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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema o Boffering, uma prática juvenil de combates usando 

armas de inspiração medieval e a (re)criação da Idade Média. Para tanto ele (o 

boffering) não é entendido somente como um jogo, mas também como uma prática 

comunicativa, sociocultural e de consumo que faz uso da performance e de rituais. O 

objeto teórico diz respeito às articulações entre consumo de narrativas midiáticas, 

processos ritualísticos e performáticos presentes na construção da memória do 

medievalismo. O grupo juvenil Draikaner constitui-se como objeto empírico. O 

objetivo geral é examinar a construção da memória de um medieval possível gerado 

pela prática do boffering, à luz da semiótica da cultura de Tártu Moscou. Os secundários 

são: aprofundar o conhecimento do Draikaner e sua prática; discutir o consumo das 

narrativas midiáticas e de materiais presentes no grupo; entender as relações entre as 

práticas de consumo (as narrativas midiáticas e o próprio boffering) e a Idade Média. O 

questionamento de como é construída a memória de uma época que eles não viveram e 

que os influencia a ponto de desenvolverem uma prática inspirada na Idade Média, 

supondo que essa prática também serve como '‘local’' de consumo, de ritualização e de 

construção de subjetividades, norteou essa pesquisa. O corpus inclui as observações de 

campo, analisando os signos materiais e simbólicos que estão presentes na prática do 

Draikaner, entrevistas com membros, além do material bibliográfico. Para esse estudo 

foi escolhida a flanêrie, de Mclaren (2000), como metodologia aplicada às primeiras 

aproximações com o grupo, somada à análise das entrevistas realizadas posteriormente 

em outro espaço, às observações de campo e à pesquisa bibliográfica. O trabalho está 

fundamentado em pressupostos teóricos de autores como: Iúri Lótman, Hilário Franco, 

Umberto Eco, Roger Siverstone, Rose Rocha, Maurice Halbwachs, Johan Huizinga, 

Roger Caillois, Martine Segalen, João Machado Pais, Michel Maffesoli e Mônica 

Nunes, entre outros. Espera-se demonstrar que através do processo de semiose esses 

jovens criam novos significados e com isso concebem uma nova semiosfera voltada à 

(re)criação da Idade Média, através de uma prática que pode ser entendida como um 

jogo e uma performance e pelos processos rituais que experienciam. 

Palavras-chave:  prática juvenil, comunicação e consumo midiático, memória, 

medievalismo, boffering. 
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ABSTRACT 

This research has as theme the Boffering, a youth practice of fighting using medieval-

inspired weapons and the (re) creation of the Middle Ages. For this, it is not only 

understood as a game, but also as a communicative, sociocultural and consumer practice 

that makes use of performance and rituals. The theoretical object concerns the 

articulations between the consumption of media narratives, ritualistic and performative 

processes present in the construction of the memory of medievalism. The Draikaner 

youth group is an empirical object. The general objective is to examine the construction 

of memory of a possible medieval generated by the practice of boffering, in the light of 

the semiotics of the culture of Tártu Moscou. The secondary ones are: to deepen the 

knowledge of Draikaner and its practice; discuss the consumption of media narratives 

and materials present in the group; understand the relations between consumer practices 

(the media narratives and boffering itself) and the Middle Ages. The questioning of how 

the memory of an era that they have not lived is built on and which influences them to 

the point of developing a practice inspired by the Middle Ages, supposing that this 

practice also serves as a "place" of consumption, ritualization and construction of 

subjectivities, guided this research. The corpus includes field observations, analyzing 

the material and symbolic signs that are present in Draikaner practice, interviews with 

members, as well as bibliographic material. For this study the flanêrie, by Mclaren 

(2000), was chosen as methodology applied to the first approximations with the group, 

together with the analysis of the interviews carried out later in another space, field 

observations and bibliographic research. The work is based on the theoretical 

assumptions of authors such as: Iúri Lótman, Hilário Franco, Umberto Eco, Roger 

Siverstone, Rose Rocha, Maurice Halbwachs, Johan Huizinga, Roger Caillois, Martine 

Segalen, João Machado Pais, Michel Maffesoli and Mônica Nunes, among others . It is 

hoped to demonstrate that through the process of semiosis these young people create 

new meanings and with this they conceive a new semiosphere aimed at (re) creation of 

the Middle Ages, through a practice that can be understood as a game and a 

performance and by ritual processes that they experience. 

Keywords: youth practice, communication and media consumption, memory, 

medievalism, boffering 
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INTRODUÇÃO  

 Vivemos em uma sociedade complexa, interligada, porém fragmentada por 

inúmeras possibilidades de escolha e pelos riscos inerentes a cada escolha. À juventude 

impõe-se a busca de identidades através da vivência em grupos de 'afinidades' – de 

gostos, de desejos, de vontades, etc. Para a psicanalista Maria Rita Kehl, a juventude é 

um período de formação de “turmas, grupos, bandos, gangues” (KEHL, 2004 p.53) em 

que os jovens criam ligações horizontais (“fraternas”, de sangue ou amizade) e de 

grande importância. São nesses grupos, por meio de práticas culturais, em que o 

indivíduo busca formas de expressão, de convivência e por vezes formas de entender o 

mundo que o cerca e de se relacionar com ele. A escritora e socióloga da cultura Sarah 

Thorton em seu trabalho sobre os clubs e raves ingleses nos ajuda a entender como 

esses grupos se formam. 

[...] As culturas club são culturas de gosto. Os grupos club geralmente 

estão congregados na base de seu gosto musical comum, no consumo 

de uma mídia comum e, mais importante, suas preferências por 

pessoas com gostos semelhantes aos deles. Participar da cultura club é 

construir, por sua vez, afinidades maiores, sociabilizar os participantes 

a partir de um conhecimento dos (e frequentemente uma crença em) 

gostos e de suas aversões, significados e valores da cultura. Clubes e 

raves, então, alojam comunidades ad hoc com fronteiras fluidas que 

podem se juntar e se dissolver em um único verão ou resistir por 

alguns anos. (THORTON, 1996, p. 200).  

 O jovem que participa desses grupos, como os clubs e raves, não é identificado 

como tal por pertencer a uma faixa etária. A juventude, como nos explica a 

pesquisadora  Rossana Reguillo, se constitui por um agrupamento heterogêneo, fruto de 

uma construção cultural: 

[…] os jovens não representam uma categoria única. A juventude é 

uma categoria construída culturalmente, não se trata de uma 

“essência” e, em tal sentido, a mutabilidade dos critérios que fixam os 

limites e os comportamentos dos jovens, está necessariamente 

vinculada aos contextos social-históricos, produto das relações de 

força de uma determinada sociedade. (REGUILLO, 2003, p. 104). 

 Ao longo do tempo e das sociedades, o que se categoriza como juventude pode 

ter inúmeras diferenças, mas o que parece comum aos sujeitos que estão nessa 

categoria, é a vontade de pertencer a grupos, de todos os tipos: fã-clubes, prática 

esportiva, movimento político, torcida de time, etc. Ao participar desses grupos, dessa 

convivência com semelhantes, em, pelo menos, um aspecto, o jovem busca se situar em 
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sua sociedade e a conhecer a si próprio, como explica o cientista social português, José 

Machado Pais. 

A procura do contato é também uma busca de si, uma vez que as 

identidades individuais se constituem como resultado de experiências 

individuais, embora surgidas de ritualizações próprias de identidades 

coletivas. (PAIS, 2006, p. 18). 

 Várias dessas identidades coletivas, ou grupos, têm sido objetos de estudo de 

pesquisadores das mais diferentes áreas das Ciências Humanas. Em especial na 

Comunicação, temos diversos trabalhos, como por exemplo, do pesquisador João Freire 

Filho (2007), que estuda subculturas juvenis atualizando e aprofundando não apenas o 

referencial teórico sobre os jovens, mas também o debate de fundo sobre os estudos 

culturais. José Machado Pais (2006) que pesquisa as identidades juvenis através do que 

ele denomina '‘expressividades’'. Rose de Melo Rocha (2007) que investiga práticas e 

culturas juvenis sob o enfoque do ativismo, da visibilidade e celebrização e Mônica 

Rebecca Ferrari Nunes (2014), orientadora dessa dissertação, que tem estudado grupos 

juvenis que se manifestam através de teatralidades próprias, entre outros investigadores. 

 Mônica Nunes iniciou suas pesquisas sobre práticas jovens em 2012 estudando a 

prática cosplay1, em que jovens se vestem como personagens de narrativas midiáticas, 

principalmente de origem japonesa. Em 2014 ampliou essa pesquisa incluindo outras 

teatralidades juvenis2: furry (fãs de animais antropomórficos que se encontram 

presencialmente e pelas redes sociais, fazem suas fantasias, forsuits, para se vestirem 

como animais, elaboram desenhos, criam músicas relacionadas a bichos, etc), 

medievalista (recriadores do ambiente da Idade Média, por meio de vestimentas, 

acessórios, festas, etc) e steampunk (coletivo que recria o período vitoriano). A 

presente dissertação está vinculada, de modo estreito, a essa pesquisa, tendo como 

objeto empírico um grupo juvenil de inspiração medieval e que pratica combates com 

armas estilizadas, o Draikaner. 

                                                           

1 Pesquisa: Comunicação, consumo e memória: Cosplay e Culturas Juvenis, desenvolvida junto ao 

PPGCOM ESPM durante o ano de 2012. Contando em sua segunda parte, 2012- 2014, com apoio do 

CNPq (Edital Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 18/2012 Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas)  

2 Pesquisa: Comunicação, consumo e memória: da cena cosplay a outras teatralidades juvenis (Edital 

Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 22/2014 Ciências Humanas, Sociais, Sociais 

Aplicadas),desenvolvida entre 2014-2016. 



13 

In Gladius Victoria Est – A vitória está na espada. Esse é o lema desse grupo que 

foi ‘descoberto’ nas pesquisas de campo realizada para o projeto “Comunicação, 

Consumo e Memória: Da Cena Cosplay a Outras Teatralidadades Juvenis”, e agora 

investigado por este pesquisador. O Draikaner iniciou suas atividades em 2010 e é 

formado por mais de 50 jovens, entre 13 e 25 anos, que se reúnem todos os domingos 

no parque Ibirapuera na cidade de São Paulo para praticar o boffering, um tipo de 

combate que usa uma variedade de simulações de armas brancas confeccionadas com 

materiais leves (espuma, cano de PVC, fitas colantes, etc) para evitar lesões nos 

praticantes. O boffering  surgiu do LARP (Live Action Role-Playing) que é uma versão 

do RPG (Role-Playing Game), jogo de interpretação de personagens, porém em vez de 

ser jogado em um tabuleiro com fichas é praticado em um campo aberto onde os 

jogadores interpretam seus personagens como em um teatro (com vestimentas, 

armamento, etc). No RPG as disputas normalmente são resolvidas nos dados. No 

LARP, nos combates. 

Já no primeiro encontro com o grupo, um questionamento surgiu de imediato: 

como um grupo de jovens, do século XXI, organiza-se, articula e realiza uma prática 

influenciada pela Idade Média? No decorrer da pesquisa esse questionamento se 

ampliou pois, percebeu-se que além do jogo e da performance que podia se observar nos 

combates, existia um processo de ritualização em diversos momentos do grupo, além de 

ser um locus de consumo. 

Diante dessas indagações, essa dissertação problematiza a seguinte questão: na 

sociedade contemporânea, com forte apelo tecnológico, notadamente internet e games, e  

com grande consumo de narrativas midiáticas, como é construída, em um grupo de 

jovens, a memória de uma época que eles não viveram e que os influencia a ponto de 

desenvolverem uma prática inspirada na Idade Média por meio da qual (re)criam duelos 

e batalhas usando roupas, como o tabardo, e armas que emulam armas medievais, 

supondo, que essa prática também serve como '‘local’' de consumo, de ritualização e de 

construção de subjetividades?  

Para respondermos foi traçado um percurso no qual se apresentou primeiramente 

o principal referencial teórico que serviu de base para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, a semiótica russa. Em seguida, contextualizou-se a  Idade Média e sua (re) 

criação através do medievalismo, principalmente em narrativas midiáticas, consumidas 
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pelos draikaners e que inspiram o grupo. No segundo capítulo procura-se entender a 

prática desses jovens como um jogo, uma performance e os processos ritualísticos 

observados. No terceiro capítulo apresentou-se o percurso metodológico que foi seguido 

nessa dissertação. No quarto e último, foram desenvolvidas análises das entrevistas 

obtidas com membros do grupo, contando com categorias elencadas para as inferências 

e interpretações.  

 O objetivo geral dessa dissertação é examinar, no grupo Draikaner, a 

construção da memória de um medieval possível gerado pela prática do boffering, à luz 

da semiótica da cultura de Tártu Moscou. 

Como objetivos secundários pretende-se: aprofundar o conhecimento do grupo 

Draikaner; analisar a prática boffering; discutir o consumo das narrativas midiáticas e 

de materiais presentes no grupo; entender as relações entre as práticas de consumo do 

grupo (as narrativas midiáticas e o próprio boffering) e a Idade Média. O que foi 

realizado durante os capítulos. 

 Pesquisas bibliográficas e documentais alicerçaram a reflexão teórica sobre 

transmissão cultural, ritual, (re) criação da idade média, comunicação e consumo, além 

de fundamentar o estudo sobre o boffering no Brasil e em outros países. 

 A análise empírica foi baseada na flânerie, nas fotografias e vídeos dos 

treinamentos e graduação, nas entrevistas e nas observações de campo. Para esse 

trabalho foram realizadas quatro entrevistas iniciais com participantes, buscando um 

primeiro contato com o grupo, mas ainda com a metodologia flânerie, posteriormente 

foram realizadas mais cinco entrevistas de maior profundidade e duração, com 

representantes das posições hierárquicas. 

 As entrevistas foram semiestruturadas, isto é, não tiveram um roteiro fechado, 

sendo conduzidas como uma conversa informal por alguém que estava interessado nas 

práticas do grupo, sendo assim não houve um questionário rigoroso, mas sim questões 

centrais, especialmente voltadas para o consumo midiático, na tentativa de entender o 

caminho percorrido pelo jovem àquela prática. A partir das observações e dessas 

entrevistas foram elencadas cinco categorias de análises que à luz do referencial teórico 

possibilitaram possíveis interpretações de fenômenos percebidos no grupo. 
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Essa dissertação está fundamentada teórico-metodologicamente nos estudos da 

semiótica de Tártu-Moscou, especialmente em Iuri Lótman e seu modelo de semiosfera 

como espaço de circulação de textos. Outros autores são mobilizados para ajudar nas 

discussões desenvolvidas, como Hilário Franco (2001) que contribui para o 

entendimento histórico da Idade Média e Umberto Eco (1986, 2010) com a apropriação 

do medieval pelas narrativas midiáticas. Silverstone (2002) e Rose Rocha (2007) 

norteiam as considerações sobre o consumo dessas narrativas e de materialidades. 

Halbwachs (2013) e Pollack (1992) contribuem na questão da formação da memória no 

grupo estudado. Huizinga (2000) e Caillois (1990) na investigação sobre o jogo. 

Zumthor (2005, 2007 e 2010) na performance e Martine Segalen (2002) no processo 

ritualístico. João Pais (2006), Reguillo (2003) e Maffesoli (1995) no entendimento da 

juventude e de suas relações, além é claro de Mônica Nunes (2001, 2013, 2014, 2015 e 

2016) que em diversos textos de sua pesquisa sobre teatralidades juvenis traz uma rica 

discussão sobre os vários pontos aqui levantados. 

O estudo desse grupo juvenil é uma forma de aproximação com a juventude 

contemporânea para se tentar entender alguns de seus aspectos, levando-se em conta a 

pluralidade de sua condição dentro da sociedade, como por exemplo, a necessidade de 

se pertencer a um grupo que se expressa através de teatralidades. 

Essa pesquisa está inserida na Grande Área Ciências Sociais Aplicadas, na Área 

Comunicação, direcionada para as relações Comunicação-Consumo. Está em 

consonância com os estudos realizados no PPGCOM por investigar “práticas culturais, 

de consumo e de significação que reúnem jovens e adultos em espaços de sociabilidade 

que revelam estilos de vida marcados pela fantasia e ludicidade ao interpretarem 

personagens de narrativas midiáticas” (NUNES, 2015, p.53) Essa pesquisa também está 

inserida no projeto “Comunicação, Consumo e Memória: Da Cena Cosplay a Outras 

Teatralidadades Juvenis”, além de estar abrigada no Grupo de Pesquisa em Memória, 

Comunicação e Consumo, MNEMON.  O projeto e o grupo são coordenados pela Profª 

Drª Mônica Rebecca Ferrari Nunes.  
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1. O CONSUMO DO MEDIEVALISMO3 

 

1.1. TEXTOS CULTURAIS NA TEORIA SEMIÓTICA 

 O geólogo austríaco Eduard Suess no final do século XIX e começo do século 

XX publicou Das Antlitz der Erde, "A face da terra", obra que, entre outras coisas, 

introduziu o conceito de biosfera. Suess considerava a biosfera como o habitat natural 

dos seres vivos de nosso planeta. Em 1926 o geoquímico e mineralogista russo Vladimir 

I. Vernansky, em sua obra “A biosfera”, ampliou esse conceito acrescentando outros 

elementos não vivos, como metais e gases, por exemplo, à biosfera. Anos depois o 

semioticista russo Iúri Lótman se utiliza desse conceito de biosfera como: 

[...] um mecanismo cósmico que ocupa um determinado lugar 

estrutural na unidade do planeta. Disposto sobre a superfície de nosso 

planeta abarcando todo o conjunto de matéria viva, a biosfera 

transforma a energia radiante do sol em energia química e física, 

dirigida por sua vez à matéria conservadora inerte de nosso planeta. 

