eletrônica. Atualmente,
a indústria dos jogos de computador tem um impacto sócio-econômico mais, lucrativo que a indústria cinematográfica
e fonográfica juntas. Fontes: Superdata – Games & Interactive Media Intelligence, The International Federation of
the Phonographic Industry (IFPI), Box Office Mojo, The Numbers e PricewaterhouseCoopers. Disponível em:
https://www.superdataresearch.com/insights/;
http://www.ifpi.org/global-statistics.php;
https://www.boxofficemojo.com/;
https://www.the-numbers.com/;
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media.html.
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computador quanto nos usos programados (código do software, regras de uso) e
sociabilidades em rede dinamizadas pelos/as jogadores/as organizados/as nas e
organizares/as das comunidades on-line desses jogos.
A discussão que se segue é originada da constatação de que, desde 2003,
alguns/mas brasileiros/as são identificados/as (ou se identificam) pela apropriação de um
conjunto de práticas comunicativas, popularmente conhecida como “zuera4 ”: O uso
criativo do humor, da ironia, do nonsense e do deboche – principalmente, na produção de
memes –, bem como, o emprego excessivo de linguagem vulgar e expressões
consideradas depreciativas ou preconceituosas (racistas, xenófobas, misóginas,
LGBTfóbicas, entre outras). Aliás, desde 2013, há uma crescente visibilidade midiática e
acadêmica dos/as jogadores/as brasileiros/as5, nos quais estes/as são identificados/as por
serem inabilidosos/as, incivilizados/as, estraga-prazeres, agressivos/as, ou mesmo
violentos/as. Por causa dessa caracterização – e da reação patriótica brasileira a esse
estigma –, os jogadores/as brasileiros/as são (re)conhecidos pela alcunha “HUEHUE”,
“BRBR” ou “HUEBR” (está última será utilizada nesse texto), derivadas de memes6
identitários homônimos e o comportamento desses é conhecido como “huerismo” ou
“huezagem” – ao meu ver, uma reelaboração da zuera no âmbito das comunidades de
jogos on-line. Entretanto, os/as brasileiros/as não podem ser considerados os/as únicos/as
a serem associados/as a conflitos relacionados a práticas consideradas disruptivas nos dos
jogos de computador multiusuários massivos em rede (Massively Multiplayer Online
Games – MMOGs ou, simplesmente, MMOs 7 ), uma vez que algumas pesquisas

4 Zueira, zoera, zoêra, e principalmente, zuera, são variações informais usadas pelos/as internautas brasileiros/as para a
palavra portuguesa zoeira. Zoeira, sinônimo de Zoada, significa: “s.f. 1. Ato ou efeito de zoar; 2. Ruído bem forte;
soada; 3. Som confuso ou clamor de muitas vozes juntas; algazarra, gritaria;4. V zumbido, acepção 1;
5. COLOQ. Aquilo que é dito ou feito com o objetivo de causar riso ou chacota; caçoada, gozação;
6. COLOQ. Perturbação da ordem; barulheira, confusão”. Fonte: Michaelis: Dicionário Brasileiro da Língua
Portuguesa. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=zoada&r=0&f=0&t=0>. Acesso em:
maio/2017.
5 Ver: INOCÊNCIO, 2016; CARVALHO; TEIXEIRA; CARVALHO, 2015; FRAGOSO, 2015; 2014; FRAGOSO;
HACKNER 2014; INOCÊNCIO; LOPES, 2014; AGULHAR, 2014; ORRICO, 2013; GONZAGA, 2013. Essas
pesquisas e matérias jornalísticas trazem como exemplos algumas contendas vivenciadas em sites de compartilhamento
de conteúdo audiovisual como o Fotolog, em 2003; em redes sociais (Orkut, por exemplo), em 2004; e desde 2003, em
MMOs. Ademais, a partir dos conflitos de 2003, no MMO Ragnarok, os/as brasileiros/as começaram a ser
representados pelos memes identitários “HUEHUE”, “BRBR” “HUEBR” e, posteriormente, pelo meme “THE
ZUERA NEVER ENDS”.
6 Meme (de Internet) é um texto (uma imagem verbo-icônico, geralmente de autoria desconhecida) usado para
representar uma ideia que se espalha, sobretudo, pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas.
7 Jogos de computador on-line criados a partir da década de 1990, com Ultima Online (1997) como seu precursor. Um
jogo de computador é multiusuário massivo em rede (MMOs), quando é capaz de suportar um grande número de
jogadores, simultaneamente, em uma rede telemática, como a internet. Estes jogos podem ser encontrados
(gratuitamente ou não) para a maiorias dos aparelhos com conexão à internet: console de videogame, computador
pessoal, smartphones e outros aparelhos móveis.

3

identificaram que os/as russos/as (GOODFELLOW, 2015), os/as chineses/as (LIN; SUN,
2011; 2005) e até os/as próprios estadunidenses (BAKIOGLU, 2009) também estão
relacionados a usos e comportamentos problemáticos nas comunidades on-line dos
MMOs.
Uma das limitações das pesquisas supracitadas, exceto a desenvolvida por Lin e
Sun (2011), está em não relacionar como o discurso capitalista-colonial (classista, racista
e sexista) influencia na construção simbólica e discursiva das identidades nacionais ora
consideradas disruptivas (perversas) ora normativas (domesticadas). Nem como o uso do
estereótipo e da discriminação se relacionam com os processos de subjetivação dos/as
jogadores/as. Em vista disso, uma das indagações centrais desse texto emerge da
percepção de que os jogos de computador, como quaisquer outras mídias, dinamizam
certas experiências concretas e vivências simbólicas: Até que ponto a zuera e a huezagem
– enquanto um conjunto de práticas comunicativas –, as reverberações midiáticas e as
representações meméticas dos/as jogadores/as brasileiros de MMOs podem servir como
um veículo simbólico de aceitação ou de subversão à supremacia (exploração, dominação
e controle) ocidental, hetero-cisnormativa e, acima de tudo, masculina e branca?
Com o intuito de tensionar essa questão, discorrerei sobre a) As noções de
“identidades culturais” (HALL, 2006), de “dissemiNação” (BHABHA, 1998) e de
“subalternidade” (SPIVAK, 2010; 2005) e das discussões sobre “colonialidade global”
proposta por Aníbal Quijano (2009) para se pensar os estudos das mídias digitais; b)
Algumas contribuições da crítica pós-colonial acerca da questão da(s) brasilidade(s)
(GUIMARÃES; 2018; ALMEIDA, 2013; MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2013; MARTINS,
2000); c) As complexidades e as ambivalências acerca da(s) brasilidade(s) imbricadas na
ética e na estética da zuera e da huezagem, a partir da análise dos (re)usos de conceitos,
símbolos, (estéreo)tipos e mitos (fundadores) nas práticas comunicativas emergentes na
experiência videolúdica dos MMOs World of Warcraft e League of Legends, bem como
nas reverberações midiáticas e nas representações memética dessas práticas.
Afinal, pode o sujeito subalternizado jogar?
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2. Identidade nacional, processos de subjetivação e colonialidade global
Nas últimas décadas, as Ciências Sociais e Humanas têm evidenciado várias
proposições teóricas e conceituais sobre a fragmentação, a fluidez ou a performatividade
das identidades pessoais e coletivas na contemporaneidade. Muitas delas destacam a
passagem de uma perspectiva moderna (lógica e metafísica) da concepção de identidade
para uma concepção pós-moderna (social e relacional): a noção de “identidade cultural”
(HALL, 2006), ou mesmo, (de processos) de identificação (MAFFESOLI, 1998;
FOUCAULT, 2004; 2002). De acordo com esta última concepção, as identidades, ou
melhor, as identificações dos sujeitos podem ser entendidas como processos de
negociação construídos numa relação (de poder) contínua de (re)definição das
identidades e diferenças entre o “eu” e o “outro”. Sendo que estas identidades e
diferenças são, dialogicamente, relativizadas dentro de contextos socioculturais e
históricos específicos nos quais esses sujeitos estão inseridos. Por isso, ao problematizar
a construção simbólico-discursiva das identidades e diferenças pessoais e coletivas levo
em consideração tanto os aspectos identitários (identidades e posições dos sujeitos)
quanto os relacionais (relações sociais, sobretudo, as de poder), ideacionais (sistemas de
conhecimento e crença) e textuais (fala, escrita, imagens verbo-icônicas, música, entre
outros).
Indo ao encontro das considerações já citadas, apoio-me em Michel Maffesoli
(1998, p.9) para destacar que se durante a modernidade Ocidental as identidades eram
determinadas por uma estrutura social (mecânica) articulada, primordialmente, a partir de
organizações econômico-políticas nas quais os indivíduos (centrados, racionais e ativos)
eram socializados para exercer determinadas funções dentro de certos grupos contratuais,
na pós-modernidade os processos de identificação não seguem mais a “lógica da
identidade”. Os sujeitos na pós-modernidade adotam, acima de tudo, a “lógica da
emocionalidade” assumindo identidades múltiplas, ou melhor, papéis múltiplos em
estruturas grupais (complexas ou orgânicas) constituídas a partir de (neo)tribos de
afeição, não só dinamizadas pelas práticas de socialização mas também pela socialidade.
Aqui compreendo o termo socialidade como um movimento das massas fundado na
partilha de experiências, de sentimentos, de afetos ou apenas pelo prazer de estar-junto.
Ou seja, um conjunto de práticas cotidianas não institucionalizadas que escapam ao
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controle social, baseadas em emoções, representações e imaginários compartilhados:
hedonismo, tribalismo, presenteísmo, erotismo, violência.
Apesar disso, a ideia de uma “identidade nacional” (fixa, essencial e permanente)
– e termos correlatos tais quais “alma”, “carácter” ou “consciência” nacional – é uma das
principais fontes contemporâneas de identificações, embora seja um conceito
distintamente moderno. Ademais, essa variação de identidade cultural é também utilizada
como discurso sócio-político e econômico para estabilizar as identidades dos sujeitos em
uma cultura nacional “inviolável” (instituições políticas, símbolos e representações)
ancorada territorialmente a um Estado-nação (FOUCAULT, 2002). A propósito,
compreendo discurso como um conjunto de enunciados (pensamentos e visão de mundo)
emergentes de relações socioculturais, historicamente delimitadas, que