(LÓTMAN, 1996, p. 22) 

A partir desse conceito ele faz uma aproximação para a sua ideia de continuum 

semiótico, espaço onde os signos da cultura precisam estar submersos para agirem. Para 

Lótman os signos não existem de forma isolada, precisam estar em contato com outras 

formas semióticas de diversos tipos e que estão em diversos níveis de organização, 

análogo ao que o ocorre na biosfera. Dessa analogia ele criou o conceito de semiosfera 

exemplificado por ele como um edifício construído com diferentes ladrilhos, que seriam 

os textos e as linguagens, sendo assim, o espaço semiótico pode ser considerado como 

um mecanismo ou organismo único. “A semiosfera é o espaço semiótico fora do qual é 

impossível a existência da semiose” (LÓTMAN, 1996, p.24). A pesquisadora Jerusa 

Pires Ferreira, no artigo Cultura é memória, coloca dessa maneira “[…] a semiosfera 

abriga o espaço semiótico e os desenvolvimentos do simbólico e da trama, no espaço 

geográfico social” (FERREIRA, 1995, p.120). Como características da semiosfera, 

Lótman aponta sua delimitação e irregularidade. Da primeira, deriva um conceito 

                                                           

3 Esse capítulo incorpora trechos e discussões iniciadas pelo autor nos artigos: “Boffering (Swordplay): 

além de um jogo de combate, uma prática comunicativa, cultural, identitária e de consumo” e “Semiose, 

memória e consumo de narrativas midiáticas em uma cena juvenil. Draikaners e a recriação da Idade 

Média” apresentados nos Comunicon de 2015 e 2016 respectivamente (NAPPO, 2015 e 2016). 
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fundamental: a fronteira. Ela serve como uma tradutora das mensagens externas para 

uma linguagem interna e ao contrário. Filtra as informações e mensagens, serve de 

defesa e acaba por determinar a geração de sentido e o aparecimento de nova 

informação. Para que isto ocorra, se faz necessário o surgimento de um “novo sistema 

dialógico”, marcado pelo “intercâmbio de informação”, numa reciprocidade mútua 

(LÓTMAN, 1996, p. 33). A autora Mirna Feitoza Pereira, em seu artigo “As linguagens 

do entretenimento”, explicita de forma resumida os conceitos relativos à semiose de 

Lótman: 

a) a semiosfera é o espaço semiótico necessário para a existência e o 

funcionamento de linguagens, não é a soma total das diferentes 

linguagens; b) o funcionamento da semiosfera é semelhante ao da 

biosfera; c) sua existência é a priori, e nela há interação constante de 

linguagens; d) as próprias linguagens que interagem no espaço 

semiótico funcionam como agrupamento de outros espaços 

semiosféricos, sendo que suas fronteiras estão corroídas (desgastadas, 

porosas, abertas) pela semiose, permitindo o trânsito de muitas formas 

por meio delas; e) o argumento de que fora do espaço semiótico da 

semiosfera não pode haver comunicação nem linguagem. (PEREIRA, 

2010, p.8) 

 É no interior da semiosfera que os códigos e as linguagens se movimentam 

através da confecção de textos culturais, que são resultantes do continuum semiótico 

(MACHADO, 1997). Os textos culturais fazem fronteira com outros diversos textos e 

com esses interagem constituindo o processo de semiose. Essas interações ocorrem, e 

continuam ocorrendo, de diferentes maneiras: por vezes com semiosferas emergentes 

dela mesma, através do choque com outras semiosferas e também pela expansão sobre 

outras semiosferas. Em todas essas interações ocorrerem trocas de códigos e linguagens 

e a geração de novos signos em um processo contínuo. Todos os textos culturais, 

segundo Lótman, cumprem 

[..] a função de memória cultural coletiva. Como tal, mostra, por um 

lado, a possibilidade de enriquecer continuamente si, e em segundo 

lugar, a capacidade de atualizar alguns aspectos da informação 

armazenada nele e esquecer outros temporariamente ou 

completamente. (LÓTMAN, 1996, p.24)  

Para exemplificar a função de memória dos textos culturais a ideia da 

“Biblioteca de Babel” de Borges pode ser ilustrativa. Imaginada por Borges como 

atemporal e extensa, a biblioteca possuía salas hexagonais, em cada sala cinco 

prateleiras; cada prateleira com trinta e dois livros de formato uniforme; cada livro 
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possuiu quatrocentas e dez páginas; cada página, de quarenta linhas; cada linha, com 

oitenta letras de cor negra. Em cada livro uma combinação de 25 símbolos: 22 letras, 

ponto, vírgula e espaço (BORGES, 2000).  

Destas premissas incontroversas deduziu que a Biblioteca é total e que 

as suas estantes registram todas as possíveis combinações dos vinte e 

tais símbolos ortográficos (número, embora vastíssimo, não infinito), 

ou seja, tudo o que nos é dado exprimir: em todos os idiomas. Tudo: a 

história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o 

catálogo fiel da Biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a 

demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia 

do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basilides, o 

comentário desse evangelho, o comentário do comentário desse 

evangelho, o relato verídico da tua morte, a versão de cada livro em 

todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o 

tratado que Beda pode ter escrito (e não escreveu) sobre a mitologia 

dos saxões, os livros perdidos de Tácito. (BORGES, 2000, p.54)  

 Embora cada livro seja único, teremos livros quase idênticos, alterando apenas 

uma letra. Outros teremos alterando uma página e assim por diante. Cada livro terá a 

memória de outro livro e será memória para outro livro. Trazendo para o conceito de 

Lótman, cada cultura, cada filme, cada música, cada ser humano, é único, mas todos, 

considerados como textos culturais, trazem memórias de outros textos e criam 

memórias para mais outros textos em um processo contínuo de interação, ou semiose. 

Esse processo por vezes não ocorre de maneira direta ou linear. Ocorre muitas vezes de 

maneira invisível ou pouco provável. Por exemplo, as pinturas rupestres da caverna de 

Chauvet no sul da França, de mais de 30 mil anos, descobertas em 1994, nos lembram  

diversas imagens criadas por Pablo Picasso no começo do século XX. Diversas outras 

manifestações artísticas que chegam até os dias atuais remontam de épocas remotas. 

Nossa própria língua portuguesa é um organismo vivo onde expressões antigas, que 

nem sabemos mais em que contexto foram criadas convivem com expressões novas 

criadas a todo instante.  

 Os textos culturais são dinâmicos. Estão em constante interação e circulação. 

Por toda história da humanidade é perceptível que novos textos surgem a partir de 

textos anteriores. Eles têm a capacidade de remanescer da profundeza do passado 

cultural e restaurar camadas inteiras da cultura, de restituir recordações.  

Não só metaforicamente poderíamos comparar os textos com as 

sementes das plantas, capazes de conservar e reproduzir a recordação 

de estruturas precedentes. (LÓTMAN, 1996, p.61) 
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 A sobrevivência desses textos (ou seu esquecimento), sua reprodução e geração 

de novos textos dentro do continuum semiótico se dá por processos sociais, históricos, 

políticos que irão escolher textos em detrimento de outros. Um exemplo desse 

esquecimento são as representações da Idade Média, que como textos culturais, foram 

deliberadamente esquecidos, em certa ordem intelectual, durante os séculos XVI a 

XVIII e posteriormente, no século XIX, ressurgiu pelos românticos, que recriaram 

novas representações através da produção de textos que se enquadravam na forma como 

viam o mundo, mais individual, reafirmando a figura do herói e o drama humano, e 

mais lírico, retratando amores trágicos e ideias utópicos (FRANCO JUNIOR, 2001). 

 

1.2. IDADE MÉDIA E SUA (RE) CRIAÇÃO 

 A Idade Média não é apenas um texto cultural. São diversos textos que 

convivem com outros tantos no continuum semiótico e que foram de uma certa maneira 

agrupados por historiadores do século XVI por uma necessidade didática, associando a 

um período histórico que durou cerca de um milênio (FRANCO JUNIOR, 2001). A data 

de início é controversa entre os historiadores, tendo as seguintes datas e acontecimentos 

como referência: o ano de 330, quando houve o reconhecimento da liberdade de culto 

aos cristãos, em 392, ano da oficialização do cristianismo, em 476 no qual aconteceu a 

deposição do último imperador romano ou em 698, data em que os muçulmanos 

conquistaram Cartago. O término também não é menos controverso, já se definiu 1453 

quando houve a queda de Constantinopla e fim da Guerra dos Cem Anos, em 1492, ano 

da descoberta da América e 1517, início da Reforma Protestante (FRANCO JUNIOR, 

op.cit.). 

Umberto Eco na introdução do livro “Idade Média – Bárbaros, cristãos e 

muçulmanos” (ECO, 2010), que organizou, traz um entendimento do que foi esse 

período, derrubando mitos criados principalmente no século XV, mas que ainda persiste 

até os tempos atuais, para isso ele elencou uma série de exposições sobre o que a Idade 

Média não era:  
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a) não é um século nem um período bem definido e com características 

reconhecíveis como o Renascimento, o Barroco ou o Romantismo. É uma sucessão de 

séculos assim chamada pelo humanista Flavio Biondo, que viveu no século XV;  

b) não é  um período exclusivo da civilização europeia. Enquanto ocorria no 

ocidente, também ocorria no império oriental, continuando viva nos esplendores de 

Bizâncio durante mil anos depois da queda de Roma. Nestes mesmos séculos floresce 

uma grande civilização árabe enquanto na Europa, de uma maneira um tanto quanto 

clandestina, circula uma cultura hebraica;  

c) os séculos medievais não são a Idade das Trevas, as Dark Ages dos autores 

anglófonos. Se a expressão diz respeito a séculos de decadência física e cultural 

agitados por terrores sem fim, fanatismo, intolerância, pestilências, fomes e carnificinas, 

ela poderá ser aplicada, em parte, aos séculos que decorrem da queda do Império 

Romano no século V até ao século X ou, pelo menos, ao renascimento carolíngio que 

iniciou em 751. Se, porém, buscar-se as raízes da cultura europeia nestes séculos 

escuros surgirá as línguas faladas hoje em que se instalou, por um lado, uma civilização 

dita romano-bárbara ou romano-germânica e, por outro, a civilização bizantina e que 

ambas modificaram profundamente as estruturas do direito. Nestes séculos surgiram 

figuras de grande força intelectual como Boécio (nascido exatamente quando o Império 

Romano se desmoronava e justamente chamado ‘o último romano’), Beda e os mestres 

da Escola Palatina de Carlos Magno, como Alcuíno ou Rábano Mauro, até João Escoto 

Eriúgena. Além disso, a partir do ano 1000 diversas invenções e aperfeiçoamentos 

foram feitos, principalmente na agricultura, o que possibilitou uma oferta maior de 

alimentos e consequentemente uma alimentação melhor para as pessoas, que adoeciam 

menos. No século XIII houve um impulso nas navegações através do aperfeiçoamento 

dos instrumentos balestilha e astrolábio e a invenção do leme axial posterior, uma 

verdadeira revolução na forma de conduzir e manobrar as embarcações;  

d) não se tinha só uma visão sombria da vida. É certo que esse período teve 

grande influência da igreja católica que pregava suplícios infernais como penitência e 

acenava o fim dos tempos para conseguir a conversão de pecadores, além de igrejas 

cheias de imagens de diabos. Os campos e burgos eram percorridos por bandos de 

mendigos e leprosos, que a literatura, por vezes, associava à imagem de viagens 

infernais. Mas, ao mesmo tempo, ela é foi época em que os goliardos, clérigos pobres 
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itinerantes egressos das universidades de espírito transgressivo e provocador, 

celebravam a alegria de viver e foi, acima de tudo, a época da luz. Havia no medieval 

um gosto pela luz. Além de associar a beleza com a proporção, associava-a com a luz e 

a cor, que sempre era elementar: uma profusão de vermelho, azul, ouro, prata, branco e 

verde “em que o esplendor é gerado pelo acordo geral em vez de se fazer determinar por 

uma luz que envolve as coisas por fora ou de fazer escorrer a cor para fora dos limites 

da figura”. (ECO, op.cit., 2010, p. 10);  

e) não é uma época de castelos com torres como os da Disneylândia. O castelo 

feudal era uma estrutura de madeira construída em uma elevação e ao redor tinha uma 

trincheira defensiva. A partir do século XI para aumentar a proteção eram construídas 

muralhas em volta do castelo, mas geralmente eram simples paliçadas (cercas feitas 

com estacas apontadas e fincadas na terra);  

f) não ignorou a cultura nem a ciência da antiguidade. Conheciam Virgílio, 

Horácio, Tibulo, Cícero, Plínio, o Jovem, Lucano, Ovídio, Estácio, Terêncio, Séneca, 

Claudiano, Marcial e Salústio. É claro que os textos antigos não eram acessíveis a todos. 

Por estarem dispersos em diversas bibliotecas, podiam, por vezes, ser de conhecimento 

apenas das pessoas que tinham acesso a essas e desconhecidos de outros. Quanto à 

ciência, apesar de alguns autores patrísticos, que faziam a elaboração doutrinal das 

verdades da fé do cristianismo, terem feito uma leitura absolutamente literal da Bíblia, 

na parte em que diz que o mundo foi feito como um tabernáculo, os estudiosos da época 

sabiam que ela era redonda. Até mesmo Santo Agostinho fazia alusões que davam para 

entender que ele achava que a terra era esférica, embora não lhe parecesse uma questão 

importante no plano espiritual. Ele, como tantos outros, tinha uma série de dúvidas 

sobre haver seres humanos nas regiões opostas da terra; 

g) não foi uma época em que ninguém se atrevia a ir além dos limites da sua 

aldeia. Foi uma época de grande peregrinação, onde até os mais simples se aventuravam 

em viagens penitenciais a Jerusalém ou a qualquer outro santuário onde houvesse 

relíquias sagradas. Além disso, a literatura da época é cheia de relatos de viagens 

fascinantes. Vikings e os monges irlandeses eram grandes navegadores e teve também 

um dos maiores viajantes do mundo, até então, Marco Polo; 

 h) não foi apenas uma época de místicos e rigoristas. É verdade que foi um 

período de grandes santos e de um grande poder da igreja, mas isso não fez com tenha 
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sido apenas uma época de costumes severos e negação dos prazeres. Havia, por 

exemplo, os trovadores provençais e alemães, inventores do amor cortês, que era uma 

paixão casta, porém obsessiva por uma mulher inalcançável. Surgiram histórias, onde o 

amor não era apenas espiritual, mas havia a paixão e o contato físico, como Tristão e 

Isolda, Lancelote e Guinevere ou Paolo e Francesca. Os poetas goliardos que exaltavam 

a sensualidade de maneira devassa. As manifestações carnavalescas, que embora 

acontecessem apenas uma vez por ano, permitiam que o povo se comportasse a margem 

das regras. Vivia-se uma contradição entre o que era exigido como comportamento 

virtuoso e os comportamentos reais;  

i) não foi sempre misógina. Embora os primeiros padres da Igreja 

manifestassem um profundo horror à sexualidade, sendo que alguns chegaram a recorrer 

à castração, e a mulher fosse apontada como fomentadora do pecado, foi também uma 

época da mais apaixonada glorificação da mulher de várias formas quer pela poesia 

cortês ou, por exemplo, pela divinização de Beatriz que serviu de inspiração para Dante 

escrever o poema “Divina comédia”. Não foi apenas na imaginação poética e laica, no 

mundo monástico teve importantes figuras como Hildegarda de Bingen ou Catarina de 

Sena, que se relacionaram com os soberanos e foram escutadas pela sua sabedoria e 

pelo seu fervor místico. Heloísa que foi  escritora, erudita e abadessa francesa teve uma 

relação carnal com o seu mestre Abelardo quando ainda menina e não consagrou sua 

vida a religião. Frequentou a universidade, despertando a admiração dos colegas 

masculino. No século XII Bettisia Gozzadini ensinava na Universidade de Bolonha e no 

século XIV também ali ensinava outra mulher, Novella d’Andrea, que era obrigada a 

cobrir o rosto com um véu para que a sua extraordinária beleza não distraísse os 

estudantes. 

 j) não foi a única época iluminada por fogueiras. Nesse período as pessoas 

foram realmente queimadas, tanto por motivos religiosos como também políticos e de 

crimes, porém passados mais de 108 do término oficial dessa época ainda se queimava 

pessoas, como Giordano Bruno. Giulio Cesare Vanini, acusado de heresia, foi queimado 

em 1619 e, em 1630, Gian Giacomo Mora foi acusado de propagar a peste e também foi 

queimado. (ECO, op.cit., 2010). 
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Foi no século XVI que ocorreu o Renascimento, que se caracterizou, no 

Ocidente, pela transição do feudalismo para o capitalismo (ainda primitivo4) e nas artes, 

filosofia e ciências em uma revalorização dos ideais artístico-literários da civilização 

greco-romana (Antiguidade Clássica). Para os renascentistas tudo que ocorreu entre a 

Antiguidade Clássica e a sua época (o século XVI) era considerado um hiato, uma 

interrupção no progresso humano, um intervalo a ser esquecido e menosprezado. A arte 

da época medieval foi tida como grosseira chamada de '‘gótica’' (sinônimo de bárbara). 

François Rebelais (apud FRANCO JUNIOR, 2001, p.10) falava da Idade Média como a 

“espessa noite gótica”. Até o século XVIII, os tempos medievais foram considerados 

um tempo de barbárie, ignorância e superstição. Nos séculos XVI e XVII os 

protestantes viam-na como uma época de dominação da Igreja Católica, as monarquias 

absolutistas criticavam os reis fracos, os capitalistas burgueses a limitada atividade 

comercial e os artistas e intelectuais a cultura demasiadamente apoiada em valores 

espirituais. No século XVIII, época do Iluminismo, da centralidade da ciência e da 

racionalidade, as críticas aos tempos medievais eram: a forte religiosidade, a falta de 

apego ao racionalismo e a força política que a Igreja Católica dispunha. 

 No Romantismo na primeira metade do século XIX foi que começou um 

movimento de redenção da Idade Média apoiado principalmente na questão da 

identidade nacional que se fortalecera com a Revolução Francesa. Napoleão ajudou 

muito nessa revalorização, ao tentar reunir toda a Europa sob seu jugo, acabou 

despertando um sentimento nacionalista em cada região que dominou ou ameaçou 

dominar. O racionalismo de até então foi colocado em xeque em um momento 

conturbado de revoluções e guerras em que a Europa se encontrava. Uma nostalgia 

romântica pela Idade Média que a associava à origem das nacionalidades satisfazia os 

novos sentimentos do século XIX. Fé, tradição e autoridade eram vistos como os 

princípios norteadores da Idade Média e que tinham sido abandonados pelo 

racionalismo exagerado dos iluministas. “A verdade procurada através do raciocínio, 

que guiara o Iluminismo do século XVIII, cedia lugar à valorização dos sentidos, do 

                                                           

4 Capitalismo primitivo ou acumulação primitiva de capital foi uma fase de transição quando o 

capitalismo foi se desenvolvendo ainda dentro de uma estrutura feudalista. Essa transição se iniciou no 

final da Idade Média (SANTIAGO, 1988). 
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instinto, dos sonhos, das recordações.” (FRANCO JUNIOR, 2001, p.11). Os românticos 

recriaram a Idade Média. Nas artes, arquitetura, literatura, etc., proliferam-se obras com 

essa temática. Diversas obras de ambientação, inspiração ou temática medieval são 

lançadas, como por exemplo: Fausto (1808 e 1832), de Goethe, O corcunda de Notre 

Dame (1831), de Victor Hugo, os vários romances históricos de Walter Scott (1771-

1832), dentre eles Ivanhoé e Contos dos cruzados, diversas composições de Wagner, 

como Tristão e lsolda (1859) e Parsifal (1882). Enquanto os renascentistas e iluministas 

retratavam a Idade Média como uma época negra a ser banida da história, os românticos 

a viam como um grande momento da trajetória humana, devendo ser imitada e 

prolongada. Diversos monumentos medievais foram restaurados, palácios e igrejas 

neogóticas foram construídas, porém com novos detalhes e concepções incorporados 

pelos românticos (FRANCO JUNIOR, 2001).  

 No século XX esse fascínio pela Idade Média continua e se intensifica pela 

vontade de se compreendê-la, porém tem-se a preocupação de não mais julgá-la, mas 

entendê-la através de seus próprios referenciais. Novas técnicas e metodologias que 

dialogavam com outras ciências humanas foram empregadas fazendo com que 

historiografia medievalista desse um salto qualitativo e se tornasse a grande vedete dos 

estudos históricos. Com isso houve uma popularização da Idade Média junto a um 

grande público. 

 Umberto Eco, no capítulo Dreaming the middle age do livro Faith in fake 

essays, aponta também esse interesse na Idade Média: 

[...] estamos no momento testemunhando, tanto na Europa e na 

América, um período de renovado interesse na Idade Média com uma 

oscilação curiosa entre neomedievalismo fantástico e o estudo 

filológico responsável. Sem dúvida, o que conta é o segundo aspecto 

do fenômeno, e deve-se perguntar por que os americanos estão 

experimentando, mais ou menos, a mesma obsessão como os europeus 

e por que ambos estão devorando as reconstruções de Duby, Le Roy 

Ladurie, e Le Goff, como se fossem uma nova forma de narrativa5. 

(ECO, 1986, p.63, tradução do autor) 

                                                           

5 “Thus we are at present witnessing, both in Europe and America, a períod of renewed interest in the 

Middle Agest with a curious oscilation between fantastic neomedievalism and responsible philological 

examination. Undoubtedly what counts is the second aspect of the phenomenon, and one must wonder 

why Amerícans are more or less experiecing the same obsession as Europeans and why both are 

devouríng the reconstructions of Duby, Le Roy Ladurie, and Le Goff as if they were a new form of 

narrative.” 
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 Eco observa que tanto os americanos quanto os europeus são herdeiros do 

legado Ocidental, e que todos os problemas do mundo Ocidental surgiram na Idade 

Média. As línguas modernas, as grandes cidades, o capitalismo, são invenções da Idade 

Média. Foi na Idade Média que testemunhamos o nascimento dos exércitos modernos, 

da concepção de estado nacional, a luta entre pobres e ricos, a noção contemporânea de 

amor, a generalização dos moinhos de vento, a ferradura, o uso da bússola e da 

matemática árabe, da dupla entrada contábil e, no final, a pólvora e a '‘galáxia de 

Gutemberg’'. A Idade Média ainda está presente em nosso dia a dia. Diferentemente da 

Antiguidade Clássica que temos que reconstruir e contemplar como um modelo ideal, a 

Idade Média nunca precisou ser reconstruída a partir do zero, temos de paralelepípedos 

a instituições financeiras, do Estado à Igreja (ECO, 1986). 

  Embora a Idade Média compreenda um período de aproximadamente 1.000 

anos, o período que mais se popularizou, através das artes, principalmente (livros e 

filmes), foi o que se iniciou no século XI e foi até o século XII, denominada Idade 

Média Central. Foi a época, grosso modo, do feudalismo. Nesse período houve uma 

grande expansão territorial da sociedade cristã ocidental sendo as Cruzadas um dos 

fatores mais conhecido, mas tendo como pano de fundo uma maior disponibilidade de 

mão de obra, uma maior procura por mercadorias e uma economia revigorada e 

diversificada (FRANCO JUNIOR, 2001). 

 Para as sociedades contemporâneas, de modo geral, as Cruzadas são o que mais 

representam a Idade Média. 

[...] as Cruzadas apresentam-nos os principais protagonistas daquele 

período histórico, sendo como que sua síntese: papas, bispos e 

monges, reis, cavaleiros e camponeses, banqueiros e comerciantes, 

bizantinos e muçulmanos. O mesmo acontece com as atitudes e as 

emoções: reverência, fidelidade, dedicação, desprendimento, 

credulidade, estupidez, traição, incompreensão (FRANCO JUNIOR, 

op. cit., p.82). 

 

 Elas foram expedições militares convocadas pelos papas, na condição de chefe 

espiritual, comandadas pelo rei ou por senhores feudais, empreendidas contra os 

muçulmanos do Oriente Médio e da Península Ibérica, contra os eslavos pagãos da 
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Europa Oriental e contra os heréticos de qualquer parte da Europa Oriental com a 

finalidade de propagar o cristianismo. Seus participantes, os cruzados, recebiam da 

Igreja a indulgência, perdão dos seus pecados/crimes, algo muito valorizado em uma 

sociedade altamente religiosa, estavam submetidos à proteção da igreja, não 

respondendo à jurisdição laica, e o pagamento e os juros de suas dívidas ficavam 

suspensos até o seu retorno.  

 Aos cavaleiros medievais eram associados (ou foram associados principalmente 

pela literatura e posteriormente pelo cinema) os ideais de coragem, lealdade, 

generosidade e amor cortês. As principais regras do código do cavaleiro eram: proteger 

as mulheres e os fracos, defender a justiça, amar sua terra natal e defender a igreja com 

a sua própria vida. Dentre os armamentos utilizados pelos cavaleiros tinha-se: a espada 

de duas mãos, a espada curta, a massa, o escudo, o arco e flecha, a besta, alabarda 

(espécie de lança com machado) e a lança. Vestiam-se normalmente com calças e 

camisas, sapatos de couro, uma malha de ferro trançado, um elmo e uma túnica com o 

brasão. Os cavaleiros mais abastados podiam também usar armaduras, parciais ou 

completas, para aumentar sua proteção (FLORI, 2007). 

 

1.3. CONSUMO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS E O MEDIEVALISMO 

  

 Como afirmado por Lótman, os textos culturais são dinâmicos, estão submersos 

na semiosfera e em contato com outros diversos textos de onde podem ressurgir a 

qualquer momento. O medieval e, em especial, a figura do cavaleiro, como um texto 

cultural, reaparece em diversas narrativas midiáticas contemporâneas. Eco analisa 

diversas dessas obras com essa inspiração, tais como Conan, o Bárbaro e Star Wars, 

que ele denomina como neomedievalismo fantástico, as obras de historiadores como 

Barbara Tuchman e Jacques Le Goff para entender que Idade Média é apresentada 

nessas produções, ou sonhadas, como ele se refere e, através dessa análise, postula dez 

tipos de Idade Média encontradas na contemporaneidade: 1) a Idade Média como 

pretexto, lugar mitológico onde se faz reviver personagens contemporâneas; 2) a Idade 

Média da revisitação irônica, para fazer ressaltar aquilo que já não somos, tal como a 

bondade dos cavaleiros medievais; 3) A Idade como a era da barbárie. Uma terra de 

sentimentos proibidos e elementares 4) a Idade Média romântica que se deleita nas 
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trevas dos castelos em ruínas sobre um fundo de tempestade riscada de relâmpagos e 

habitados por fantasmas; 5) a Idade Média da philosophia perennis, com aspectos de 

primor filológico e dogmatismos anti-históricos; 6) a Idade Média das identidades 

nacionais, do resgate do vencedor de uma luta descomunal contra o domínio 

estrangeiro; 7) a Idade Média do Decadentismo, 8) a Idade Média vista como antídoto 

da modernidade; 9) a Idade Média da tradição, mística e sincretista, acrítica e 

antifilológica, que vive de alusões e ilusões, e que inscreve na sua história intemporal 

tudo o que não pode nem provar-se nem falsificar-se: 10) finalmente, a Idade Média da 

espera do Milênio, que nos acompanha como permanente aviso e ameaça, permanente 

apelo à possibilidade de um Holocausto, e diz-nos que estejamos atentos para sabermos 

identificar o Anticristo. (ECO, 1986). Eco apesar de usar em sua análise obras da 

cultura pop tem certa restrição a elas por achar que são uma “avalanche de 'pulp' (ficção 

barata) pseudo-medieval em livros de bolso, a meio caminho entre a nostalgia nazista e 

ocultismo” (ECO, 1986, p.69).  

 Ao cunhar o termo “neomedievalismo fantástico”, Eco aponta para a ligação 

umbilical entre a literatura de fantasia e o fenômeno do “medievalismo”. O 

medievalismo pode ser descrito como um interesse na Idade Média e um tipo de 

movimento social caracterizado por uma adoção ou recriação de aspectos particulares 

do universo medieval. Apesar do desdém de Eco em relação às obras de “espada e 

feitiçaria” as narrativas midiáticas de temática neomedievalista fantástica se apresentam 

como um campo fascinante, que oferece a oportunidade de compilar um perfil 

sociológico da cultura ocidental final do século XX (SELLING, 2002).  

 Para o escritor e estudioso de literatura John Cawelti, a imagem do medieval 

fantástico presta-se admiravelmente para a finalidade de proporcionar um encontro 

escapista satisfatório através da “construção de um mundo ideal sem a distorção, a 

ambiguidade, a incerteza e as limitações do mundo de nossa experiência”6 (CAWELTI, 

1976, p. 13, tradução do autor). Cawelti ainda observa que o medieval fantástico serve 

para “fugir do tédio e enfado que são particularmente prevalentes na vida relativamente 

segura, de rotinas, e organizada, da maioria geral do público europeu-americano e 

                                                           

6 “construction of an ideal world without the disorder, the ambiguity, the uncertainty, and the limitations 

of the world of our experience”  
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ocidental contemporânea”7 (CAWELTI, op.cit., p. 15, tradução do autor). A 

previsibilidade reconfortante da atmosfera medieval preenche a necessidade de afastar-

se do mundo de todos os dias e contribui para a atração à fantasia através da criação de 

mundos irreais onde o bem e o mal são claramente delineados (SELLING, 2002). 

 Misturando história, ficção e fantasias, diversos títulos de filmes, games 

(videojogos) e livros vêm sendo lançados nos últimos anos alcançado muito sucesso 

junto ao grande público, como por exemplo os filmes8: Excalibur (John Boorman, 

1981), Conan, o Bárbaro (John Milius, 1982), O nome da Rosa (Jean-Jacques Annaud, 

1986) Coração Valente (Mel Gibson, 1995), trilogia O Senhor dos Anéis (Peter Jackson, 

2001, 2002 e 2003), Cruzada (Ridley Scott, 2005), a série Game of Thrones (David 

Benioff e D. B. Weiss, 2011-2016). Os games9: Ultima (Origin Systems, 1981), The 

Legend of Zelda (Nintendo, 1986), Warcraft (Blizzard, 1994), Diablo (Blizzard,1996), 

Dark Souls (From Software, 2001), Dragon Age: Origins (BioWare, 2009). E os 

livros10: A trilogia de Senhor dos Anéis (J.R.R. Tolkien, 1954-55), O único e eterno rei 

(T.H. White, 1958), As Brumas de Avalon (Marion Zimmer Bradley, 1979), O nome da 

Rosa (Umberto Eco, 1994), Os pilares da Terra (Ken Follett, 2002), Crônicas de Artur 

(trilogia de Bernard Cornwell,1995). Esse último, Crônicas de Artur, é muito citado 

pelos jovens do Draikaner, objeto empírico dessa dissertação e, portanto, se faz 

interessante um breve relato dessa obra. 

 A existência de Artur como figura histórica não é comprovada. Existem 

pouquíssimos indícios e estes não são muito confiáveis. De qualquer maneira se Artur 

realmente existiu deve ter sido no século V, uma época onde não existiam armaduras de 

metal nem castelos de pedra, eram ainda feitos de madeira e barro. Cornwell, no final de 

seu primeiro livro, aponta essas questões e afirma que fez algumas concessões com 

anacronismos históricos para que a obra ficasse mais rica do ponto de vista ficcional. A 

                                                           

7 “to get away from the boredom and ennui that are particularly prevalent in the relatively secure, routine, 

and organized lives of the greai majority of the contemporary American and western European  public” 

8 Lista elaborada pelo site imdb (http://www.imdb.com/list/ls000073140/) acesso em 12/06/2016. 
9 Lista elaborada pelo site Techtudo (http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/01/top-10-games-

de-fantasia-medieval.html) acesso em 12/06/2016. 
10 Lista elaborada pelo site Goodreads 

(http://www.goodreads.com/list/show/301.Best_Middle_Ages_Books) acesso em 12/06/2016. 
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trilogia apresenta um Artur não como um rei, mas como um senhor da guerra que luta 

pela libertação da Grã-Bretanha da invasão dos saxões. Contado pelo ponto de vista do 

personagem Derfel, um escravo órfão que sobreviveu a um sacrifício, foi adotado por 

Merlim e se tornou um '‘general’' de Artur, a trilogia apresenta a convivência de várias 

religiões, principalmente a druida, e a ascensão e hegemonia da católica, as várias 

alianças e estratégias de guerra e principalmente as múltiplas facetas da alma humana, 

mas exaltando as qualidades de um guerreiro. A honra e a defesa dos mais fracos são as 

características que norteiam a maioria das ações de Artur, como demonstra a ficção de 

Cornwell. 