estabelecem

condições para o exercício de poder. Estes enunciados junto as instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas compõem uma rede de práticas
discursivas e não-discursivas (o dito e o não-dito), nomeadamente, conceituada por
Foucault (2004; 2002) como dispositivo.
Vale salientar também que Benedict Anderson (2008) defende que os Estadonações e as nacionalidades são construções sociais, por isso, as nações são “comunidades
políticas imaginadas, limitadas e soberanas”. Para esse historiador, por mais que os
membros de um Estado-nação nunca possam conhecer todos os demais, eles são capazes
de criar um conjunto de imagens mentais (representações e imaginários) das fronteiras
geopolíticas nacionais e dos outros compatriotas, principalmente, pela utilização dos
meios de comunicação em massa. Nos dias de hoje, mediado também pelas tecnologias
de informação e comunicação 8 (TICs), esse convívio social entres os compatriotas
engendra um sentimento de pertencimento e reconhecimento linguístico e/ou cultural,
que extrapola a territorialidade de um Estado-nação e, paradoxalmente, tanto fomenta a
produção de novas identificações quanto fortalece as identidades nacionais, regionais e
locais.

8 Tecnologias de informação e comunicação (TICs) são meios de comunicação computacionais tais quais as mídias
digitais de captação de áudio e vídeo; os dispositivos móveis (laptops, smartphones, tablets e etc.); as redes
telemáticas – sobretudo, a rede mundial de computadores ou world wide web (WWW), popularmente chamada de
internet – e; os serviços/ferramentas em rede: blogues, videologues, sites de compartilhamento de conteúdo
audiovisual (YouTube, Twitch, Vimeo, por exemplo), redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e etc.); entre outros.
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Isto posto, as perspectivas teóricas pós-moderna, pós-estruturalista, (neo)marxista
já brevemente apresentadas, compõem, influenciam ou dialogam com os chamados
estudos pós-coloniais. Por isso, os conceitos de identidade, nação, comunidade e cultura
ganham contornos mais complexos, a partir dos olhares de Stuart Hall (2006); Homi
Bhabha (1998); Gayatri Spivak (2010; 2005).
Na visão de Stuart Hall (2006), é urgente refletir sobre a efemeridade e a
provisoriedade inerentes aos elementos que constroem as “identidades culturais” do
sujeito pós-moderno:
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes
em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um
“eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas (HALL, 2006, p. 12-13).

Em vista disso, também tendo a concordar com Homi Bhabha (1998) que
quaisquer estereotipas ou tentativas de aprisionamento das identidades e diferenças dos
sujeitos podem ser vistas como fantasias. Fantasias essas que constroem inevitavelmente
uma imagem redutora da alteridade, fixando e, consequentemente, discriminando e
silenciando os sujeitos subalternizados:
O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação de
uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de
representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do
Outro permite), constitui um problema para a representação do sujeito em
significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 1998, p.117)

Na esteira das proposições teóricas já elencadas, Gayatri Spivak (2010; 2005), ao
recuperar o termo gramsciano de “subalternidade”, põe em xeque como os sujeitos
periféricos (ou do “Terceiro Mundo”) são representados no discurso ocidental. Na visão
dela, o sujeito terceiro-mundista ou periférico, enquanto subalterno
“não” é o outro absoluto. (Nada) (é) o outro absoluto. O “subalterno” descreve
“as camadas inferiores da sociedade constituídas por modos específicos de
exclusão dos mercados, de representação político-legal e da possibilidade de
adesão plena em estratos sociais dominantes (SPIVAK, 2005, p.XX, tradução
minha).
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Como visto, Spivak (2010; 2005) reforça a crítica pós-colonial às concepções
homogêneas e monolíticas de cultura e de sujeito (coletivo) e também aponta que os
relatos de representação do oprimido, por trás de um discurso libertário hegemônico,
acabam por naturalizar uma certa “violência epistêmica” no cotidiano. Em vista disso, a
produção intelectual dos países centrais (EUA, Canadá e Europa) é, de várias formas,
vista como aliada dessa “violência epistêmica”, uma vez que esta atende aos interesses
econômicos internacionais desses países. Logo, ao produzir e reproduzir a manutenção
de práticas essencialistas e imperialistas, as narrativas hegemônicas atualizam e
redimensionam elementos do discurso capitalista-colonial até os dias de hoje. Por isso,
essa cosmovisão sobre o mundo e também acerca do “eu” (o homem universal) e do
“outro” subalternizado, silencia as contra-narrativas que (auto)representam as identidades
e subjetividades das pessoas às margens do Ocidente.
Retomo algumas considerações de Hall (2006) para esclarecer que o termo nação
não pode ser definido somente como uma entidade geopolítica homogênea – Estadonação – mas também por constituir uma “comunidade simbólica” complexa atrelada a
um sistema de representação cultural, ou seja, a uma “cultura nacional”:
As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão
contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam
o presente com seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 2006,
p.49, grifo do autor.

Reforçando os argumentos de Hall, Bhabha (1998, p.20) afirma que
O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar
aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de
diferenças culturais. (…) É na emergência dos interstícios [dos “entrelugares”] – a sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença – que as
experiências intersubjetivas e coletivas de nação [nationness], o interesse
comunitário ou o valor cultural são negociados.

Bhabha (1998) ainda enfatiza que pensar a construção da nação como narração é
destituí-la como o pilar da modernidade Ocidental (monolítica e pretensamente
universal) sob o qual as identidades e diferenças culturais são homogeneizadas e
essencializadas, uma vez que
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na produção da nação como narração ocorre uma cisão entre a temporalidade
continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do
performativo. É através deste processo de cisão que a ambivalência conceitual
da sociedade moderna se torna o lugar de escrever a nação. (1998, p. 207,
grifo do autor)

Esse processo cisão, por sua vez, desvela que a “escrita-dupla” da nação ou a
“dissemiNação” – de significado, tempo, povos, fronteiras culturais e tradições históricas
–

emerge na tensão entre as narrativas hegemônicas e as contra-narrativas

subalternizadas. Ou seja, a produção nacionalidade é marcada pelos discursos de
minorias, pelas histórias dissonantes de povos em disputa, por autoridades antagônicas e
por “locais” limítrofes de diferenças culturais (BHABHA, 1998, p. 209- 210).
No caminho da discussão proposta pelos estudos anglófonos, o debate realizado
pelos estudos pós-coloniais em línguas neolatinas centrou-se no tensionamento do
conceito eurocêntrico de modernidade, uma vez que este não pode ser pensado longe de
seu par oposto e complementar: a colonialidade. Aliás, como diz o peruano Quijano
(2009), a colonialidade – enquanto processo histórico originado e difundido a partir da
colonização europeia das Américas –, é um dos pilares constitutivos e específicos do
atual contexto do capitalismo global. Por isso, ela opera capilarmente para a manutenção
da geolocalização do poder, do saber e do ser – centralizada nos países ocidentais –, e a
negação da alteridade dos países periféricos ou ocidentalizados. Seja através da
exploração, dominação e conflito de classes, de etnias e raças e de gênero, seja mediante
o controle da economia, da autoridade, da natureza, dos corpos, das sexualidade, das
subjetividade ou mesmo da hierarquização das regiões do mundo, culturas e saberes. Por
isso, o poder, no contexto pós-colonial, pode ser compreendido como
uma malha de relações de exploração/dominação/conflito que se configuram
entre as pessoas na disputa pelo controle do trabalho, da “natureza”, do sexo,
da subjetividade e da autoridade. Portanto, o poder não se reduz às “relações
de produção”, nem à “ordem e autoridade”, separadas ou juntas. E a
classificação social refere-se aos lugares e aos papéis das gentes no controle do
trabalho dos seus recursos (incluindo os da “natureza”) e seus produtos; do
sexo e seus produtos; da subjetividade e dos seus produtos (antes de tudo o
imaginário e o conhecimento); e da autoridade, dos recursos e dos seus
produtos (QUIJANO, 2009, p. 100).

Desse modo, a noção de colonialidade global, possibilita avançar o debate sobre
como o discurso capitalista-colonial se sustenta como um dispositivo difusor de
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estereotipias e discriminações. Discurso esse que continua a agir sobre – e a fazer agir –
as instituições que recriam instrumentos que estimulam a concentração de recursos e
também reforçam a naturalização de estigmas e dinamizam a produção e a manutenção
de subjetividades subalternizadas nos países periféricos ou ocidentalizados, a partir das
relações de classes, da generificação, da sexualização e, sobretudo, da racialização dos
seres humanos e de suas identidades e representações. Por isso, a noção moderna de
identidade nacional – e termos correlatos: nação, Estado-nação, nacionalidade e cultura
nacional –, continua sendo um dos mecanismos mais eficazes de produção e de
reprodução da ordem capitalista-colonial vigente e de silenciamento da diferença colonial
– a estratégia discursiva e não discursiva pelo qual negras/os, indígenas e pessoas
mestiças foram constituídas/os como os/as outros/as, inferiorizadas/os e assujeitadas/os à
exploração e à escravidão.
Por fim, ao analisar o contexto dos estudos das mídias digitais – da cibercultura
ou da cultura digital – frente as questões colocadas por Hall, Bhabha, Spivak e Quijano,
tendo a concordar com a crítica à concepção essencialista de “cibercultura” tanto
tecnófila (Howard Rheingold, Pierre Lévy, Henry Jenkins, por exemplo), como
tecnófoba (Jean Baudrillard, Paulo Virilio, Andrew Keen, entre outros) – apresentada por
André Lemos, Erick Felinto, Ciro Marcondes Filho e Richard Miskolci. Em linhas gerais,
esses autores deslocam a noção de cibercultura de uma concepção de “cultura” para a de
um conjunto de processos tecnológicos, midiáticos e sociais (LEMOS, 2014) emergente
em contexto sociocultural difusamente demarcado pelo surgimento e popularização das
TICs. Tecnologias essas que tanto organizam e são organizadas por um imaginário
tecnológico (FELINTO, 2011) quanto difunde o retorno de um projeto civilizacional
utópico, ideológico e universal para o ser humano (MARCONDES FILHO, 2009). Logo,
essa concepção de cibercultura desliza o termo ciberespaço de um “lugar” livre,
democrático e sem fronteiras geopolíticas

para uma ferramenta comunicacional

(MISKLOCI, 2011) dinamizada a partir de interações, mediadas tecnologicamente, que
estabelecem relações socioculturais e imaginárias catalizadoras de outras formas de
sociabilidades, logo, de negociação de identidades e diferenças entre os sujeitos.
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3. Um olhar pós-colonial sobre a questão da(s) brasilidade(s)
Após relacionar algumas noções e categorias atreladas a construção sóciohistórica do conceito de “identidade nacional” tais quais “comunidade”, “nação”,
“territorialidade”,

“cultura”,

“pertencimento”,

“reconhecimento”,

“discurso”,

“representação” e “imaginário” faz-se necessário mencionar, resumidamente, que no
Brasil, o debate sobre a construção simbólico e discursiva da identidade brasileira póscolonial relaciona-se, principalmente, à formação do Brasil, enquanto Estado-nação pósindependência política e às tentativas de delimitação ou (re)imaginação, mesmo que
multifacetada, de uma cultura tradicional “tipicamente” brasileira. Da literatura
romântica às telenovelas, passando pelos modernistas de 1922 e ensaístas da década de
1930 e pela institucionalização das Ciências Sociais e Humanas – a partir da década de
50 – e pelas copas do mundo de futebol (de 1930 a 2018), questionamentos sobre o que é
a identidade brasileira ainda levantam debates tidos como válidos (SCHWARCZ;
STARLING, 2015; ORTIZ, 2013; SOUZA, 2009; IANNI, 2002; OLIVEN, 2002).
A partir da discussão acerca da (re)criação de uma memória histórica do Brasil;
das tentativas de particularização de um “caráter”, “alma” ou “espírito” do que é ou de
quem é brasileiro/a e; da dinamização de um imaginário nacional pós-colonial, esses
debates foram de suma importância para se entender como se dá historicamente a
construção simbólico e discursiva da(s) brasilidade(s). Elenco alguns dos principais
elementos-chave discutidos nessas pesquisas:
Democracia racial, as três raças tristes, a política de conciliação, a tese das
revoluções brancas, pacificidade, tolerância às diversidades, passionalidade, canibalismo,
ideias fora do lugar, modernidade tardia, modernidade inacabada, vagabundagem,
criminalidade potencial, terra de ninguém, país do futuro, país sem passado, país da
inclusão, país do excesso, país da falta, democracia incompleta ou limitada, complexo de
inferioridade (de vira-lata); O bandeirante, o índio, o negro, o imigrante, o gaúcho, o
sertanejo, o seringueiro, o colonizador, o desbravador, o aventureiro, o escravo, a mulata,
o malandro, o mau-caráter; Macunaíma, Martim Cererê, João Grilo, Bertoleza, Jeca Tatu,
Lampeão, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, Tiradentes, Zumbi, Zé carioca, a preguiça,
a

luxúria;