E isso é o que fazem os soldados, lembra-se? Eles lutam nas batalhas 

pelas pessoas que são fracas demais para lutar por si próprias. - E, 

sorrindo, acrescentou: - Eles também se apoderam daquilo que 

querem, e amanhã eu vou querer uma coisa de Owain. Eu quero a sua 

honra e, por isso, vou tê-la[…] (Cornwell, 2001, p. 143) 

 A obediência também é outra característica que aparece em toda a saga como 

algo essencial ao guerreiro, inclusive para sua sobrevivência, como explica o autor. 

A iniciação consiste num ataque aos sentidos de um homem e, para 

sobreviver, só pode lembrar-se de uma coisa: obedecer. É por isso que 

os soldados gostam de Mitra. A batalha ataca os sentidos e o ataque 

fermenta o medo e a obediência constituía o único fio que levaria do 

caos do medo à sobrevivência. (Cornwell, 2001, p. 188). 

 Além das características anteriores, a lealdade, o companheirismo e 

principalmente a coragem são apresentadas como atributos inerentes a todos os 

guerreiros. 

Observei Artur durante todo esse tempo e comecei a compreender por 

que razão ele era visto como um grande soldado. Não era apenas a sua 

coragem, se bem que fosse muito corajoso, era mais a forma astuciosa 

como ele expulsava os inimigos. (Cornwell, 2001, p. 187) 

 Esses traços apresentados na trilogia que integra as Crônicas de Artur são 

comuns a maioria das novelas de cavalaria, romances de guerra e de diversos filmes, 

inclusive nos dias atuais, como por exemplo, Star Wars11.  

                                                           

11 Série de oito filmes americanos, lançados em 1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 2005, 2008 e 2015 (com 

previsão de lançamento de mais quatro filmes). Produzidos pela 20th Century Fox (1977 a 2005) e Walt 

Disney Studios (2008 e 2015). Foi criada pelo cineasta George Lucas e se caracteriza como uma ficção 

científica ambientada em um futuro onde a humanidade se desloca no espaço e tem contato com várias 

'criaturas' alienígenas. 
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 O Rei do Inverno, o primeiro livro da trilogia, conta a história do reino em caos 

após a morte de Uther, o grande rei, e como Artur, o filho bastardo, vem em defesa da 

terra e da proteção de seu sobrinho pequeno, um herdeiro aleijado. É apresentada 

também a ascensão de Derfel como principal homem de confiança e grande guerreiro de 

Artur. 

 Em O Inimigo de Deus, depois de uma grande batalha vencida de uma maneira 

quase impossível, Artur consegue unificar os reinos da Grã-Bretanha sob um juramento 

de fidelidade ao jovem rei Mordred. Chegou, então, a hora de um confronto definitivo 

contra os saxões, para expulsá-los de uma vez das terras britânicas e alcançar uma era 

de paz e prosperidade. Merlim sai em busca do último tesouro da Grã-Bretanha, o 

caldeirão, para que com os outros 12 reunidos consiga ajudar a expulsar os saxões e 

exterminar com o cristianismo. 

 Nesse último livro, Excalibur, a Grã-Bretanha está mergulhada em trevas 

profundas. O Rei Mordred governa com mão de ferro, e Artur, separado de Guinevere 

após ser traído por ela, vê seus sonhos de paz desmoronarem. Em sua eterna luta para 

unir todo o reino, Artur enfrenta inimigos poderosos e inesperados: os antigos Deuses 

britânicos, que poderão ser combatidos apenas com a conversão de Artur ao 

cristianismo. Um conflito que tem seu clímax na Batalha do Mynyd Baddon, um 

combate memorável que originou as lendas em torno de Artur que chegaram até os 

nossos dias. 

 Otto Maria Carpeaux, em seu livro História da Literatura Ocidental, aponta o 

aparecimento das primeiras lendas de Artur nas histórias célticas, mas são nas novelas 

ou romances de cavalaria, surgidas no século XII, que contam as aventuras vividas por 

cavaleiros andantes, em que a figura de Artur passa a ser mais difundia. É possível 

identificar três principais ciclos nos romances de cavalaria. O Ciclo clássico: conjunto 

de novelas de cavalaria que narram as façanhas de heróis da Antiguidade; Ciclo 

carolíngio ou francês: novelas cujo herói é Carlos Magno; Ciclo arturiano ou bretão: as 

novelas deste ciclo são as mais famosas, adaptadas e traduzidas; o herói dessas novelas 

é o Rei Artur, sempre acompanhado de seus célebres cavaleiros da távola-redonda. 

O Ciclo Bretão, no qual se destacam os feitos do rei Artur e dos 

cavaleiros da Távola Redonda, as aventuras de Gavain, Lancelot, 

Tristão e Isolda, Parcifal e a Demanda do Santo Graal, tem origem 

céltica. Na Historia Britonum, de Nennius, obscuro historiador latino 
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do século VIII, Artur aparece como herói dos celtas britânicos contra 

os invasores anglo-saxões. As versões autenticamente célticas da 

lenda estão no Mabinogion, coleção de narrações na língua do País de 

Gales; aqui a figura de Artur e dos cavaleiros já perdeu todo o caráter 

histórico, achando-se inteiramente transformados pela vivíssima 

imaginação céltica, nutrida de lendas de feiticeiros, fadas, florestas 

encantadas, castelos misteriosos, espectros (CARPEAUX. 1978, p. 

285).  

 

 Claro está que o universo medieval, sendo também um texto cultural, sofreu 

diversas traduções e adaptações em sua trajetória, em seu processo de circulação, 

através da cultura, sempre dinâmica, como, por exemplo, no cordel brasileiro, como 

explica a Professora Jerusa Pires Ferreira:  

Presidindo a todo o processo, em seu acompanhamento conjunto, foi 

inevitável a aferição de uma frequente atuação adaptativa, portanto, 

ver como se desenvolvem certas táticas, que formam uma estratégia 

de ajuste dos elementos recebidos, pelas mais diversas vias, aos 

padrões de uma realidade social do poeta popular do Nordeste, aí 

revelado através de seu cânone e de sua prática (FERREIRA, 1979, p. 

3). 

 Da mesma forma, podemos pensar que o texto cultural medieval que encontrou, 

nas novelas de cavalaria e no cordel, processos de circulação e consumo, as narrativas 

midiáticas, da literatura massiva de Cornwell aos filmes de Hollywood, comportam-se 

como espaço semiótico, semiosferas não isoladas. Elas resultam em um tipo de código 

cultural organizado em signos e estão imersas no continuum semiótico, sofrendo, 

portanto também traduções e adaptações fruto do contexto com o qual dialogam. Nesse 

diálogo os textos podem desempenhar pelo menos duas funções: transmitir significados 

e gerar novos sentidos. A criação de novas significâncias decorre do fato do texto ser 

semioticamente heterogêneo. Seus diversos estratos favorecem a integração com outros 

textos e com o contexto cultural onde está imerso, além de condensar informações e 

com isso adquirir memória (LÓTMAN, 1996). 

 O contexto cultural onde essas narrativas midiáticas de inspiração medieval se 

encontram imersas e ao qual deve a sua permanência, principalmente, é o contexto da 

cultura do consumo. Nas sociedades ocidentais contemporâneas o consumo como um 

todo e, em especial, o consumo do lazer, ganharam grande relevância, como nos explica 

Mike Featherstone: 

A primeira é a concepção de que a cultura de consumo tem como 

premissa a expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu 

origem a uma vasta acumulação de cultura material na forma de bens 
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e locais de compra e consumo. Isso resultou na proeminência cada vez 

maior do lazer e das atividades de consumo nas sociedades ocidentais 

contemporâneas. (FEATHERSTONE, 2007, p.31).  

 

 O consumo do lazer foi impulsionado pelo que o historiador Nicolau Sevcenko 

chama de “indústria do entretenimento”. Essa indústria surge, no final do século XIX, 

início do século XX, quando alguns empresários perceberam a oportunidade que a 

eletricidade trazia para se realizar formas baratas de lazer: o cinema e o parque de 

diversões, tendo como público os trabalhadores que recém adquiriram direitos 

trabalhistas (férias, descanso semanal, jornada fixa de trabalho) e formavam um grande 

contingente com tempo livre e recursos para gastar. Essa revolução do entretenimento 

tem como pano de fundo a dissolução da cultura popular, causada pela migração em 

massa dos trabalhadores rurais para as grandes cidades, porém ela não é completa, pois 

alguns elementos são escolhidos metodicamente e incorporados nessas atividades de 

lazer, de forma descontextualizada e neutralizada, com a finalidade de criar uma 

identificação desses trabalhadores rurais com “as sensações do momento e com os 

astros, estrelas e personalidades do mundo glamoroso das comunicações” 

(SEVCENKO, 2001, p.79).  

 A partir do surgimento dessa indústria, a cultura passa a ser redefinida por um 

processo de comercialização e se torna um campo de investimento, especulação e 

consumo como qualquer outra mercadoria. Ela fornecerá “fantasia, desejo e euforia” 

proporcionado pelas novas atividades de lazer (SEVCENKO, 2001, p.80). O 

entretenimento acaba por ser sinônimo de emoção. Medo, terror, perigo, vertigem, 

amor, etc. são traduzidos em produtos culturais e vendidos para um público sedento 

cada vez mais de novas sensações promovendo uma escalada frenética por parte dessa 

indústria para a criação de atrações cada vez mais impactantes, como filmes mais 

aterrorizantes, montanhas-russas mais assustadoras, livros de romance mais açucarados. 

Com isso, o consumo, principalmente da cultura, acaba tendo um caráter de experiência, 

como assinala Featherstone: 

A fase atual, de oferta excessiva de bens simbólicos nas sociedades 

ocidentais contemporâneas, e as tendências para desclassificação e 

desordem cultural (que alguns rotulam de pós-modernismo) estão, 

portanto, pondo em evidência as questões culturais e têm implicações 

mais amplas em nossa conceituação do relacionamento entre cultura, 

economia e sociedade. Esses fenômenos têm resultado ainda num 

interesse cada vez maior por conceituar questões de desejo e prazer, as 
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satisfações emocionais e estéticas derivadas das experiências de 

consumo […] (FEATHERSTONE, 2007, p.32).  

 Dessa forma consumo aqui não deve ser entendido apenas como o ato de 

comprar alguma coisa, mas de forma mais complexa, como Roger Silvestone coloca: 

[...] consumo é, ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os 

valores e significados dados de objetos e serviços são traduzidos e 

transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do particular. 

Consumimos objetos. Consumimos bens. Consumimos informação. 

Mas, nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos 

nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, 

tornamos nosso mundo significativo. Sou o que compro, não mais o 

que faço ou, de fato, penso. E assim, espero, é você também. 

(SILVESTONE, 2002, p.148) 

 

 Sendo assim, por transformar esse “nosso mundo significativo”, o consumo não 

pode ser visto como um “mero exercício de gostos, caprichos ou compras irrefletidas, 

mas todo um conjunto de processos e fenômenos socioculturais complexos, mutáveis, 

através dos quais realizam a apropriação [...].” (ROCHA, 2008, p.120). Para 

entendermos melhor esse consumo, principalmente pela juventude, devemos concebê-lo 

também como um:  

[...] lócus privilegiado de constituição da subjetividade e da imagem 

como partícipe de uma inédita articulação do imaginário e da 

sociabilidade na atualidade. Interessa pensar o consumo através dos 

impactos socioculturais que se revelam nos fluxos de sentido e de 

sensação articulados pela produção e pela recepção de produtos 

midiáticos e dos significados grosso modo políticos da apropriação – 

particularmente a juvenil – de alguns destes produtos e dinâmicas de 

consumo cultural. (ROCHA e SILVA, 2007, p.03) 

 

 Ao consumir as narrativas midiáticas, de forma direta ou indireta, os jovens 

acabam por criar memórias e a vivenciar “uma experiência semiótica no interior da 

semiosfera”. Experienciam um tempo que não viveram, trazido pela memória desses 

textos e, com isso, o “passado se funde com o futuro e a nostalgia com o desejo” 

(SILVESTONE, 2002, p.154).  

 As memórias desses jovens não são apenas aquelas vividas por eles 

individualmente ou coletivamente, mas também as “vividas por tabela”, aquelas vividas 

pelo grupo ou coletividade à qual eles pertencem ou sentem pertencer. São eventos que 

eles não participaram, mas que tiveram tamanha importância que é quase impossível 

que eles consigam saber se participaram ou não. Além disso, a memória é também 
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constituída por pessoas, personagens, aos quais se podem aplicar o mesmo esquema: 

falar de personagens realmente encontradas no decorrer da vida, de personagens 

frequentadas, por tabela, indiretamente, mas que por assim dizer se tornaram quase 

conhecidas e, ainda, personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-

tempo deles (POLLACK, 1992). 

 Esses jovens vivem em um mundo midiático. Novelas, HQs, mangás, animês, 

filmes séries, etc estão presentes diariamente nas mais diversas plataformas, de celulares 

a telas de cinema. Essas narrativas, esses textos culturais, entram em contato com os 

textos dos próprios jovens e que, através de suas dimensões afetivas, de vinculação 

social, interagem com suas memórias, seus ideários do que é ser um cavaleiro ou do que 

é medieval e, a partir disso, ressignificam as narrativas midiáticas consumidas, 

reconfigurando e apropriando das materialidades necessárias para exercerem as suas 

práticas medievalistas (NUNES, 2015). 

   

1.4. PRÁTICAS CULTURAIS INSPIRADAS PELAS NARRATIVAS MIDIÁTICAS 

 

  As práticas culturais juvenis “são vincadamente performativas porque, na 

realidade, os jovens nem sempre se enquadram nas culturas prescritivas que a sociedade 

lhes impõe”(PAIS, 2006, p.7). O grupo de pesquisa Mnemon, criado pela Professora 

Mônica Nunes, em 2012, vem desenvolvendo uma série de estudos de algumas dessas 

práticas juvenis que estão intimamente ligadas ao consumo de narrativas midiáticas. 

Uma das produções desse grupo foi o projeto de pesquisa Comunicação, consumo e 

memória: cosplay e culturas juvenis (CNPq 2012-2014) e que teve como um de seus 

resultados o livro Cena Cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas juvenis 

(NUNES, 2015) em que se analisam os modos como os cosplayers constroem 

personagens e suas histórias inspirados nas narrativas midiáticas. Na continuidade, o 

atual projeto desenvolvido pelo Mnemon, Comunicação, consumo e memória: da cena 

cosplay a outras teatralidades juvenis estuda outras cenas com a mesma tônica do fazer 

e da cultura da participação, analisando alguns agrupamentos jovens, entre eles os “[...] 

medievalistas – cujas práticas consideradas por estes coletivos são nomeadas como 

medievais, tais quais feiras, combates, músicas, festas [...] (NUNES, 2015, p.2), objeto 

desta dissertação. 
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  Ao se estudar esses coletivos, percebe-se que os jovens inserem elementos das 

narrativas midiáticas em suas práticas e assim “organiza(m) a experiência em uma 

forma de comunicação que revela a semiose atuando na geração de novos sentidos na 

cultura” (PEREIRA, 2010). Através dessas atividades, os jovens passam do consumo 

para a produção de suas próprias narrativas. 

 Mônica Nunes indica, neste contexto, a importância dos personagens e das 

narrativas por essas tornarem-se:  

[...] referentes por meio dos quais se podem rastrear os usos de 

materialidades e os modos de consumir que instauram sentidos para 

estes jovens. O entendimento do modo de estar junto através das 

práticas permite compreender os variados papéis que estes sujeitos 

assumem, modos de produção de subjetividade assim como as formas 

de interações socioculturais que realizam (NUNES, 2014, p. 7). 

 

 Everardo Rocha e Cláudia Pereira reafirmam essa constituição de subjetividade 

e sociabilidade, pois “pelo consumo, opera-se um sistema de classificação que aproxima 

e distancia pessoas e coisas, regulando as relações sociais” (ROCHA e PEREIRA 2009, 

p. 76). 

 Nesta dissertação estuda-se a prática da (re)criação da Idade Média, ou 

medievalismo, em um grupo jovem de São Paulo, o Draikaner (como apresentado na 

introdução). Essa prática já existe há vários anos e em diversos países. Algumas 

surgiram por inspiração direta de narrativas midiáticas, como os Dagorhir12 de 

Maryland nos Estados Unidos que surgiram em 1977 de um grupo de amigos de 

faculdade que compartilharam um entusiasmo pelo O Senhor dos Anéis e histórias 

medievais de J R. R.Tolkien. Desde 1986 promovem um encontro anual, o Ragnarok, 

com grupos de todo os Estados Unidos, onde promovem batalhas e duelos medievais. 