Edenismo,

personalismo,

patrimonialismo,

familismo,

cordialidade,

antropofagia cultural, tropicalismo, mestiçagem, escravismo, eugenismo, mimetismo,
criação, jeitinho, burocracia, sincretismo, bovarismo, estrangeirismo, autoritarismo,
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hibridismo, subdesenvolvimento, exotismo, arcaísmo; Futebol-arte, samba, carnaval,
caipirinha, cana-de-açúcar, café, capoeira, feijoada, candomblé, alegria, sinuosidade,
brilho.
Como visto, os elementos-chave listados acima compõem um caleidoscópio
polifônico dos principais mitos (fundacionais), (estéreo)tipos, (pré)conceitos e símbolos
que compõem as discursividades – em disputa – acerca da identidade nacional brasileira.
Eles ora ressaltam o esforço de homogeneização de múltiplas identidades a partir de
narrativas etno-biologicistas (a-históricas e por vezes apolíticas). Ora enfatizam uma
perspectiva marxiana ao compreender a brasilidade como uma experiência complexa
advindas dos conflitos e controvérsias intrínsecos aos processos de modernização dos
países centrais e de colonização dos países periféricos ou ocidentalizados e,
consequentemente, da divisão mundial do trabalho. No entanto, entre as similitudes e
diferenças existentes entre essas narrativas, destaco que há uma certa recorrência, ou
mesmo uma imposição, de ideias e valores coloniais, racistas, e essencialmente,
negativos que tanto parodiam, rejeitam ou carnavalizam acontecimentos, impasses,
indivíduos e/ou coletividades quanto sugerem uma compreensão despolitizada da
formação da sociedade civil, especialmente, das massas (IANNI, 2002). Vale salientar
que a maior parte dessas ideias e valores, segundo Souza (2009), são ancoradas na
(re)apropriação midiática, intelectual (crítica ou não) e estatal tanto dos trabalhos de
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto DaMatta quanto do pensamento
liberal, tal qual a ideologia da meritocracia. Fato esse que indica a relação entre os
processos de manutenção de assimetrias de poder capitalista/colonial no sistema-mundo e
os silenciamentos sistemáticos de narrativas contra-hegemônicas no que tange aos
processos de subalternização das populações não-brancas e à centralidade do racismo
como força-motriz para a consolidação da modernidade Ocidental e, consequentemente,
para a expansão desta nos países periféricos ou ocidentalizados, entre eles o Brasil
(MARTINS, 2000).
Ademais, na esteira de Quijano, Guimarães (2018) afirma que – em virtude da
parca presença de professoras/es e pesquisadoras/es negras/os nas universidades
brasileiras e da investida estatal de um projeto nacional homogeneizador e da formação
do pensamento social no Brasil avessos aos conflitos raciais em detrimento de visões
natural-cientificistas (i.e. Nina Rodrigues), culturalistas (por exemplo, Arthur Ramos e
Gilberto Freyre) e classistas (Costa Pinto, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes e
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Otávio Ianni, entre outros) – é só a partir dos anos 80 que a noção conceitual e sóciohistórica de raça – e consequentemente, de uma construção racializada da(s)
brasilidade(s) – é retomada na sociologia brasileira. Isso ocorre, principalmente, por
causa da recepção tardia dos estudos anticolonialista e antirracista de Fanon e da
concepção metodológica de interseccionalidade entre classe, raça, gênero e sexo
visibilizada pelo feminismo negro.
Isto posto, apoio-me em Miglievich-Ribeiro (2013) e Almeida (2013) para
exemplificar mais algumas contribuições da crítica pós-coloniais acerca da questão da(s)
brasilidade(s), enquanto um fenômeno fundado histórica e simbolicamente na pluralidade
de narrativas, heranças culturais (coloniais e pós-coloniais) e assimetrias de poder, porém
sistematicamente rejeitadas pelas elites política e econômica e, quicá, intelectual.
Adélia Miglievich-Ribeiro (2013) chama-me a atenção para o silenciamento do
pensamento anticolonial de Darcy Ribeiro, bem como para as noções de “povos novos” e
de “ninguendade” apontados pelo antropólogo como constitutivas do discurso único e
opressor do colonizador acerca da nacionalidade dos países da América Latina. Segundo,
Miglievich-Ribeiro, a noção de “povos novos” – os nascidos na América Latina –
darcyniana sugere que os processos de modernização e colonização do Brasil estão
intrinsecamente relacionados aos processos de “desindianização” do índio, de
“desafricanização” do negro e da “deseuropeização” do europeu da identidade nacional
brasileira. Ou seja, o Brasil é construído tanto simbólica e discursivamente quanto sóciohistoricamente, como “um povo que nasce pela negação de suas matrizes originais e
rejeitado por suas etnias fundantes” (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2013, p.131). Em vista,
disso, essa ideia de ninguendade ou de não-ser dos Estados-nação latino-americanos e,
sobretudo, o brasileiro, descortina que “a nacionalidade entendida como sociedade
politicamente constituída a partir de um patrimônio comum de lembranças e
expectativas, como sentimento de pertencimento a um coletivo e adesão voluntária de
cidadãos a uma identidade comum, nunca houve no Brasil” (MIGLIEVICH-RIBEIRO,
2013, p.133). Daí a importância de mapear as pluralidades de modos de ser, de saber e de
poder, subretilicamente apagadas com base na negação dos conflitos e na violência
(epistêmica e política) de nosso hibridismo que ora é conveniente para uns e ora é
violento para outros.
Indo ao encontro as discussões acima, Júlia Almeida (2013), investigando os
discursos em torno da Copa do Mundo de Futebol que ocorreu no Brasil em 2014, notou
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duas narrativas conflitantes: a) o discurso oficial dos organizadores, do governo, da
mídia empresarial que busca construir o Brasil como um “país-só-imagem” –
representada pela logomarca – as três mãos segurando uma bola –, pelo mascote – o tatubola Fuleco – e pelos slogans “vamos celebrar nossas conquistas e demonstrar nossas
capacidades” e “o Brasil está pronto para encantar o mundo” entre outros e; b) os contradiscursos marginais – via redes sociais e sites de compartilhamento de conteúdo
audiovisual – dos desapropriados de áreas de interesse imobiliário, de ativistas
anticapitalistas e, até mesmo, de internautas insatisfeitos com a imagem dominante do
Brasil, veiculada oficialmente.
Por isso, o diálogo, o confronto e a tensão entre esses discursos, para a
comunicóloga, explicita que, no que tange a discussão sobre a identidade brasileira,
é realmente expressivo que passados quase dois séculos de nossa Independência,
esses dispositivos [hegemônicos] de produção de um país-só-imagem, que
concentra seus esforços na cobertura de violações praticadas contra as
populações consideradas, por esse lógica, de “segunda classe”, continue a
produzir seus efeitos. Ler esse passado no presente tem sido motor de uma
crítica pós-colonial no país, na direção de uma abertura de espaços para a
superação de nossas históricas heranças coloniais e pós-coloniais (ALMEDA,
2013, p. 157).

Por fim, apresentadas algumas contribuições da crítica pós-colonial para se pensar
a questão da(s) brasilidade (s), problematizo abaixo a zuera e a huezagem, – enquanto
práticas comunicativas que revelam ou mascaram marcas identitárias da nacionalidade
dos/as jogadores/as brasileiros/as de MMOs –, com o intuito de colaborar tanto com uma
teorização pós-colonial brasileira e quanto com uma leitura contra-hegemônica que seja
alternativa às realizadas pelos estudos de mídias digitais, sobretudo, dos jogos de
computador estadunidenses e europeus, ou ancoradas, primordialmente, nelas.
4. “HUEHUEHUE BRBRBR”: A zuera é sem limites e os memes não param
Não é de hoje que as atividades vídeolúdicas 9 sugerem outras formas de
comunicação e, por consequência, reconfiguram sociabilidades e socialidades: Práticas
9 Neste texto, termos como contexto videolúdico, experiência videolúdica, práticas e atividades videolúdicas, cultura
gamer entre outros, fazem referência às ideias, artefatos, costumes, leis, normas, crenças, valores, práticas e
conhecimentos dinamizados a partir do convívio social – mediado, principalmente, por computador – entre os
produtores, reguladores e consumidores dos jogos de computador (REYNOLDS; MCALLISTER; RYGILL, 2016,
p.188).
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sociais, pensamentos, comportamentos, experiências de conhecimento e modos de
partilha de emoções e afetos. Por sua vez, essa reconfiguração contribui para a
ressignificação dos processos identitários (pessoais e coletivos) e a proliferação de
composições textuais distintas (assumindo por texto, aqui, qualquer produto semiótico).
Por isso, não se pode desconsiderar que os jogos de computador são objetos de estudo
complexos – estruturas híbridas surgentes de linguagens, de suportes tecnológicos e de
conteúdos distintos. Além do mais, ao conceber esses jogos, sobretudo os MMOS, como
uma espécie de desdobramento de atividades lúdicas ancestrais (JUUL, 2005;
HUIZINGA, 2000; CAILLOIS, 1990), parto do pressuposto que eles possibilitam aos
usuários/as a (re)criação de espaços de convivência e de entretenimento, bem como o
deslocamento de tensões inerentes a quaisquer relações humanas.
Desde a década de 1970, um certo contexto videolúdico, popularmente conhecido
como “cultura gamer” tem-se inserido, significativamente, na produção, circulação e
consumo de bens materiais (programas televisivos, músicas, filmes, entre outros) e
imateriais (práticas, saberes, maneiras de ser e etc.), na experiência de si e do outro, bem
como no cotidiano de grande parte das pessoas que tem acesso às TICs. Ainda na década
de 1990, com o barateamento e a popularização das TICs, atividades videolúdicas
tornaram-se uma forma distinta de construção simbólica e discursiva,

unindo –em

comunidades on-line, para além das fronteiras geopolíticas e socioculturais – várias
pessoas (crianças, jovens e adultos) que são identificadas e/ou se identificam como
“gamers” – jogadores/as de jogos de computador10. É também na década de 1990, que os
MMOs, como o Ultima Online (1997), desenvolvido pela Origin System – considerado o
precursor desse gênero – começaram a ser desenvolvidos e causam grande impacto na
produção e consumo dos jogos de computador. Por serem capazes de suportar um grande
número de jogadores, simultaneamente conectados à internet, esses jogos foram muito
bem aceitos pelos/as gamers, pois proporcionaram uma experiência videolúdica até então
inédita. Hoje os MMOs estão disponíveis para a maioria dos aparelhos com conexão em
10 Levo em consideração que: a) Uma comunidades on-line, pode ser considerada um ambiente – meio no qual
ocorrem as interações –, ou seja, um mundo social; b) As comunidades on-line, enquanto mundos sociais têm suas
próprias dinâmicas de interações e seus próprios jogos sociais (organização, normas, condutas, entre outros) e
linguísticos – uso da linguagem verbal (escrita e fala) e não verbal (imagens gráficas estáticas, emoticons, ou em
movimento, gifs; fotografia; tipografia; uso das cores e etc.); c) Os dados em rede são materializações dessas
dinâmicas e jogos; d) É preciso compreender o sentido dessas interações no contexto de seus ambientes e; e) É
importante estar atento as interações entre os mundos sociais de ambos os jogos investigados, bem como com outros
mundos sociais não exclusivamente on-line (KOZINETS, 2014). Logo, os envolvidos na organização das comunidades
virtuais de jogos em rede são: a) os próprios jogadores/as (profissionais e amadores); b) as empresas desenvolvedoras
de jogos; c) os/as produtores/as de conteúdo (blogueiros/as e youtubers, por exemplo) e; d) a mídia especializada.
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rede (console de videogame, computador pessoal,

smartphones e outros aparelhos

móveis) e podem ser consumidos gratuitamente – Free To Play (F2P) – ou não – Pay To
Play (P2P).
Nos últimos anos, as atividades videolúdicas consolidam-se, paradoxalmente, em
práticas não menos especializadas que difusas – e-sports, gamification, game-art e etc. –,
dificultando distingui-las de outras práticas sociais: brincadeira, esporte, trabalho, arte,
entre outras. Por isso, a identidade gamer não é mais suficiente para incluir uma série de
identificações e papéis tais quais as de jogadores/as profissionais ou amadores, game
designers, fãs, pesquisadores/as, produtores/as de conteúdo sobre jogos de computador e
etc. As possíveis variações dessas identificações são percebidas não só em relação ao
acesso e à preferência de uso de certas plataformas tecnológicas – consoles,
computadores de mesa, laptops, tablets, smartphones e outros aparelhos portáteis –, ou
ao nível de compromisso e habilidade dos/as jogadores/as: iniciantes, casuais,
profissionais (pro-players), entre outros, mas também aos usos e aos comportamentos
compartilhados em e entre grupos locais, regionais, nacionais e globais.
Relembro que, para a discussão que se segue, meu olhar se deteve na análise
comparativa das comunidades virtuais dos MMOs World of Warcraft (WoW), MMORPG
(MMO de Role-Play Game – jogo de interpretação de papéis), da Blizzard Entertainment
e League of Legends (LoL), MOBA (MMO de arena de batalha, battle-arena online
game) da Riot Games. Ambos jogos de empresas estadunidenses. Estes jogos foram
escolhidos por atenderem aos seguintes critérios: a) Popularidade e longevidade:
Ambos os jogos possuem comunidades com números expressivos de jogadores/as: WoW
tem mais de 100 milhões de clientes desde o lançamento mundial em 200411 e foi
lançado oficialmente no Brasil em 2011, já o LoL (2009) – lançado oficialmente no
Brasil em 2012 – é o MMO mais jogado mundialmente desde 201412, com cerca de 67
milhões de jogadores/as; b) Servidores e suporte técnico locais: Os jogos foram
oficialmente lançados primeiro nos Estados Unidos e na Europa, mas quando lançados
no Brasil, foram completamente traduzido para o português (pt-BR) e possuem suporte
técnico local; c) Modelos de negócios diferentes: Para jogar WoW é necessário pagar
11 “Em 10 anos, 'World of Warcraft' registra 100 milhões de jogadores”, matéria do portal G1, da rede Globo (
28.01.2014). Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/01/em-10-anos-world-warcraftregistra-100-milhoes-de-jogadores.html> Último acesso: ago, 2015.
12 Segundo a rede social Raptr, em junho de 2015 os MMOs mais jogados foram: League of Legends, Counter-Strike:
Global Offensive, World of Warcraft e DOTA 2, respectivamente. Disponível em: <http://caas.raptr.com/most-playedgames-june-2015-ark-debuts-clicker-heroes-and-dungeon-fighter-online-surprise/>. Acesso em ago, 2015.
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uma mensalidade (pay-to-play, P2P), já os/as jogadores/as de LoL não precisam pagar
mensalidade (free-to-play, F2P), no entanto, é possível realizar micro-transações
comerciais internas de itens e serviços. d) Regulamentação e nível de toxicidade: Em
ambos os jogos as empresas aplicam uma regulamentação rígida contra jogadores/as
considerados/as tóxico/as. No entanto, uma observação preliminar tanto nos fóruns
oficiais, quanto nas reverberações midiáticas, sugerem que a comunidade de LoL é uma
das mais tóxicas, enquanto que a comunidade de WoW é uma das menos tóxicas.
Isto posto, o disparador cognitivo para a produção desse texto é a visibilidade
midiática crescente – em jornais como o “Estadão” e a “Folha de São Paulo” – dada a
um certo comportamento dos/as jogadores/as brasileiros/as de MMOs considerado
disruptivo – “tóxico13” ou, no mínimo, pouco amigável. Por exemplo, duas matérias, em
2013 (ORRICO, 2013; GONZAGA, 2013), destacaram a ojeriza da comunidade
internacional de MMOs ao “vandalismo virtual” dos/as jogadores/as brasileiros/as e
listaram algumas táticas identificadas como “tipicamente” brasileiras: “mendigos
virtuais”, “pedintes criativos”, “assalto”, “arrastão”, “fogo amigo” e “racismo”, termos
que caracterizam o comportamento brasileiro como “arruaceiro” ou “tóxico”.
Ambas as matérias tiveram certa repercussão na comunidade brasileira de jogos
on-line, principalmente, nos fóruns oficiais das empresas desenvolvedoras desses jogos,
nas redes sociais e demais sites de compartilhamento de conteúdo (por exemplo, blogues,
vlogues e canais do YouTube). Essa caracterização dos/as brasileiros/as levou algumas
empresas a serem mais rigorosas com aqueles/as que violam o código de conduta dos
jogos ou, simplesmente, com aqueles/as que utilizam o idioma português em servidores
não-brasileiros. As punições vão de advertências até suspensões, temporárias ou
permanentes, da conta do/a cliente14. No entanto, o uso do português em servidores não
brasileiros é usado na busca de reconhecimento de compatriotas e a partilha de um

13 O uso do termo tóxico, apropriado pela indústria dos jogos de computador, designa práticas e comportamentos
disruptivos, bem como os/as jogadores/as que, desrespeitando ou não as regras dos jogos, fazem uso indevido ou
problemático dos jogos. Em vista disso, a toxicidade é um dos efeitos da desinibição em rede. Por sua vez, a expressão
desinibição em rede é utilizada pelo psicólogo John Suler (2004) para caracterizar o efeito tanto positivo ou benigno
quanto negativo ou tóxico da desinibição humana em certas condições da interação em rede: anonimidade,
invisibilidade, assincronia, introjeção solipsística, imaginação dissociativa e minimização de autoridade. Ajudar no
processo de autoconhecimento, na resolução de conflitos interpessoais e intrapessoais e na exploração de novas
experiências de conhecimento e emocionais são alguns dos efeitos benignos relacionados ao uso da TICs, já entre os
efeitos negativos ou tóxicos, destaco três: 1. Uso de linguagem grosseira e/ou de críticas severas; 2. Expressão pública
recorrente de raiva e ódio; 3. Ameaças.
14 “Profissionais brasileiros do 'League of Legends' são banidos”, matéria do portal G1, da grupo Globo (23.03.2014).
Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/03/profissionais-brasileiros-do-league-legendssao-banidos.html>. Acesso em: ago, 2015.
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sentimento de solidariedade, o que sugere que esse comportamento pode estar interrelacionado a problemas de choques culturais e barreiras linguísticas enfrentados pelos/as
jogadores/as brasileiros/as nos “universos” dos MMOs, pois estes, frequentemente,
jogam em servidores internacionais – acima de todos, os estadunidenses –, mais rápidos e
mais “habitados” que os servidores locais.
Por fim, as matérias acima também destacam que alguns jogadores/as
brasileiros/as passaram a ser (re)conhecidos pela alcunha de “HUEBR” e são
representados por memes identitários homônimos (figura 1 e 2, abaixo):

Figura 1 – Variação em cores do meme
identitário HUEHUE, criado em 2003, refere-se a
nacionalidade brasileira. Autoria desconhecida.
Fonte: Sites Know your meme; Urban Dicionary;
fóruns do MMOs League of Legends e World of
Warcraft.