Ainda nos EUA, a “Sociedade para o Anacronismo Criativo” (The Society for 

Anachronism Creative-SCA), iniciada em 1966, em Berkeley, Califórnia, conta com 

mais de 30.000 membros no mundo todo e desenvolvem diversas atividades inspiradas 

na Idade Média: combates, tiro com arco, atividades equestres, figurino, culinária, 

carpintaria, marcenaria, música, dança, caligrafia, artes, entre outros. Na figura 1, 

abaixo, uma simulação de batalha do SCA.  

                                                           

12 http://www.dagorhir.com acesso em 01/06/2016. 
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Figura1: Batalha The Society for Anachronism Creative – foto: http://www.sca.org 

 

Em Quebec, no Canadá, há uma cidade cenográfica chamada Ducado de 

Bicolline13, figura 2, criada em 1996, com mais de 190 prédios em tamanho natural 

onde são feitos quatro encontros anuais. Nesses encontros participam cerca de 3.000 

jogadores, figura 3, agrupados em 179 alianças e clãs e que promovem mais de 20 

grandes batalhas, além de diversos pequenos duelos e batalhas.  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista aérea de parte da cidade cenográfica do Ducado de Bicolline – foto: site14 
   

 

 

 

 
 

                                                           

13 http://www.bicolline.org/ acesso em 01/06/2016. 
14 http://www.bicolline.org/ acesso em 01/06/2016 
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Figura 3: Participantes das batalhas do Ducado de Bicolline – foto: site15 
 

Na Inglaterra, The Medieval Combat Society foi fundado em 1970 por 

entusiastas do combate medieval e da recriação da vida no século XIV, durante o 

período do rei Edward III de Inglaterra. Na Itália existem mais de 50 grupos16 como a 

Scuola di Spada Medioevale Cavalieri di Ranaan criada em Milão, em 1992. A 

Historical Medieval Battle International Association, organização internacional baseada 

em Liechtenstein, promove anualmente, desde 2009, a Battle of Nations17 (figura 4) um 

campeonato mundial de combate medieval que conta hoje com equipes de mais de 30 

países. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Battle of Nations 2010– foto: site18 

 

No Brasil a prática do medievalismo, em forma de escolas de combates, festas, 

feiras, é recente, a maioria dos grupos foi formada a partir da década de 2000. Estima-se 

                                                           

15 http://www.bicolline.org/ acesso em 01/06/2016 

16 http://www.scrimatorino.it/links2.html acesso em 01/06/2016. 

17 http://botn.info/en/ acesso em 01/06/2016. 
18 http://botn.info/en-photos acesso em 01/06/2016 
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que existam mais de 60 grupos19 com práticas regulares de combate medieval tais como: 

Gungnirvich20, clã de Fortaleza/CE, formado em 2014 e que conta com mais de 30 

membros; Batalha Cênica21, grupo de Salvador/BA, fundado em 2008; Scherma 

Brasília22, Sociedade de Combate Histórico, Estudo e Recriação Medieval em Armas de 

Brasília/UF; Graal RJ23, grupo originário de São Paulo e em 2002 foi para o Rio de 

Janeiro/RJ; Scam24, Sistema de Combate e Artes Marciais Medievais, criado 2002, em 

Florianópolis/SC; Darastrix25, grupo criado em 2012 em Mauá/SP, tem como lema 

Mirith Vers Ekess Lleisgarir (Com poder, para a Ascensão); Falkisgate26 iniciou em 

Piracicaba/SP em 2006 e hoje está presente em São Paulo/SP, Mauá/SP e Cândido 

Mota/SP, possuindo mais de 150 integrantes; Magnus Legio27, criado em 2011 em 

Limeira/SP; Berserk28, tem como lema Bellator et gladius es unum (do latim “guerreiro 

e espada são um só), foi criado em 2009 na cidade de São Vicente/SP; Ordo Draconis 

Belli29, Ordem dos Dragões de Guerra, criado em 2011 em São Paulo/SP; Schola 

Militum30, além de promover estudos, feiras  e combates medievais, realiza banquetes 

com pratos da época, fundada em 2014 em São Paulo/SP; Draikaner31 (Fig.5), objeto 

empírico dessa dissertação, com o lema In gladius victoria est (a vitória está na espada) 

o grupo possui inspiração na mitologia arturiana e foi fundado em 2010 em São 

Paulo/SP, entre outros, como mencionado na introdução.  

 

 

 

 

 

                                                           

19 https://draikaner.wordpress.com. Acesso em 01/09/2015 
20 http://bcs.shoutwiki.com/wiki/GungnirVich acesso em 01/06/2016. 
21 http://www.cofenix.com.br/bcs/ acesso em 01/06/2016. 
22 http://schermabrasilia.blogspot.com.br/ acesso em 01/06/2016. 
23 http://graalrj.com.br/ acesso em 01/06/2016. 
24 http://www.academiascam.com/ acesso em 01/06/2016. 
25 http://www.darastrix.com.br/ acesso em 01/06/2016. 
26 http://bcs.shoutwiki.com/wiki/Falkisgate acesso em 01/06/2016. 
27 http://magnuslegio.blogspot.com.br/ acesso em 01/06/2016. 
28 http://www.berserkbm.com.br/ acesso em 01/06/2016. 
29 http://www.ordodraconisbelli.com/ acesso em 01/06/2016. 
30 https://www.facebook.com/scholamilitum/ acesso em 01/06/2016. 

31 https://draikaner.wordpress.com/ acesso em 01/06/2016. 
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Figura 5: Participantes do Draikaner – foto: site32 
 

O Draikaner realiza anualmente, desde 2011, o Encontro Paulista de Swordplay, 

figura 6. Em julho 2016, no parque Villa Lobos em São Paulo, o encontro33 teve a 

participação de 616 jogadores (um aumento de 25% em relação a 2015), distribuídos em 

27 clãs. Houve quatro batalhas massivas além de inúmeras batalhas e duelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Encontro Paulista de Swordplay - foto: site34 

 

Como anteriormente visto, a semiosfera é um espaço fechado, com 

características próprias, onde, somente dentro dela, ocorrem os processos comunicativos 

e a geração de novos significados (LÓTMAN, 1996). É nesse espaço que os signos, 

                                                           

32 https://draikaner.wordpress.com/2010/09/clan-d1.jpg acesso em 01/06/2016. 

33 V Encontro Paulista de Swordplay: https://draikaner.wordpress.com/2015/07/29/v-eps-fez-recorde-de-

publico-e-de-aprovacao-em-um-dia-historico-e-memoravel/ acesso em 01/06/2016. 

34 https://www.facebook.com/events/1492114767689360/ Acesso em 02/02/2017. Foto referente ao 

evento que ocorreu em 2015. 
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códigos, linguagens agem através da produção de textos culturais. Do contato e 

interação com outros textos produzem novos significados constituindo assim o processo 

denominado semiose. Para Lótman, “o texto não é somente o gerador de novos 

significados, mas também um condensador de memória cultural. Um texto tem a 

capacidade de preservar a memória de seus contextos prévios” (LÓTMAN, 2007, p. 22),  

Através da circulação e de suas interações, esses textos culturais possuem a faculdade 

de ligarem o passado ao presente, sendo dessa forma pluritemporais. O exemplo citado 

para ilustrar está reconstituição foi a Idade Média, que no século XIX foi recriada, 

principalmente nas artes, arquitetura e literatura, pelos românticos. No século XX esse 

interesse se acentua e se populariza, principalmente, através do consumo de narrativas 

midiáticas. Inspirado, entre outras coisas, por essas narrativas, jovens se organizam em 

grupos que, por exemplo, (re) criam a Idade Média, mormente, duelos e batalhas. No 

próximo capítulo será feita uma reflexão sobre o boffering: como ele se apresenta como 

jogo, ritual e performance e que, como tal, deve ser analisado “por meio de seu universo 

simbólico, seus valores e representações” (NUNES, 2001, p.46).  
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2. JOGO, PERFORMANCE E RITUAL. 

2.1. JOGO: ATAQUE, DEFESA, ATAQUE, DEFESA  

 O Draikaner tem como sua principal atividade o boffering, o combate usando 

espadas, lanças, etc feitas principalmente de espuma e PVC. Esses combates são um 

tipo de jogo, dadas as suas características que em seguida descreveremos, que atrai os 

jovens para a sua prática. É o principal motivo que faz com que eles se encantem e 

venham a fazer parte do grupo e, portanto, devido a sua relevância, deve ser discutido 

nesta dissertação. 

 O jogo também é um texto cultural, servindo como um sistema modalizante ao 

estruturar um conjunto de signos, como a arte, a religião, a literatura, etc. Segundo 

Lótman (1978) não se opõe ao conhecimento, pelo contrário, serve como um meio de 

aquisição de diferentes situações de aprendizagem de diferentes tipos de comportamento 

tais como: de antagonismo, companheirismo, risco, ataque, defesa, etc. Em cada tipo de 

jogo ou até mesmo em cada momento de um jogo pode-se assumir um tipo diferente de 

comportamento. 

 Ao longo de sua história, a humanidade tem criado uma extensa variedade de 

tipos de jogos: de azar, habilidade, de paciência, etc. De forma geral o jogo é encarado 

como algo recreativo que se opõe ao trabalho, principalmente por não produzir nada, 

não criar riqueza, no máximo a movimenta, no caso de jogos de apostas. “Assim, desde 

o primeiro instante, cada um de nós se convence de que o jogo não passa de uma 

fantasia agradável e de uma vã distração” (CAILLOIS, 1990, p. 9). Apesar dessa 

aparente frivolidade dos jogos, muitos pesquisadores têm se debruçado sobre o tema, 

demonstrando a importância do jogo no desenvolvimento civilizacional. Para esses 

pesquisadores o que se opera no jogo serve por muitas vezes como introdução, 

treinamento ou até mesmo simulação do que se faz em diversas atividades da vida em 

sociedade. O jogo pode ajudar a desenvolver habilidades físicas e capacidades 

intelectuais e está presente em todas as fases da vida humana. Tem um papel muito 

importante na socialização do indivíduo e na formação de sua personalidade. 

O boffering claramente se apresenta como um jogo tanto pela sua ligação 

umbilical com o LARP, como vimos na introdução, mas também por se encaixar 
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perfeitamente nas definições criadas por dois teóricos clássicos e basilares que 

estudaram o jogo, Johan Huizinga, historiador, e Roger Caillois, sociólogo. Para 

Huizinga: 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um 

fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 

alegria e de uma consciência de ser diferente da "vida quotidiana". 

(HUIZINGA, 2000, p.30). 
 

Partindo dessa definição, Caillois postulou uma outra um pouco mais 

abrangente, determinando que para uma atividade ser considerada jogo ela deve ter as 

seguintes características. Deve ser: 

1. — livre: uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo 

perderia de imediato a sua natureza de diversão atraente e alegre; 

2. — delimitada: circunscrita a limites de espaço e de tempo, rigorosa 

e previamente estabelecidos; 

3. — incerta: já que o seu desenrolar não pode ser determinado nem o 

resultado obtido previamente, e já que é obrigatoriamente deixada à 

iniciativa do jogador uma certa liberdade na necessidade de inventar; 

4. — improdutiva: porque não gera nem bens, nem riqueza nem 

elementos novos de espécie alguma; e, salvo alteração de propriedade 

no interior do círculo dos jogadores, conduz a uma situação idêntica à 

do início da partida; 

5. — regulamentada: sujeita a convenções que suspendem as leis 

normais e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a 

única que conta; 

6. — fictícia: acompanhada de uma consciência específica de uma 

realidade outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal. 

(CAILLOIS,1990, p. 29 a 30). 
 

No boffering só jogam aqueles que querem, portanto são livres para participar ou 

não, e tem o objetivo de se divertir, sabendo que é apenas uma ‘brincadeira’, um 

momento de prazer, porém com regras convencionadas. Os combates ocorrem em locais 

determinados e previamente combinados durando o tempo necessário para se ter um 

ganhador. Podem ganhar ou perder e é essa incerteza a grande motivação para a 

participação. Não produzem nada, além é claro de uma satisfação pessoal para quem o 

pratica. Possuem regras estabelecidas que devem ser seguidas por todos e os 

participantes estão conscientes que é uma ficção com hora para terminar. Dessa forma 

percebe-se que o boffering tem todas as características apresentadas por Caillois. 
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Os treinos e batalhas do Draikaner ocorrem em um espaço atrás do Auditório 

Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, em uma área plana e gramada, 

com algumas árvores. Nesse espaço o grupo se organiza em grupos menores, cada um 

em uma determinada área que não tem demarcações físicas, porém cada participante 

sabe para onde deve ir e qual o treinamento ou combate terá, pois recebem 

semanalmente através de uma rede social, Facebook, a programação de cada treino. É 

interessante notar que até a postura dos participantes se altera quando chegam a esse 

espaço e colocam os seus tabardos, um tipo de túnica de inspiração medieval com o 

brasão do grupo. Ficam atentos, alertas e concentrados no que está acontecendo. 

Huizinga nos ajuda a entender como é a percepção desse espaço pelos combatentes do 

Draikaner: 

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 

delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou 

espontânea. Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, 

do mesmo modo o “lugar sagrado” não pode ser formalmente 

distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo 

mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal etc., tem 

todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto e, lugares proibidos, 

isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam 

determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do 

mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial 

(HUIZINGA, 2000, p.13). 
 

O espaço onde ocorrem os treinamentos e os combates não são fisicamente 

delimitados, não há cordas ou marcações que restrinjam, mas é interessante observar 

que quando o treino começa um círculo mágico, como Huizinga descreve, se forma. Em 

um vasto gramado, os jovens acabam ficando restritos a um espaço específico 

demarcado apenas em suas mentes. Tudo o que fazem fica confinado nessa área e o que 

está em volta parece não despertar atenção nenhuma dos praticantes. Os transeuntes, 

curiosos, os barulhos, etc, nada tira a atenção deles, nada invade esse espaço e eles 

também não invadem os espaços circundantes. Ficam em seu território e ali criam suas 

narrativas. Na figura 7, podemos ver os jovens terminando um combate e, ao fundo, no 

limite do espaço que ocupam, uma ambulância que nada interfere no mundo mágico que 

criaram naquele momento. 
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Figura 7: Círculo mágico. Parque do Ibirapuera, São Paulo, set/2015. Foto: o autor 

Também a postura dos frequentadores do parque muda quando o grupo está 

treinando. Mesmo sendo domingo, dia em que o parque está muito cheio, o espaço é 

respeitado. As pessoas não o invadem, contornam quando necessário ou ficam na borda 

do círculo mágico, assistindo à prática desses jovens com real interesse. Normalmente 

esses curiosos ficam em pé e acompanham atentamente os movimentos dos jovens 

draikaners, principalmente nos combates. Percebe-se por suas posturas e também por 

suas exclamações, às vezes em alto som, que escolhem um combatente e torcem por ele, 

participando, mesmo que momentaneamente, desse mundo temporário.    

Para um espectador de fora, o boffering pode parecer estranho ou até mesmo 

engraçado, pois os golpes são muito rápidos e também muito diferentes dos que vemos 

nas batalhas de filmes, além da roupa e armamento que usam serem muito simples. Os 

movimentos das espadas ou lanças não são tão elegantes, pois como o objetivo é apenas 

tocar o adversário, o que mais importa não é a força, mas a rapidez sendo assim eles 

desferem diversos golpes em curtos espaços de tempo. A maioria se veste com o 

tabardo, porém normalmente com calça jeans e tênis por baixo. Na figura 8, pode se 

observar o ator Orlando Bloom interpretando o personagem Balian, um ferreiro, que se 

junta às cruzadas para combater os muçulmanos no filme Cruzada35, de 2005, dirigido 

por Ridley Scott, trajando um tabardo. Na figura 9, abaixo, um comparativo que 

                                                           

35 Cruzada. Direção: Ridley Scott, Produção: Ridley Scott. Los Angeles: 20th Century Fox, 1985.  
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demonstra a apropriação da narrativa midiática que tematiza o medievalismo pela jovem 

Draikaner, Toshie Yumito, com o tabardo do grupo, figura 10. 

 

Figura 8: Personagem Balian. Foto: cena do filme36   

 

     

     

              Figura 9: Tabardo Draikaner. Foto:site 37 

As armas, confeccionadas com fitas e espumas, parecem grosseiras, como se 

fossem brinquedos mal-acabados e não são padronizadas. Cada arma é feita conforme o 

gosto e a inspiração de cada um. Normalmente buscam modelos de armas medievais na 

internet e procuram forjá-las, termo que usam para o ato de confeccionar as armas, o 

mais parecido possível com os modelos encontrados, porém com as mais diversas 

dimensões. Na figura 10, pode se ver alguns exemplos de armas usadas no boffering. A 

primeira, na parte inferior, o machado pequeno, normalmente usado em conjunto com o 

escudo ou com outra espada, seguido de duas espadas de treinamento que são mais 

simples, sem adornos, e o arco e as flechas, que têm suas pontas protegidas para não 

machucar.  