Figura 2 – Releitura em cores do meme identitário HUEHUE,
criado em 2003, refere-se aos/às jogadore/as de nacionalidade
brasileira. Autoria desconhecida. Fonte: Sites Know your meme;
Urban Dicionary; fórum oficial do site brasileiro de League of
Legends.

Em geral, esses memes trazem elementos visuais e verbais que associam os/as
jogadores/as brasileiros/as a usos problemáticos: a) Por serem mal-educados/as ou
mesmo agressivos/as como animal selvagem, ou seja, visualmente semelhantes a
macacos; b) Por serem incultos/as, com pouco domínio da língua inglesa e; c) Por serem
pobres, com escassos recursos financeiros. Por exemplo, a expressão “gibe moni plox” –
presente no meme acima (figura 2), quer dizer, “give me money, please”, ou seja, “dê-me
dinheiro, por favor” – é um elemento verbal que explicita tanto a escrita inadequada do
idioma inglês nas mensagens de chat e postagens em fóruns quanto um comportamento
de pedinte dos/as jogadores/as brasileiros/as. Como visto, tanto a repercussão midiática
quanto a produção memética apresentam algumas ambiguidades acerca das imagens
dos/as jogadores/as brasileiros/ que ressignificam certos (pré)conceitos, símbolos, tipos e
mitos acerca da simpatia, da cordialidade, da pacificidade, da malandragem e da
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tolerância à diversidade atribuídos historicamente ao povo brasileiro. Essas imagens são
constituídas de elementos visuais e verbais que reforçam estereotipias ora
desqualificadoras, ora legitimadoras da nacionalidade brasileira, ou seja, elas transitam
entre o depreciativo e o patriótico: seres descamisados, disformes, quase sempre de pele
escura – muitas vezes, similares a macacos ou a máscara do negro (blackface) – e
símbolos oficiais do Brasil tais quais a bandeira nacional e o brasão da república
brasileiros (Figuras 3 e 4, abaixo):

Figura 3 (à esquerda) – Meme “The Zuera Never Ends”, ou “A Zuera Nunca Acaba”, autoria
desconhecida. O meme “The Zuera Never Ends”, refere-se ao uso do humor e da ironia pelos
brasileiros usuários dos serviços de internet e redes sociais. Segundo, o Urban Dictionary, o termo
zuera, advindo do substantivo zoeira, é uma gíria brasileira que significa tanto rir alto e brincar quanto
zombar – e especialmente enganar – de tudo na vida. Fonte: Sites Know your meme; Urban Dicionary.
Figura 14 (à direita) – Meme “República Federativa do Hue”. Fonte: Site Know your meme.

No mais, independente do tom policialesco das matérias supracitadas, desde
2003, suposto ano de criação do meme “HUEHUE”, algumas pesquisas explicitam que –
entre a brincadeira e a violência –, a história da zuera dos/as brasileiros/as na internet é
marcada por usos tanto criativos quanto problemáticos das NTCIs, desrespeitando ou não
as regras dos jogos e termos de uso dos serviços (INOCÊNCIO, 2016; CARVALHO;
TEIXEIRA; CARVALHO, 2015; FRAGOSO, 2015; 2014; FRAGOSO; HACKNER
2014; INOCÊNCIO; LOPES, 2014). Essas pesquisas identificaram que os embates entre
brasileiros e não-brasileiros ocorreram pelo fato dos/as brasileiros/as terem um
comportamento inadequado e utilizarem práticas comunicativas particulares, em sites e
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serviços de internet, considerados, muitas vezes, problemáticas, disruptivas ou tóxicas15
(spamming, trollagem ou trolling, griefing, ganking16, entre outros), entre eles destaco: O
uso criativo do humor, da ironia, do nonsense e do deboche (INOCÊNCIO, 2016;
INOCÊNCIO; LOPES, 2014), bem como, o emprego excessivo de linguagem vulgar e
expressões consideradas depreciativas ou preconceituosas (racistas, xenófobas,
misóginas, lgbtfóbicas, entre outras). Nos MMOs, essas práticas ora incitam a violência
do outro (trollagem), ora “estragam” o jogo dos/as outros/as jogadores/as (griefing) tais
quais usar os canais de chat para xingar e insultar (spamming) ou agir de modo
predatório em relação a outros/as jogadores/as, trapaceando, perturbando eventos,
prejudicando seu próprio time ou mesmo formando gangues (ganking) para perseguir,
extorquir ou “matar” os avatares dos/as outros/as jogadores/as (CARVALHO;
TEIXEIRA; CARVALHO, 2015; FRAGOSO, 2015; 2014; FRAGOSO; HACKNER
2014). Entretanto, eles não são os únicos associados a práticas disruptivas nos MMOs,
pois estas também foram identificadas entre os/as russos/as (GOODFELLOW, 2015),
os/as chineses/as (LIN; SUN, 2011; 2005) e até entre os/as próprios estadunidenses
(BAKIOGLU, 2009).
O que me chama mais atenção nessas pesquisas é o fato de que a esteriotipia e o
patriotismo (e/ou chauvinismo) emergem nesses conflitos, respectivamente, como
elementos ora desqualificador, ora legitimador das identidades nacionais dos grupos
minoritários. Sejam eles entre brasileiros/as que jogam em servidores norte-americanos,
entre russos/as que jogam em servidores europeus, entre chineses/as que jogam em
servidores taiwaneses ou mesmo entre grupos que se autodenominam afro-americanos
em servidores norte-americanos.
Por exemplo, na tentativa de aprofundar o debate sobre o comportamento e
práticas dos HUEBRs, Suely Fragoso e Felipe Hackner (2014), e Fragoso (2015; 2016)
indo ao encontro das matérias jornalísticas caracterizam a “zuera” ou “huezagem” como
um conjunto de práticas tóxicas: spamming, trollagem ou trolling, griefing, ganking,
entre outros. Contudo, a comunicóloga e o comunicólogo – ancorados em Sérgio
15
Essas pesquisas trazem como exemplos algumas contendas vivenciadas em sites de compartilhamento de conteúdo
audiovisual como o Fotolog, em 2003; em redes sociais (Orkut, por exemplo), em 2004; e desde 2003, em MMOs.
Ademais, a partir dos conflitos de 2003, no MMO Ragnarok, os/as brasileiros/as começaram a ser representados pelos
memes identitários “HUEHUE”, “BRBR” “HUEBR” e, posteriormente, pelo meme “THE ZUERA NEVER ENDS”.
16 Spamming, trolling, griefing e ganking são termos sem equivalentes em português – a não ser o neologismo
“trollagem” – que remetem a práticas comunicativas tais quais enviar informações não solicitadas, instigar ou
provocar, textualmente, discussões desnecessárias e irritar ou incitar, textualmente, sentimentos de ódio e raiva,
respectivamente.
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Buarque de Holanda e Roberto DaMatta – também apontam que essas práticas
comunicativas servem não só como formas particulares de superar as dificuldades dos
jogos, mas também como “estratégias para ‘aquecer’ as interações em um ambiente que a
mediação tecnológica torna particularmente frio e, consequentemente, hostil”, sugerindo
que “o comportamento dos[as] brasileiros[as] online reflete seu entendimento de que o
ambiente do jogo é um espaço impessoal, no qual é preciso conquistar uma posição
diferenciada” (FRAGOSO e HACKNER, 2014, p. 391). Isto é, um comportamento
caracterizado pela “passionalidade”, pelo “desconforto com as interações impessoais”,
pela “necessidade de estabelecer familiaridade” – relacionados à ideia de “cordialidade”,
na acepção de Sérgio Buarque de Holanda – e pelo conhecido “jeitinho brasileiro”
damattiano. Em outras palavras, uma “carnavalização” à Bakhtin,

ou seja, uma

subversão das regras de uso dos jogos de computador on-line – delimitadas pelas
empresas desenvolvedoras – e dos códigos de conduta e normas criados nas comunidades
on-line pelos próprios usuários desses jogos; “uma forma extremamente refinada de
trollagem” que oscila entre a auto-depreciação – já que os/as HUEBRs são
representados/as como “feios/as” que “fingem ignorância e incompetência” – e a
criatividade para superar em grupo os desafios dos jogos (FRAGOSO, 2015; 2014).
Outro dado relevante levado por Fragoso e Hackner (2014, p.391) é que, a partir
da aplicação de um questionário de levantamento, ele e ela identificaram que a maioria
dos/as jogadores/as brasileiros/as afirmou ter recorrido a comportamentos disruptivos
durante as partidas de jogos on-line, mas, paradoxalmente, não se identificaram como
spammers, trolls, griefers e etc. ou como HUEBRs. Ou seja, esses/as jogadores/as
atribuem a má reputação dos/as e o preconceito aos/às brasileiros/as à zuera e à
huezagem praticada por outros/as jogadores/as (brasileiros/as ou não brasileiros/as), isto
é, eles/as dizem que não vestem a máscara do HUEBR, mas, em contrapartida, se
“beneficiam” dela ao agir disruptivamente e apontar a responsabilidade para um outro
genérico.
Logo, apesar das contribuições de Fragoso e Hackner (2014) e de Fragoso (2015;
2014) ao identificar, contextuar e propor algumas “características culturais” que
justificam as motivações e o comportamento dos/as HUEBRs, essas “características
culturais” a eles/as atribuídas não foram, declaradamente, objeto de crítica dos autores.
Principalmente, no que tange, por um lado, a existência ou não de determinadas relações
entre as táticas “tipicamente” brasileiras apontadas pelas matérias jornalísticas e as
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práticas comunicativas efetivamente utilizadas pela maior parte dos jogadores/as
brasileiros/as. E, por outro, aos processos de identificação que levam os/as brasileiros/as
a se identificarem ou não com os/as HUEBRs.
Ademais, uma das limitações das pesquisas supracitadas, exceto a desenvolvida
por Lin e Sun (2011), está em não relacionar como o discurso capitalista-colonial
influencia na construção simbólica e discursiva das identidades nacionais ora
consideradas disruptivas (perversas) ora normativas (domesticadas). Nem como o uso do
estereótipo e da discriminação se relacionam com os processos de subjetivação dos/as
jogadores/as. Nem como os discursos classistas, racistas e sexistas, imbricados no
discurso capitalista-colonial, vão além do preconceito e da discriminação interpessoal,
desvelando uma imposição unicultural, monocor e patricarcal de formas de ser, de poder
e de saber até mesmo a partir do uso de ferramentas e serviços on-line. Logo, a
atualização de um discurso capitalista-colonial – eclipsada por visões culturalistas –
parece-me ser mais um componente, quiçá o principal (figuras 5, 6, 7, 8 e 9, abaixo),
sobretudo, no caso particular das controvérsias envolvendo os/as jogadores/as brasileiros
e não brasileiros/as:

Figura 5 – Testemunho espontâneo, postado em 2015, associando os/as brasileiros/as à práticas disruptivas. Fonte:
Printscreen do autor da página do fórum oficial do site brasileiro de LoL.
Figura 6 – Testemunho espontâneo, postado em 2015, sugerindo que os conflitos entre brasileiros e não brasileiros
estão relacionados à desigualdades sociais, ancoradas numa atualização do discurso capitalista-colonial. Fonte:
Printscreen do autor da página do fórum oficial do site brasileiro de LoL.
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Figura 7 – Testemunho espontâneo, postado em 2012, indicando que o comportamento (desviante) dos/as
brasileiros/as na internet é devido ao fato serem mais jovens que os norte-americanos, tanto de idade quanto de acesso
às TICs. Por isso, os brasileiros/as são vistos como usuários “atrasados” e em processo de integração cultural, e
consequentemente, de absorção dos valores normativos hegemônicos. Fonte: Printscreen do autor da página do fórum
oficial do site norte-americano de LoL.
Figura 8 – Testemunho espontâneo, postado em 2017, associando os/as brasileiros/as ao estereótipo HUE HUE. Fonte:
Printscreen do autor da página do fórum oficial do site brasileiro de WoW.
Figura 9 – Testemunho espontâneo, postado em 2017, apontando que os impasses entre jogadores/as brasileiros/as e
estadunidenses estão relacionados a conflitos culturais, enraizados na ideia de subalternidade do Brasil em relação aos
EUA. Fonte: Printscreen do autor da página do fórum oficial do site brasileiro de WoW.

No mais, a crescente generalização, que associa os brasileiros/as às práticas
disruptivas, já ultrapassa o limite das comunidades on-line dos MMOs e evidencia vários
outros impasses envolvendo o uso da internet pelos brasileiros/as. Sejam eles ancorados
na noção de identidade nacional ou na resistência ao eurocentrismo moderno mantenedor
da alteridade fixa e subalternizada, logo silenciada. Destaco, em particular, mais dois
exemplos.
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O primeiro deles foi a recepção negativa do jogo independente “HU3:
ATTACK!”, do estúdio Kaipora Digital, suspenso do evento Super BR Jam17, em 2013,
por ser um jogo racista e sexista no qual personagens, estereotipicamente, estadunidenses
ou europeus e asiáticos – cabelos loiros e olhos azuis ou cabelos pretos e olhos oblíquos,
respectivamente, ambos de pele clara – protegem a entrada de um fliperama de pseudozumbis, de pele escura, descamisados e disformes, semelhantes ao meme “HUEHUE”
(figuras 10 e 11, abaixo).

Figura 10 e 11 – Imagem da capa (à esquerda) e do gameplay (à direita) do jogo HU3: ATTACK!, do Kaipora
Digital. Fonte: Printscreen do autor. As informações e imagens oficiais foram apagadas do tumblr do Super BR
Jam, mas não em alguns blogues sobre jogos de computador como o Putzilla.net, o menosplaystation ou o
Geek2Geek18

O estúdio Kaipora Digital se posicionou sobre o incidente por uma postagem, no
dia 01.12.13, no perfil oficial do estúdio no Facebook:
Olá pessoal! Recentemente aconteceu um evento de desenvolvimento de jogos
[o Super BR Jam, 2013] onde 25 estúdios convidados desenvolveram jogos
num prazo de 72h. A venda destes jogos seria revertida para a caridade.
Desenvolvemos um PROTÓTIPO de jogo [HU3: ATTACK!] que cai muito
17 Super BR Jam é um projeto de caridade envolvendo estúdios de games do Brasil e de outros países, idealizado por
por Marcos Venturelli, Em 2013, os estúdios independentes convidados criaram jogos que foram vendidos para ajudar
a organização “Solar Meninos de Luz”, que cuida de crianças carentes no Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.universa.la/pt/>, último acesso: ago, 2015.
18 Sites Know Your Meme; Urban Dicionary, fóruns League of Legends e Uol jogos, do grupo Folha, blogues
Putzilla.net, o menosplaystation ou o Geek2Geek.
Disponível, respectivamente, em: <http://knowyourmeme.com/memes/huahuehuahue>,
<http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Huehuehue&defid=5658491>,
<http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=548941>,
<http://forum.jogos.uol.com.br/neste-seculo-veremos-os-surgimento-do-quinto-imperio_t_3103182>,
<http://www.putzilla.net.br/hu3-attack/>,
<http://menosplaystation.blogspot.com/2013/12/racismo-rolezinho-memes-e-o-videogame.html>,
<http://www.geek.com.br/posts/21886-hues-br-quando-a-critica-e-criticada> Último acesso: ago, 2015.
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bem na categoria de artefatos que vão além de sua função básica, no caso aqui,
jogar, mas ele viria atrelado a alguns questionamentos e provocações. Nossa
intenção com o jogo era criar uma metáfora em relação ao comportamento de
ALGUNS brasileiros em jogos online, onde ficaram conhecidos como “HU3s”
ou “BRBR” e que acabam por “destruir” os jogos, seja no aspecto econômico
do jogo ou mesmo a falta de fair play, mal educação, etc. Isso é uma realidade,
não foi inventado por nós. O grande problema é que outros aspectos do jogo
foram interpretados por algumas pessoas como um conteúdo sexista e racista.
Aqui, cabe uma informação importante, muitas pessoas entenderam a
mensagem de forma bem humorada e sem nenhuma apologia a qualquer
sentimento negativo, a não ser a crítica aos “HU3s” (Reprodução da postagem,
a partir de um printscreen coletado pelo autor, quando da realização dos
estudos preliminares para a elaboração deste projeto, em 2014, essa postagem
não está mais disponível no Facebook).