 

 

 

 

                                                           

36 http://www.adorocinema.com/materias-especiais/filmes/arquivo-100058/?page=10&tab. Acesso em 

15/10/2016 
37 https://draikaner.wordpress.com/category/noticias/page/3/ . Acesso em 15/10/2016 
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Figura 10 – Exemplo de armas usada no boffering. Foto: o autor 

Apesar de uma primeira impressão que se pode ter da prática desses jovens de 

ser uma simples brincadeira de garotos se digladiando, depois de pouco tempo de 

observação, as pessoas acabam se encantando e alguns se animam e pedem para 

participar. Normalmente outros jovens e crianças acabam por vezes incentivando seus 

pais a participarem também. O grupo sempre tem armas extras exatamente para que as 

essas pessoas possam fazer seus primeiros treinos e sempre há um grupo de iniciantes 

onde eles podem ter uma pequena introdução na prática do boffering. As crianças são 

sempre as mais empolgadas, porém por questões de segurança, o grupo aceita apenas os 

maiores de 12 anos. A cada domingo, de cinco a dez pessoas se animam em participar 

dos treinos, mas destes poucos persistem. Querem apenas se divertir naquele momento 

sem criar um compromisso com o grupo.  

O Draikaner mantém, nesses seis anos de existência, um número constante de 

participantes fixos entre 40 e 50, apesar da rotatividade dos membros. A maioria dos 

participantes são homens. As mulheres representam algo em torno de 20% do total de 

combatentes. Nos treinos são formados vários grupos – os arqueiros, os combatentes 

grupais, os combatentes um a um, os iniciantes, sempre comandados por um instrutor 

que grita ordens que são prontamente atendidas pelos participantes. 

A cada encontro é proposto pelos coordenadores e informado através de uma 

rede social durante a semana anterior, um tipo de treino: específico, multidisciplinar ou 

campal. No específico, os participantes são divididos em três grupos (espada, espada e 

escudo e lança), conforme sua arma de preferência, e treinam duelando em pares (um 
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contra o outro) para aperfeiçoar a prática com a arma escolhida. No multidisciplinar, os 

duelos ocorrem entre armas diferentes, por exemplo: espada contra lança, em pares ou 

pequenos grupos. No campal formam-se alguns grupos grandes que combatem um 

contra o outro. 

As regras dos combates variam um pouco de grupo a grupo, mas, de forma geral, 

no Draikaner obedecem aos seguintes critérios: são proibidos golpes na cabeça e 

pescoço, golpes no dorso são fatais, nas mãos e nos pés são desconsiderados. Caso 

receba um golpe de desmembramento de braço, o participante não pode utilizá-lo até o 

final do combate e se for na perna não poderá se locomover e deverá manter a perna 

atingida no chão. O próprio participante deve acusar o recebimento do golpe apesar de 

haver juízes para manter o cumprimento das regras. 

Em todos os treinamentos do Draikaner ocorrem as batalhas, o momento mais 

esperado pelos participantes. Nas entrevistas com seus membros percebemos que o 

encanto inicial com o grupo se deu através da possibilidade de participar dos combates  

e, posteriormente, outros fatores, que discutiremos mais adiante, se juntam à luta e 

fazem com que esses jovens continuem a frequentar os treinamentos. De forma geral a 

maioria dos participantes é oriunda da periferia de São Paulo e já iniciaram sua vida 

laboral ou estão prestes a iniciar. Rodrigo, um dos entrevistados, é um rapaz alto e forte 

de pouco mais de vinte anos. Trabalha em um Banco como assistente administrativo e 

faz faculdade de administração. Misturando um pouco de timidez e bom humor quando 

indagado de sua primeira motivação para participar do Draikaner, disse: “Eu posso ter 

um dia de cavaleiro medieval” (CASTILHO, 2016)38. Luy, aprendiz do grupo, um 

jovem de cabelos compridos e postura de roqueiro também enfatiza isso: “O que mais 

me chamou a atenção foi a luta em si” (LUCENA, 2016)39.  

Nessas afirmações, fica claro o desejo de se vestirem e atuarem como 

personagens das crônicas de Artur, de desenhos animados ou de filmes hollywoodianos: 

cavaleiros heróicos, que lutam com honra e dedicação e que através de suas habilidades 

e por suas retidões de caráter conseguem a vitória. Um cavaleiro idealizado, 

                                                           

38 Rodrigo Castilho será melhor apresentado no último capítulo. 

39 Luy Lucena será melhor apresentado no último capítulo. 



48 

principalmente nas narrativas midiáticas, que traz a honra e a ética cavaleiresca 

expressas, segundo Duby (1987), em três virtudes: a fidelidade, o valor e a largueza, 

sendo essa última definida como aquilo que realiza o gentil-homem, instaura a distinção 

social “[…] O cavaleiro tem o dever de nada reter em suas mãos. Tudo o que lhe chega 

ele dá. De sua generosidade haure a força que possui e o essencial de seu poder” 

(DUBY, op.cit. p. 126). Para Jean Flori essa ética do cavaleiro já surge com a formação 

da Cavalaria. 

Considero a cavalaria resultante da fusão lenta e progressiva, na 

sociedade aristocrática e guerreira que se implanta entre o fim do 

século X e o fim do século XI, de muitos elementos de ordem política, 

militar, cultural, religiosa, ética e ideológica. Esses elementos 

fornecem, pouco a pouco, à entidade essencialmente guerreira na 

origem, os traços característicos do que ela se toma aos olhos de todos 

no decorrer do século XII: a cavalaria, a nobre corporação de 

guerreiros de elite, a ponto de se transformar em corporação de nobres 

cavaleiros, com uma ética que lhe é própria e, antes de se tomar uma 

instituição moral, uma ideologia e até um mito. (FLORI, 2005, p. 15) 

O grupo Draikaner propicia a esses jovens criarem novos textos a partir de um 

grande texto medieval, uma grande semiosfera, construída a partir do século XIX, como 

visto anteriormente, por narrativas midiáticas que têm cada vez mais despertado o 

interesse das pessoas, pelo consumo de livros, desenhos animados, filmes e games. Os 

jovens se apropriam não só desses textos, mas de tantos outros que se intersectam com 

estes, como mangás, animes, desenhos animados, lutas marciais, etc, e os ressignificam 

através de suas práticas. Recriam novos signos, escrevem novos textos, criam novas 

memórias. 

 Os combates no Draikaner são inspirados nos duelos e nas batalhas 

apresentadas em diversas narrativas midiáticas, como por exemplo, as Crônicas de 

Artur, de Bernard Cornewell, ou o filme Coração Valente40, onde Mel Gibson interpreta 

a figura histórica do guerreiro rebelde escocês William Wallace, que no final do século 

XII lidera um exército contra o domínio inglês. Nas batalhas campais do Draikaner, 

dois grupos se enfrentam com vários tipos de armas. O número de participantes pode ser 

variado, mas procura-se manter uma equivalência entre os grupos para não haver uma 

vantagem maior para algum deles. Antes das batalhas os combatentes se reúnem com 

                                                           

40 Coração Valente. Direção: Mel Gibson, Produção: Mel Gibson. Los Angeles: Paramount, 1995. 
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um dos capitães para combinar uma estratégia e a formação de batalha41: a) círculo, os 

combatentes formam um círculo com as armas voltadas para fora na defesa ou 

circundando o inimigo com as armas voltadas para dentro; b) linha, organizam uma ou 

duas linhas, servindo tanto para ataque quanto defesa; c) ponta de flecha, estabelecem 

duas linhas diagonais em ‘V’ com os escudeiros a frente; d) boca de lobo, constituem 

um ‘U’ em torno do inimigo; e) blocos, são divididos em dois blocos ou mais; f) peões, 

duas linhas formadas, a primeira com escudeiros e a segunda com lanceiros que enfiarão 

as lanças nos espaços entre os escudeiros.  

Essas formações estão no site do grupo e foram compiladas por um dos seus 

coordenadores, o Cristo42, através da observação de vídeos de batalhas, em canais no 

youtube como o Historia Civilis e o Military History Visualized, além de livros como 

“33 estratégias de guerra”, de Robert Greene, “A arte da guerra” de Sun Tzu, e “Os 36 

estratagemas – Manual secreto da arte da Guerra”, um livro anônimo chinês. Elas são 

escolhidas conforme as armas que estão usando, a quantidade de combatentes, o nível 

da equipe, etc. As batalhas são rápidas, normalmente demoram alguns minutos, e 

terminam quando uma das equipes consegue ‘matar’ todos da equipe adversária. Nas 

figuras abaixo, mais um exemplo da apropriação das narrativas midiáticas de temática 

medieval pelo grupo, como a cena do filme Coração Valente, figura 11, encenada entre 

os jovens do Draikaner, figura 12, seguindo a modalidade da batalha campal. 

  

 

      

 

 

Figura 11 – Cena do filme Coração Valente. Foto: site43 Figura 12 – Batalha campal. Foto: site44 

                                                           

41 https://draikaner.wordpress.com/o-cla/cultura-e-historia/manual-basico-de-estrategia/ Acesso: 

01/04/2017 

42 Victor Hugo Cristo será melhor apresentado no último capítulo 

43 http://www.thslib.com/top-cac-phim-chien-tranh-hay-nhat-dung-bo-lo.html Acesso em 01/04/2017 
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 Nota-se claramente a semelhança entre das duas imagens: a pose, as 

expressões, a posição das armas. Nas duas cenas eles estão em uma posição de ataque, 

em uma formação para intimidar os opositores, gritando e apresentando as suas armas. 

Não houve uma clara intenção desses draikaners de recriar essa cena específica, mas de 

alguma maneira ela está no imaginário, na memória desses combatentes, até porque essa 

é uma cena típica de batalha de filmes de temática medieval, e veio à tona no momento 

que antecedeu uma batalha campal. Isso ajuda a demonstrar como a circulação de textos 

medievais cria uma memória comum que é compartilhada entre esses jovens. 

 Em uma batalha observada no segundo domingo de setembro de 2015, em um 

dia frio e chuvoso de São Paulo, dois grupos de posicionaram um de frente ao outro, 

uma equipe lutava com lanças e outra com espadas e escudos. Assim que a batalha 

começou, depois de um grito de comando “Já”, o grupo da espada imediatamente tomou 

uma posição mais defensiva, formando um círculo e atacando em contragolpes, 

esperando serem atacados para desviar a lança e tentar estocar o adversário. Os 

lanceiros avançavam e recuavam. Ao recuar eram atacados pelas espadas. A luta toda 

não chegou a durar um minuto e meio e teve a vitória acachapante do grupo da espada. 

 Além das batalhas campais, há os duelos de um contra um, chamados X1. Em 

um desses duelos, observado em outra visita ao local de treino, dois jovens começam a 

se fitar, medindo um ao outro, com suas espadas levantadas a meia altura. Rodam como 

em uma ciranda sem perder o contato visual com o oponente. O primeiro golpe parece 

sempre ser o mais difícil e o mais demorado. Depois do primeiro vem uma sequência de 

golpes muito rápidos intercalados por mais momentos de medição dos oponentes e de 

ciranda. Mais golpes, em um movimento de aproximação e afastamento dos duelantes, 

até um ser atingido na perna. Esse passa a ter que lutar quase que imóvel e com a perna 

atingida arrastando. O outro oponente logo se aproveita da vantagem e com um jogo de 

corpo atinge o adversário no dorso pondo fim à batalha. Na figura 13 um exemplo de 

um duelo entre uma espada longa e duas espadas curtas. 

                                                                                                                                                                          

44 https://draikaner.wordpress.com/midia/fotos/eventos/ Acesso em 01/04/2017 



51 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 13 – Duelo X1. Foto: o autor 

 Nessas batalhas individuais existe, em termos, uma certa vantagem de uma 

arma em relação a outra. Eles denominam isso de jokenpô45 do swordplay: escudo e 

espada vence lança (haste longa), lança vence dual (duas espadas ou outros 

equipamentos de haste curta a média) e dual vence escudo e espada. Claro que tudo 

depende da habilidade dos combatentes, mas essas possíveis vantagens acabam por 

gerar um maior desafio em relação aos duelos. 

Ao final de todas as batalhas, as comemorações, os risos e brincadeiras voltam e 

os competidores parecem não ter participado de um duelo ‘mortal’. Eles não apenas se 

vestem e manuseiam armas, mas também atuam como personagens das narrativas de 

cada jogo. Criam um mundo de ‘faz de conta’, como se uma bolha imaginária fosse 

criada e, dentro, a realidade fosse suspensa importando apenas os duelos. Huizinga 

afirma, como vimos, que o jogo gera um sentimento de tensão, de alegria e a 

consciência de ser diferente da vida cotidiana. Transporta o jogador naquele dado 

momento para um mundo diverso do seu dia a dia gerando as mais diversas emoções 

nos poucos momentos em que o jogo transcorre (HUIZINGA, 2000). Enquanto lutam, 

                                                           

45 Também conhecido como ‘pedra, papel e tesoura’. É um jogo de mãos para duas ou mais pessoas. A 

pedra (punho fechado) ganha da tesoura, a tesoura (dedo médio e indicador estendidos) ganha do papel e 

o papel (mão aberta) ganha da pedra. 



52 

esses jovens parecem esquecer a realidade em que estão inseridos. Tanto a sua realidade 

física, sociocultural, como a mental. Seus problemas familiares, dificuldades 

financeiras, calor, etc, desaparecem. Só o que existe é o combate. Seus cérebros estão 

tomados pela escolha do próximo golpe, pela antecipação de como será o ataque do 

adversário, de como estão empunhando suas armas, pelo prazer da vitória ou decepção 

da derrota, etc. Lutar e viver tornam-se sinônimos, ou melhor, a vida naquele instante é 

a luta.  

Parecem entrar em um transe que só acaba quando o combate acaba. Suas 

feições e posturas mudam completamente. Assumem temporariamente novos papéis 

para viverem uma performance fantástica, que nos remete imediatamente às narrativas 

midiáticas de entretenimento. Os gestos, a postura, as vestes, armas, feições, o próprio 

campo gramado, se juntam e acabam por caracterizar o combate como uma 

performance, geradora de diversos signos. “Performances marcam identidades, dobram 

o tempo, remodulam e adornam o corpo, e contam estórias” (SCHCHNER, 2006, p.3). 

Essas performances, ao contarem estórias, também são textos culturais, fazendo parte e 

criando uma semiosfera própria. Ao dobrarem o tempo, criam um tempo próprio para as 

suas performances, não contado em minutos e segundos, mas em suor, tensão e 

movimento. Suspendem o tempo da vida cotidiana e se transportam para um tempo 

fantástico. Como na mágica do teatro, por exemplo, em que o tempo é determinado por 

quanto se está absorto, concentrado na atuação e não em função de relógios. Os 

combatentes são como atores que vivem a sua performance durante o tempo que ela 

demora para contar uma história. 

Caillois (1990) faz uma classificação dos jogos em determinadas categorias: 

Alea, Mimicry, Ilinx e Agôn. Elas não são excludentes. Muitos jogos participam de mais 

de uma categoria quando analisadas cada uma em suas características. Na Alea se 

enquadram todos os jogos onde a sorte, o destino, tem papel preponderante em seu 

resultado, como por exemplo, o jogo de dados (a própria palavra Alea em latim designa 

um tipo de jogo de dado). Mimicry tem como pontos principais a mímica e o disfarce, 

na criança trata-se sobretudo de imitar o adulto. Ilinx são os jogos de vertigem. A 

palavra no grego significa turbilhão de águas, e dela surgiu ilingos, que significa 

literalmente vertigem. Constituem-se de brincadeiras, por exemplo, de girar até ficar 

tonta, ou mais recentemente entre adolescente o ‘chocking game’, jogo da asfixia ou do 
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desmaio. Nesse desafio o jovem fica sem respirar o máximo de tempo possível e o que 

desmaiar primeiro perde. O Agôn é a categoria em que mais se enquadra os combates:  

Há todo um grupo de jogos (Agôn) que aparece sob a forma de 

competição, ou seja, como um combate em que a igualdade de 

oportunidades é criada artificialmente para que os adversários se 

defrontem em condições ideais, susceptíveis de dar valor preciso e 

incontestável ao triunfo do vencedor. Trata-se sempre de uma 

rivalidade que se baseia numa única qualidade (rapidez, resistência, 

vigor, memória, habilidade, engenho, etc.), exercendo-se em limites 

definidos e sem nenhum auxiliar exterior, de tal forma que o vencedor 

apareça como sendo o melhor, numa determinada categoria de 

proezas. (...) O Agôn apresenta-se como a forma pura do mérito 

pessoal e serve para o manifestar. Fora do jogo ou nas fronteiras do 

jogo, reencontramos a ideia de agôn noutros fenômenos culturais que 

obedecem ao mesmo código: o duelo, o torneio, alguns aspectos 

constantes e notáveis da guerra dita palaciana. (CAILLOIS, 1990, p. 

33 a 34). 

Essa categorização nos ajuda a entender algo que surge com muita força nas 

entrevistas com os participantes do Draikaner, a importância do lema do grupo: In 

Gladius Victoria Est – A vitória está na espada, que traduz os princípios da justiça e da 

meritocracia na prática do boffering dentro do grupo. Toshie Yumito, auxiliar de 

escritório, de 21 anos, e um dos sargentos do Draikaner, explica como esse lema é 

entendido pelos participantes: “aqui as pessoas têm que ganhar pelo próprio mérito, 

como a batalha é muito rápida a pessoa tem que dizer que o golpe acertou, tem que ser 

honesta e ganhar por suas habilidades”46 (YUMITO, 2016). Os participantes do 

Draikaner buscam ser reconhecidos por sua excelência no combate, para tanto 

participam de teste de graduações onde suas habilidades são colocadas à prova. 

Entendem que só conseguirão esse reconhecimento com uma atenção persistente, 

treinos apropriados, assiduidade e vontade de vencer. Terão que ter disciplina e 

perseverança e nos combates agirem com lealdade e compromisso com as regras. Suas 

vitórias só terão validade se forem através de seus méritos e em condições de igualdade 

com seus oponentes. 

Os combates também podem ser categorizados como jogos de mimicry e ilnx.  

De mimicry, que tem como características principais a mímica e disfarce, pela clara 

intenção de seus praticantes de se aproximarem da imagem dos cavaleiros medievais 

                                                           

46 Entrevista realizada em 13/09/2015 no Parque do Ibirapuera em São Paulo. 
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através das roupas (tabardo), armas, postura e pelos duelos. De ilnx, caracterizado pela 

vertigem, pelo transe em que os combatentes entraram no calor das batalhas, quando 

perdem até mesmo a noção de tempo e espaço. Percebe-se aqui, mais uma vez, como os 

espaços semióticos interagem e criam novos textos. Os jovens do Draikaner mimetizam 

aspectos de um medievalismo disperso em vários textos culturais: históricos, 

entretenimento, etc e criam novos textos a partir de seus encontros, suas postagens em 

redes sociais, suas páginas na internet, suas roupas, postura, combates, etc. Esses novos 

textos criam um contraste ainda maior entre o mundo atual e o mundo imaginário 

engendrado por esses jovens.  

 

2.2. AJOELHE-SE COMO GUERREIRO E LEVANTE-SE COMO SOLDADO: O 

RITUAL DE RECRIAÇÃO DE UM MEDIEVAL 

Os jogos estão presentes na história da humanidade desde os tempos mais 

remotos, pois “o jogo é mais antigo que a cultura”(HUIZINGA, 2000, p.5). Estão 

associados a diversos processos ritualísticos, como apontam alguns antropólogos como 

Van Gannep, Victor Turner e o próprio Huizinga, entre outros, relacionando-se com 

celebrações, ritos de passagem, de fertilidade, de chuva, etc, e em muitas das vezes são 

a própria manifestação do ritual. 

De uma maneira geral, quando nos dias atuais se pensa em ritual têm-se duas 

noções preconcebidas: de que ritual é algo antigo, formal, feito exclusivamente para 

celebrar determinados momentos e que é algo mais ligado ao religioso, como cultos, 

missas, batizados, etc. São visões inexatas que ainda persistem, porém vários estudiosos 

defendem que os rituais continuam presentes nos dias atuais, não só âmbito do religioso, 

mas no dia a dia de nossa sociedade. Claude Rivière, antropólogo, chega a afirmar que 

as sociedades contemporâneas têm tido uma visão muito restritiva em relação aos 

rituais, procurando se distanciar de qualquer coisa que entendem como ritualidade por 

atribuírem uma certa obsolescência a praticas ritualísticas que estariam mais limitadas a 

religiões, a regimes políticos mobilizadores e a grupos específicos. Entretanto, ele 

afirma, essa aparente desritualização está circunscrita a práticas religiosas 

historicamente datadas ligadas a um declínio nas crenças. Analisando uma variedade de 

ritos presentes em nosso dia a dia, como, por exemplo, nas atividades escolares: os ritos 
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de chegada (cumprimentos da professora e despedida dos pais), ritos de ordem (horários 

compartimentalizados pela sineta, espaços organizados por filas, de crianças e classes), 

ritos de atividades (ir ao quadro, ao pátio, falar e escutar em público), a aprendizagem 

da leitura e da escrita, Rivière demonstra que os ritos ainda estão vivos e presentes e  se 

prestam como etapas que atribuem aos seus participantes novas identidades e papéis que 

serão exercidos junto ao grupo de convívio (RIVIÈRE, 1997).  

A antropóloga brasileira Mariza Peirano (2003), ao discutir sobre possíveis 

definições do que é ritual, elenca cinco pontos que ajudam a delimitar uma definição 

operativa do ritual: a) não se deve definir se algo é ritual antes de uma análise 

etnográfica. É necessário que se compreenda o que os “nativos estão indicando como 

sendo único, excepcional, crítico, diferente.” (PEIRANO, p.8, 2003); b) não interessa o 

conteúdo explícito de um evento e sim que tenha uma forma específica, um certo grau 

de convencionalidade, de redundância, etc. Eles podem ser profanos, religiosos, 

festivos, formais, informais, simples ou elaborados; c) não podemos tomar critérios 

como racionalidade ou relação instrumental entre meios e fins para estabelecer se algum 

fenômeno é um ritual; d) o que está presente em um ritual, também está presente no dia 

a dia, e vice-versa. Considerando o ritual como fenômeno especial da sociedade que 

aponta e revela representações a valores de uma sociedade, ele serve também para 

expandir, iluminar e ressaltar o que já é comum a um determinado grupo. “Rituais são 

bons para transmitir valores e conhecimentos e também próprios para resolver conflitos 

e reproduzir as relações sociais” (PEIRANO, 2003, p.8); e) todo o ritual é um elemento 

comunicativo. Todos esses pontos servem de guia para se entender o que é o ritual e a 

partir deles, Peirano traz uma definição operativa, formulada pelo antropólogo Stanley 

Tambiah, citado em sua obra. 

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é 

constituído de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, 

em geral expressos por múltiplos meios. Estas sequências têm 

conteúdo e arranjo caracterizados por graus variados de formalidade 

(convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e 

redundância (repetição). A ação ritual nos seus traços constitutivos 

pode ser vista como “performativa” em três sentidos: 1) no sentido 

pelo qual dizer é também fazer alguma coisa como um ato 

convencional [como quando se diz “sim” à pergunta do padre em um 

casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes experimentam 

intensamente uma performance que utiliza vários meios de 

comunicação [um exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no 
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sentido de valores sendo inferidos e criados pelos atores durante a 

performance [por exemplo, quando identificamos como “Brasil” o 

time de futebol campeão do mundo].(PEIRANO, 2003, p.9) 

 Para Tambiah os rituais são sistemas culturalmente construídos de 

comunicação, que transitam num plano simbólico e que por operem no imaginário 

coletivo, tornam-se socialmente importantes.  

Martine Segalen também traz uma definição de ritual que complementa essa 

definição de Tambiah acrescentando a configuração espaço-temporal e de 

comportamento para caracterizar o rito. 

O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, 

portadores de uma dimensão simbólica. O rito é caracterizado por uma 

configuração espaço-temporal específica, pelo recurso a uma série de 

objetos, por sistemas de linguagens e comportamentos específicos e 

por signos emblemáticos cujo sentido codificado constitui um dos 

bens comuns do grupo (SEGALEN, 2002, p. 31). 
 

Analisando mais atentamente o grupo Draikaner e sua prática juvenil, à luz 

dessas definições, observando sua produção de sentidos, seu caráter comunicativo, seus 

objetos específicos, armas e vestimentas, sua hierarquia, suas cerimônias de testes de 

graduação, pode-se assumir que se trata também de uma prática ritualística, pois como 

define Segalen, estão em um espaço-temporal específico: Parque Ibirapuera, todo 

domingo às 14 h; utilizam uma série de objetos: armas, roupa; possuem um sistema de 

linguagem: nome das patentes, das batalhas, das armas; usam signos emblemáticos: 

brasão, lema, cores. 

 O tabardo com suas cores, amarelo e vermelho, o brasão e as armas 

constituem-se em símbolos que caracterizam o grupo e o distinguem de outros. As 

armas também têm simbologias específicas para cada uma de seus combatentes que 

estabelecem uma relação de proximidade, dando nomes a elas e as dotando de 

personalidades próprias. A hierarquia a que se submetem também traz uma carga de 

formalização e simbologia.  

 A hierarquia dentro do grupo é tratada de maneira séria e organizada. É 

através dela que se reconhece a dedicação e esforço de seus integrantes, bem como o 

alinhamento com os valores disseminados pelo grupo. O jovem capitão André Kell47, 

                                                           

47 André Kell será melhor apresentado no último capítulo. 
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apelido Manequim, de 18 anos, estudante de Matemática Aplicada na USP, explica 

quais são os níveis hierárquicos do grupo: 

A primeira graduação é novato, quando a pessoa entra no treino. Ela 

faz três treinos e passa a ser aprendiz, sem precisar fazer o teste de 

graduação. O segundo é aprendiz que precisa fazer os testes para  

passar para outro, que é guerreiro, que não pode representar o clã, mas 

pode usar o tabardo. O soldado que já pode representar o clã 

externamente. O sargento que é o último passo para virar capitão. E o 

capitão, que é uma patente mais alta e por isso usa um tabardo 

diferenciado. Como capitão você pode participar dos torneios de 

general e guardião, que são títulos que duram um ano. No ano 

seguinte vamos ter novamente os torneios para definir quem serão os 

novos generais e guardiães. Guardião é um título de combate. Os 

melhores duelistas ganham esse título. Atualmente os guardiães sou 

eu, Manequim, o Kasuishi e o Paranauê. General a gente ainda não 

tem pois não fizemos ainda o torneio. Por último o cavaleiro que eu 

considero um cargo político do clã que é mais um representante do 

clã. Ele não toma as decisões por conta própria mas sim ele deixa o 

conselho de capitães decidir e ele representa o clã em reuniões 

externas com outros líderes (KELL, 2015). 
 

 Por volta de quatro a cinco vezes ao ano são feitos testes de graduação. 

Semanas antes do teste os coordenadores, através de rede social, pedem que sejam feitas 

as inscrições para aqueles que queiram participar. No dia da avaliação acontece uma 

pequena cerimônia. Um dos coordenadores explica quais serão as atividades 

desenvolvidas: uma prova oral onde deverão responder algumas perguntas sobre o 

grupo e a prática do boffering, dois combates individuais e alguns campais. Os 

participantes são chamados individualmente pelos capitães que estão participando dos 

testes como avaliador. Estes fazem as perguntas e anotam em uma folha como foi o 

desempenho de cada um. Na figura 14, pode-se observar um dos capitães, o Cristo, 

fazendo um teste com uma das candidatas a soldado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Prova oral. Foto: autor 
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 Depois são chamados para combates também com algum dos capitães. Ao 

final dos dois combates individuais os dois capitães se reúnem para avaliar sob alguns 

critérios o desempenho do candidato. Por exemplo, de soldado para sargento os critérios 

são: precisão do golpe, contra-ataque e domínio da arma. De guerreiro para soldado: 

ataque, resposta a um ataque, movimentação e iniciativa. Os pontos para cada critério 

vão de 0 a 1 e são marcados em uma folha e posteriormente são passados para uma 

planilha eletrônica, através do telefone celular, que todos os capitães têm acesso. Na 

figura 15, um dos capitães, André, combate com uma das postulantes a soldado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Combate de graduação. Foto: autor 

 

 Após todos os combates individuais é feita uma pausa de meia hora para todos 

descansarem e então são iniciados os combates grupais. São formados grupos que serão 

comandados por um sargento que está em teste para capitão. Todos os sargentos serão 

avaliados de duas formas. Como combatente, assim como todos os outros, e como líder 

de um grupo. Os combatentes são avaliados pela sua obediência a estratégia proposta 

pelo líder, pela sua destreza e vitórias nos combates. O sargento líder será avaliado pelo 

seu comando durante a batalha, sua estratégia, sua contra-estratégia e pela sobrevivência 

do grupo. Ao final de todos os combates o conselho dos capitães, formado atualmente 

por 30 integrantes, se reúne para avaliar e dar as notas de todos. Antes de finalizarem 

essas notas se questiona a todos do conselho se há algo na conduta do participante que o 

desabone e que possa ser uma penalidade. Dois critérios são os mais importantes para 

aplicar essas penalidades: o mais grave, não acusar o golpe e o outro cantar o golpe. O 

primeiro diz respeito a receber o golpe e não informar. Essa é considerada uma falta 

muito grave, pois vai de encontro ao que o grupo acredita, além de tornar o combate 
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sem graça e injusto. O segundo diz respeito a dar o golpe e ficar apontando para o 

oponente que ele foi válido. Cabe sempre a quem recebeu a obrigação de declarar a 

validade do golpe.   

 Os pontos são somados na planilha eletrônica e os que alcançarem uma 

pontuação acima de sete conseguem se graduar. Na figura 16, temos a imagem do 

conselho reunido fazendo a avaliação de todos os participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 16: Conselho de capitães. Foto: autor 

 

 Ao término, todos são chamados a se perfilarem em duas filas, uma de frente a 

outra, com os capitães na cabeceira. Os que conseguiram graduar são chamados, um a 

um, e devem vir pelo meio da formação e se ajoelharem na frente de um dos capitães 

que proclama:  “Ajoelhe-se como guerreiro e levante-se como soldado” (e assim por 

diante para cada grau hierárquico). Ao proclamar, o capitão toca com a espada nos 

ombros e cabeça. A figura 17 mostra essa imagem de um membro do Draikaner 

recebendo a sua graduação. Na figura 18 temos a cena de um filme, Loucuras na Idade 

Média48, onde o personagem do ator Martin Lawrence, Sky Walker, é proclamado 

cavaleiro pela rainha. Essa é uma cena típica de narrativas midiáticas de consagração de 

cavaleiro. A cerimônia, ainda atual, na Inglaterra, de condecoração com o título 

honorífico de Sir (senhor em inglês) que torna a pessoa um cavaleiro da Excelentíssima 

Ordem do Império Britânico, também obedece a uma configuração muito parecida com 

                                                           

48 Filme ‘Loucuras da Idade Média. Direção: Gil Junger, Produção: Arnon Milchan, Darryl J. Quarles, 

Michael Green, Paul Schiff. Los Angeles: 20th Century Fox, 2001, 1 DVD. 
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a cerimônia em que o Draikaner gradua os seus membros. Na figura 19 o príncipe 

William condecora o cantor  Rod Stewart, em 2016, com o título de Sir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 17: Graduação. Foto: autor 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: Cena do filme Loucuras na Idade Média 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 19: Condecoração Foto: Jonathan Brady/PA 49 

 Essas últimas imagens exemplificam como esses textos medievais circulam 

em diversos espaços semióticos, das tradições da realeza inglesa e narrativas midiáticas 

                                                           

49 
Disponível em: https://musica.uol.com.br/noticias/efe/2016/10/11/e-a-cereja-do-bolo-diz-rod-stewart-

novo-cavaleiro-do-imperio-britanico.htm Acesso em: 10/02/2017. 
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a práticas juvenis. Absorvem e são absorvidos, servindo a diversos propósitos como: 

entreter, celebrar, dar forma a práticas ritualísticas, etc.  

 Para Segalen, diferentemente de outros autores, como Edward Shils (1971), 

que advogam o fim dos rituais, pois as sociedades modernas se tornaram mais racionais, 

as práticas ritualísticas se reconfiguraram e se mantiveram, porém com um 

deslocamento do centro social para a sua margem. Elas são encontradas no domínio dos 

esportes, do extralaboral ou na dimensão extralaboral do trabalho, como festas de 

aposentadoria, aniversários, nascimentos de filhos de funcionários etc.. (SEGALEN, 

2002). Essa permanência do rito se dá por uma de suas principais características, “a 

plasticidade, a sua capacidade de ser polissêmico, de acomodar-se à mudança social” 

(SEGALEN, 2002, p. 15). Algumas atividades constituem uma reserva de rituais em 

nossas sociedades contemporâneas, principalmente atividades coletivas com forte 

intensidade emocional, como o futebol ou o carnaval por exemplo, preenchem os 

espaços contemporâneos de signos e rituais oferecendo “saídas para as imposições 

regulamentadas do cotidiano, abrindo espaço à integração e propondo aos nossos 

imaginários a escapatória de suas simbolizações”. (SEGALEN, 2002 ,p 69). 