O segundo exemplo, é uma matéria jornalística na qual Ligia Aguilhar (2014)
descreve uma “invasão” dos brasileiros, auto-identificados como “HUEBR”, ao perfil de
Mark Zuckerberg no Facebook, um dos fundadores dessa rede social. Fato esse que
demostra a atuação dos/as HUEBRs também fora do contexto das comunidades virtuais
de jogos em rede:
SÃO PAULO – Mark Zuckerberg tomou uma atitude após seu perfil no
Facebook ser congestionado por memes e piadas bizarras postados por
brasileiros. Ele bloqueou os comentários nos seus posts públicos, tornando
impossível que a brincadeira continue. Ele não apagou, porém, as brincadeiras
que já haviam sido postadas no seu perfil.
O curioso é que o recurso de impedir comentários não está disponível para
usuários comuns do Facebook, mas a atitude de Zuckerberg já cria esperanças
de que a rede social possa lançar esse tipo de controle, existente, por exemplo,
no concorrente Google+.
A trollagem (como são chamadas na internet ações do tipo, com o objetivo de
tirar sarro de algo ou alguém) começou na sexta-feira [15.12.14] sem que
ninguém tenha descoberto até agora uma razão específica.
Especula-se que o objetivo inicial seria protestar contra a redução do alcance
das páginas no Facebook.
Na própria rede social já foram encontradas algumas páginas de eventos que
organizavam os “ataques” ao perfil de Zuckerberg. Uma delas, tirada do ar há
poucos minutos, chama “Invasão de BR Hue na Postagem do Tio Mark” e tem
272 pessoas confirmadas. O período marcado para o evento é de 12 de
dezembro até 31 de dezembro.

Dessa maneira, a prática da zuera e da huezagem e a identidade HUEBR, além de
explicitar questões éticas, aponta também uma problemática acerca das desigualdades
sociais relacionadas aos usos dos jogos on-line, pois, o acesso à internet no Brasil ainda é
privilégio de menos da metade da população (PBM, 2017; 2015) e em muitos lugares as
velocidades de conexão são lentas para jogar esses jogos, sobretudo os MMOs. Esses
dados evidenciam um recorte de classe, e consequentemente, racial, dos usuários. Afora
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isso, de acordo com Pozzebon et al (2014) e Fragoso e Hackner (2014) – embora estes
considerem apenas duas informações demográficas relevantes: a idade e a escolaridade –
a maioria dos jogadores de MMOs são homens ou se identificam como homens, entre 17
e 35 anos, estudantes do ensino médio, graduandos ou graduados. Essas pesquisas
reiteram as discrepâncias entre classes sociais acerca dos usos dados aos MMOs e
sugerem ainda as desigualdades raciais e de gênero.
Portanto, é possível indicar que a ética e a estética da zuera e da huezagem
caminham nas fronteiras entre o humor e a discriminação, e, por isso, os memes
identitários HUEBRs podem ser lidos tanto como uma estratégia de resistência pela autodepreciação quanto como uma reimaginação de estereótipos racistas. Ademais, diante da
anonimidade da produção memética e da reafirmação da visão culturalista – ancorada em
um discurso capitalista-colonial – encontrada nas matérias de jornais; fóruns oficiais; e
na produção acadêmica acerca do fenômeno da zuera e, sobretudo, da huezagem posso
afirmar que o racismo e/ou a xenofobia estão explicitamente implicados na construção de
brasilidade(s) nas comunidades dos jogos on-line investigados. No entanto, não pude
deixar de perceber que algumas questões subreptilicamente constitutivas na produção das
identidades do/as jogadores/as brasileiros devem ser melhor discutidas e problematizadas
tais quais a reafirmação da cis-hétero-masculinidade e da branquitude e o silenciamento
das jogadores(as) mulheres – ou que se identificam como mulheres –, das pessoas não
brancas e cis-hétero desviantes.
5. (In)Conclusões
Após tudo que foi colocar aqui, é importante reiterar que embora os limites de um
Estado-nação existam geopoliticamente eles também são construídos socioculturalmente
na partilha simbólico-afetiva de um certo imaginário nacional organizado no e
organizador do convívio social catalisado pelos usos das mídias digitais – bem como de
outros dispositivos agenciadores de exercício de poder, de acesso ao saber e de maneiras
de ser –, muitas vezes, ancorados numa atualização contemporânea do discurso
capitalista-colonial. Por isso, nos entre-lugares do local e do global, a noção de
identidades culturais ainda é importante para a compreensão do fenômeno das
identidades nacionais.
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Ademais, se por um lado, o conceito de dissemiNação, ajudou-me a pensar as
nações, enquanto narrações, a partir de suas as margens e grupos minoritários. Por outro
lado, a noções

de subalternidade e de colonialidade global também pareceu-me

pertinente para refletir sobre as tensões entre as narrativas hegemônicas e as contranarrativas subalternizadas que dinamizam discursividades acerca das nacionalidades –
centrais e periféricas – na contemporaneidade. Ou seja, fica-me a impressão de que
embora as identidades e diferenças sejam, dialogicamente, relativizadas dentro de cada
contexto sociocultural e histórico específico, as noções de identidades culturais, de
subalternidade, de dissemiNação, sobretudo a de colonialidade global, articulam e
suscitam problemas éticos, estéticos e políticos, para se pensar não só a produção de
identidades e diferenças pessoais e coletivos, mas também os processos de subjetivação
ainda hoje orientados pela ideologia da supremacia (exploração, dominação e controle)
ocidental, hetero-cisnormativa e, acima de tudo, masculina e branca. Logo, as noções de
identidades culturais, de dissemiNação e de subalternidade e as discussões sobre
colonialidade global ajudaram-me a desanuviar o fenômeno proposto ao trazer uma
perspectiva do hibridismo cultural, abrindo, assim, outras possibilidades de se pensar o
colonialismo e a formação das nações pós-coloniais, bem como a influência das TICs na
produção de identidades e no processos de subjetivação dos indivíduos na
contemporaneidade.
Isto posto, uma (in)conclusão já pode ser elencada: As comunidades on-line de
jogos on-line possibilitam outras formas de construção simbólico-discursiva das
identificações pessoais e coletivas. Por sua vez, essas construções ressignificam – para
além das fronteiras concretas e imaginárias que demarcam as identidades nacionais – as
(auto)imagens verbo-icônicas e simbólico-afetivas (representações visuais, linguísticas e
mentais) dos/as jogadores/as brasileiros/as. Em vista disso, essa ressignificação põe em
questão não só certos (pré)conceitos, símbolos, (estereó)tipos e mitos acerca da simpatia,
da cordialidade, da pacificidade, da malandragem e da tolerância às diferenças (ou
diversidade) atribuídos historicamente ao povo brasileiro, mas também o pressuposto de
que o ciberespaço é um “lugar” livre, democrático e sem barreiras geopolíticas e
socioculturais.
Por fim, os exemplos apresentados acerca da emergência da zuera e da huezagem
nas práticas comunicativas, nas repercussões midiáticas e nas representações meméticas
reforçam que a caracterização dos jogadores/as brasileiros/as e as experiências

27

videolúdicas nos MMOs também são marcadas pelo discurso capitalista-colonial
(classista, racista e sexista), sobretudo, no que tange a produção de identidades e
diferenças pessoais e coletivas e a processos de subjetivação. É necessário, pois,
reconhecer que – passeando nas fronteiras entre o humor e a discriminação – a ética e a
estética da zuera e da huezagem expressam também novas formas de racismo; apontam
novos índices de primitividade (inferioridade); atualizam processos de subalternização
das populações não brancas no Brasil. Nesse sentido, o que me interessa particularmente
problematizar em textos futuros, resume-se as seguintes questões orientadoras: 1. Como
os conflitos entre os/as jogadores/as brasileiros e não-brasileiros durante suas
performance nos jogos e para além dos jogos: a) Redefinem as regras, as normas e a
jogabilidade; b) Redimensionam o espaço/ambiente de convívio e entretenimento; c)
Ressignificam as identidades gamer e; d) Reimaginam e difundem discursividades sobre
a nacionalidade brasileira?; 2. Se pensarmos que os Estados-nação são comunidades
simbólica ou narrações, em que medida as nacionalidades são questionadas em sua
unidade, por esses sujeitos? Por fim, 3. Como essas identificações levam em
consideração as imaginações múltiplas e às contra-narrativas subalternizadas na
construção da(s) brasilidade(s)?
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