 Os rituais acabam por servir como momentos de descompressão coletiva em 

que muito frequentemente diversos valores são expressos (SEGALEN, op. cit. 2002). 

Especificamente no Draikaner, os valores que mais transparecem no dia a dia dos 

treinamentos e nos testes de graduação são: a virilidade, pela força nos combates e a 

vontade de ganhar dos combatentes; a meritocracia, pela preocupação de seus 

participantes e coordenadores com a ascensão na hierarquia do grupo apenas pelo 

esforço próprio e a justiça e lealdade nos combates,  evitando-se golpes que possam 

machucar ou que são contra as regras. Os testes de graduação a que são submetidos traz 

uma grande carga ritualística. Eles seguem sempre uma ordem de atividades que deve 

ser obedecida pelos participantes que almejam subir na hierarquia Draikaner: prova 

oral, combates individuais e combates em grupo. No final há sempre uma cerimônia de 

celebração aos que conseguiram passar nos testes e de louvação aos valores do grupo. O 

lema  In Gladius Victoria Est é bradado a toda hora que um dos combatentes recebe a 

sua nova patente.  

 Comparando com as corridas do tipo maratona, que Segalen (2002) analisa em 

seu livro, os combates podem também ser vistos como uma sucessão de separações e 
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volta ao mundo civil, depois da purificação. Durante a corrida os atletas são submetidos 

a um grande esforço físico e ficam completamente absortos como que se desligados do 

mundo a sua volta. Depois, ao final da corrida, enxugam seus corpos, diminuem suas 

frequências cardíacas e respiração e aos poucos voltam à realidade que os cercam. O 

esforço desprendido serve como uma purificação de suas almas, chegando ao final com 

uma sensação, entre outras, de alívio por terem alcançado a fita final, como retrata a 

autora.  

 Nos combates o mesmo se processa. Os combatentes duelam colocando toda 

sua energia na peleja. Durante o combate se separam do que ocorre às suas voltas, 

chegando ao êxtase, quando da vitória, ou ao pesar, na derrota. Depois de alguns 

segundos após o fim do confronto, já se refazem do combate e voltam ao mundo juvenil 

a que pertencem – brincadeiras, risadas, gozações, etc. Uma analogia com um parto 

também tem sentido. Com os esforços físicos dos combates, os participantes saem roxos 

ou pálidos, gotejando suor, buscando ar para respirar. Quando acabam, por vezes, tiram 

seus tabardos e renascem para o mundo ‘civilizado’. Uma aproximação com a ideia de 

uma ritualização da morte também é possível. Ao final de uma batalha ‘um mata o 

outro’, termo que usam para designar quem ganhou ou perdeu, mas essa morte tem 

pouco tempo de duração. Em poucos instantes eles renascem para um novo duelo. 

Nascimento, vida e morte, um ciclo completo vivido de forma repetitiva no tempo de 

duração de cada combate, em meio a um domingo no parque. 

 O uso de roupas específicas contribui para que haja um processo de 

ritualização, na medida em que o corpo também é simbolizado. Nos esportes as roupas 

não têm uma função apenas técnica de proteção do corpo do esforço e de melhoria de 

performance, mas também estética e lúdica. Cada esporte tem uma roupa própria que 

não apenas facilita a sua prática, também distingue e comunica uma identidade do seu 

praticante. O mesmo ocorre no boffering praticado pelo Draikaner. O tabardo não serve 

apenas como algo de distinção de outros grupos, mas como uma nova pele que 

transforma esses jovens em combatentes medievais. Para a confecção do tabardo, de 

tempos em tempos (não há uma periodicidade certa, eles são confeccionados conforme 

a necessidade), é feita uma cotização e contrata-se uma costureira que os faz em grande 

quantidade. Os capitães usam um tabardo diferenciado, ele é predominantemente 

vermelho com as mangas amarelas. O tabardo das patentes inferiores possui quatro 
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retângulos à frente e atrás que alternam as cores amarelo e vermelho. O momento de 

receber o tabardo é esperado com grande ansiedade. Assim que recebem tiram 

imediatamente dos sacos, os vestem e automaticamente começam a fazer poses com as 

armas em punho. Na sequência, começam a tirar fotos com seus celulares em poses 

‘ameaçadoras’. Nesse momento é como se sentissem verdadeiros cavaleiros. Miller 

(2013) discutindo sobre como a indumentária não é algo superficial e usando como 

exemplos o modo de se vestir dos habitantes de Trinidad e Londres e a importância do 

sári, traje tradicional das mulheres indianas, conclui: 

[...] torna-se claro que não podemos encarar a vestimenta como uma 

forma de representação, um signo semiótico ou um símbolo da pessoa. 

E essa forma de análise, e não a indumentária, que agora nos parece 

superficial. Em vez disso, descobrimos algo muito profundo. O 

conceito de pessoa, a percepção do eu e a experiência de ser um 

indivíduo são radicalmente diferentes em tempos diferentes e em 

lugares diversos, e parcialmente em relação às disparidades de 

indumentária. Em cada caso, descobrimos que o vestuário 

desempenha papel considerável e atuante na constituição da 

experiência particular do eu, na determinação do que é o eu. 

(MILLER, 2013, p. 62) 
 

 Assim como o sári, as roupas vistosas do povo de Trinidad e as diversas 

formas de se vestir do londrino, o tabardo não é apenas um adorno corporal simbólico, 

mas uma parte integrante da composição de uma nova personalidade, faz parte da 

experiência do ser.   

 Os treinos e combates têm um caráter repetitivo, acontecem toda semana, de 

maneira regular ou por vezes de maneira extraordinária (quando se encontram fora dos 

dias de treinamento). Claro está que o caráter ritualístico não se encontra em sua 

recorrência, pois assim poderíamos como muitas vezes é feito, acreditar que atos como 

escovar os dentes ou dormir toda noite sejam um ritual. O aspecto ritual está presente na 

procura da efervescência coletiva compartilhada e na socialização do indivíduo, 

destacado por Durkheim (SEGALEN, 2002). É nesses encontros que o participante 

busca um espaço de comunhão coletiva que carece em sua vida cotidiana, pois nele 

ocorre a celebração, a socialização, a vivência de uma experiência que lhe falta em seu 

dia a dia trivial.  

Negativas, positivas ou piaculares, as manifestações rituais rompem 

com o ramerrame do quotidiano (...) em que cada um pensa em si e 

em questões materiais passa-se ao tempo coletivo no decorrer do qual 

‘a alma se regenera’. (...) Atividades de natureza excepcional, algumas 
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vezes desviantes, de intensidade maior, no decorrer das quais as regras 

normais são transgredidas, esses rituais têm, como efeito, reforçar os 

sentimentos de pertencimento coletivo ou dependência de uma ordem 

moral superior que salvam os indivíduos do caos e da desordem. 

(SEGALEN, 2002,p. 22) 
 

Nos encontros do grupo todos sabem suas funções e tudo ocorre conforme um 

planejamento e com uma hierarquia estabelecida, como apresentada anteriormente. Os 

capitães são responsáveis por passar os treinos conforme o que se acordou para aquele 

dia: treino de armas, de estratégia, etc e também observar o desempenho de todos. Há 

um espírito de solidariedade entre todos os combatentes, que se ajudam mutuamente. 

Além disso, também há uma clara sensação de organização e tranquilidade. A cada 

momento é dada uma ordem de comando por um coordenador e os participantes trocam 

de grupo. Quem está treinando com espada, passa para a lança, e assim por diante. Ao 

final do treino, começam os combates. As duplas se formam quase que naturalmente 

pela proximidade entre os indivíduos e quando acabam formam novas duplas. Tudo 

ocorre com uma grande previsibilidade. Porém ao mesmo tempo em que se tem o 

conforto da repetição, da ordem, tem-se a excitação da incerteza dos resultados dos 

combates e a percepção de evolução pela prática dos treinos. 

 Outro dado importante do rito é que ele necessita de um suporte corporal, 

verbal, gestual ou de postura e por isso volta a colocar em cena o corpo dando a ele um 

uso que ele não tem na vida laboral ou mesmo na vida caseira de seus participantes, 

sempre às voltas com máquinas, telefones e computadores. O corpo se converte em uma 

ferramenta sensorial em quase toda a sua plenitude. Nos combates sente os golpes, 

pressente movimentos, ressente do cansaço. Serve como uma plataforma de produção 

multissimbólica. Através de gestos, poses, feições, gritos, etc, os draikaners, em suas 

performances, estão em constante produção sígnica criando novas narrativas que trazem 

novos sentidos a esse processo ritualístico. 

 As armas acabam por ter também uma carga simbólica. Ao mesmo tempo em 

que os combatentes treinam para que elas funcionem quase como extensões naturais de 

seus corpos, elas também se tornam objetos corporificados. São instrumentos de 

adoração e devoção. 

[…] para o homem, tão logo veio a empregar uma ferramenta, esta 

não é um mero produto no qual ele se conhece e reconhece como o 

criador. Ele a vê, não como simples artefato, mas como algo que 

existe com independência, algo dotado de poderes próprios. Em vez 
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de subjugá-la com a vontade, a ferramenta tornou-se, para o homem, 

um deus ou demônio de cuja vontade depende, ao qual se sente 

submetido e a quem deve adoração cultual e religiosa. (CASSIRER, 

1992, p. 73) 
 

  

 Percebe-se essa independência, como citado por Cassier, pela forma como 

esses jovens tratam suas armas, dando a elas, por diversas vezes, o poder de vencer um 

combate. Assim como a espada de Artur tinha um nome, Excalibur, as armas dos 

draikaners também acabam por ganhar nomes tais como Balmung, Ceifadora, Colheita, 

etc, e, com isso, uma personalidade própria. Referem-se a elas como se fossem 

entidades e são orgulhosos de suas proezas. Rodrigo, um dos jovens combatentes, relata 

em sua entrevista como foi feito seu escudo Dama Lendária, de 1,20m por 0,90m, e que 

com ele consegue pular de árvores e cair no chão sem quebrá-lo, pois “a forja é muito 

boa” (CASTILHO, 2016). Na própria confecção das armas encontramos indícios de um 

processo ritualístico. Normalmente são formados pequenos grupos que fazem uma 

caixinha e arrecadam o valor necessário para a compra da matéria-prima – placa de 

espuma, canos de PVC, fita adesiva, cola, etc. Encontram-se na casa de um dos 

integrantes do grupo, ou no próprio local de treino, e procuraram referências de armas 

medievais na internet – imagens de filmes, fotos de artefatos de museus, etc. Armas 

escolhidas, começam a confecção que chamam, em uma clara alusão a era medieval, de 

forja. As armas mais simples, de treino, têm um custo menor, entre R$ 30,00 e R$ 

40,00, conforme nos atesta André Kell, um jovem capitão draikaner. As mais 

elaboradas, que têm uma maior preocupação estética e que podem ser usadas em 

cosplay, tem preços variados conforme a escolha dos materiais para os adornos (KELL, 

2016). Essa forma de fazer as armas dialoga com outras práticas estudadas pelo grupo 

Mnemon, no projeto: Comunicação, consumo e memória: da cena cosplay a outras 

teatralidades juvenis, já citado neste trabalho.  

Uma das marcas das cenas jovens em estudo é o “faça você mesmo”: 

confeccionar as próprias roupas e acessórios, que por sua vez, oferece 

a muitos cosplayers a oportunidade de iniciarem seus próprios 

negócios em que experimentam o tempo lúdico imiscuído ao tempo 

laboral. (NUNES, 2016, p.11). 
 

 É comum nessas cenas jovens a reunião de alguns participantes para o fabrico 

de diversos objetos que utilizam em suas práticas. Para alguns isso acaba por se tornar 
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um ofício. No Draikaner ocorre também a fabricação de armas por encomenda a alguns 

dos jovens mais habilidosos, mas isso acontece de maneira muito esporádica.   

 Com as armas prontas os combatentes escolhem os nomes e procuram colocar 

detalhes nas armas que remetam ao nome escolhido. Rodrigo tem uma ilustração em seu 

escudo que é a face de uma mulher, a Dama Lendária. André, uma cobra na ‘lâmina’ de 

sua lança que é a Colheita (de almas). Para Cassirer o ato de dar nome aos objetos é 

uma forma de apropriação: “por meio deste ato denominativo, o homem toma posse 

física e intelectualmente do mundo, submete-o a seu conhecimento e 

domínio.”(CASSIRER, 1992, p. 98).  

 A prática de dar nome para as armas, em especial para as espadas, aparece 

com frequência nas narrativas midiáticas. Na trilogia de Artur, de Cornwell, o nome de 

sua espada é Excalibur e ela é tão importante que é um dos 13 tesouros da Bretanha. No 

Senhor dos Anéis, de J R. R.Tolkien, a espada capaz de acabar com o vilão Sauron 

chama-se Narsil. Ela é destruída, porém ressurge com o personagem Aragorn, reforjada 

como Andúril.  Don Quixote desejava possuir a espada de Amadis, Ardente Espada, que 

cortava como uma navalha e não havia armadura por forte e encantada que fosse lhe 

resistir (CERVANTES, 2005).  

 O ato dos jovens Draikaner de nomear suas armas traz uma clara influência da 

memória da cultura, que reúne diversos textos culturais:  

Afirma [Lótman] que o texto da cultura (que, lembremos, vai do uso 

espada por um fidalgo na Rússia antigas às vestimentas como o jeans) 

tem capacidade de acumulação e reserva de memória, conseguindo 

exemplificar de modo primoroso: hoje Hamlet, diz ele, não é apenas 

uma peça de Shakespeare mas é a memória de todas as suas 

interpretações e, ainda mais, a memória de todos os eventos históricos 

que ocorreram fora do texto mas cujas associações a peça de 

Shakespeare pode evocar. Tudo conta, o que sabiam os coetâneos e o 

que aprendemos desde então (FERREIRA, 1995, p.119). 
 

 Tradições orais, livros históricos, narrativas midiáticas, todos esses textos se 

fundem em um cadinho que é apropriado por esses jovens e que a partir desses textos 

criam um próprio que integrará também a memória cultural. 
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 Outro aspecto que também se percebe no ato de nomear as armas está na 

relação afetuosa que estabelecem com elas. Carol50, guerreira Draikaner, coloca dessa 

maneira: “minha lança é meu amor” (OLIVEIRA, 2016).  

 Como mencionado anteriormente, nem todos confeccionam as suas próprias 

armas. Muitos encomendam para colegas que têm mais habilidade, mas, mesmo assim, 

participam ativamente do processo escolhendo e determinando exatamente como as 

querem – tamanho, formato, cor, desenhos, etc. Acabam por criar uma relação com suas 

armas desde o momento da confecção e vão desenvolvendo ao longo dos treinos e 

batalhas. As armas vão sendo arrumadas, remendadas, retificadas para que tenham a 

maior sobrevida possível. Nunes, discorrendo sobre as cenas cosplay e steampunk, 

sintetiza essa relação de afeto que esses jovens criam através do:  

consumo simbólico-afetivo que imanta materialidades[…] São afetos 

que sedimentam personagens e narrativas em uma memória dinâmica 

operada pelo consumo de um fazer criativo. Objetos e imagens 

convocam sentires, emoções e codificam a memória midiática 

acionada nos eventos.” (NUNES, 2016, p.79).  
 

 O tabardo, as armas, o espaço e a prática se combinam, tendo como cimento o 

afeto para acionar uma memória midiática trazendo as sensações e emoções do que é ser 

um cavaleiro medieval para esses jovens. Na figura 20 um pequeno grupo está forjando 

e retificando algumas armas. Observamos na imagem que os principais elementos 

empregados são: cola, fita adesiva, cano, espuma EVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Grupo de forja. Foto: autor 

                                                           

50 Caroline Oliveira será melhor apresentado no último capítulo 
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 Discorrendo sobre os bens encontrados em uma pesquisa de campo realizada 

na feira medieval, I Feira Schola Militum, Mônica Nunes afirma que o consumo de 

bens, como os também encontrados no Draikaner – matéria-prima para a confecção das 

armas, as próprias armas e o tabardo, 

[...] acenam ao consumo de materialidades em sua dimensão simbólica 

e imaginária, uma vez que o objeto passa a valer, não por seu valor de 

troca nem mesmo por seu lastro na tradição de uma época, como 

discorre o antropólogo Kopytoff (2008), ao tratar da biografia cultural 

das coisas, mas, curiosamente, por uma história de vida imaginada 

graças aos vestígios de um passado histórico narrativizado que desloca 

seu valor simbólico às materialidades atuais, culminando no processo 

de transferência de significado cultural (MCCRACKEN, 2012) que 

atinge não só os bens, mas os sujeitos que os consomem tornando 

possível o consumo de memórias e de experiências medievais por 

meio da vivência da feira e do banquete “reapropriados” (NUNES, 

2016, p.6) 
  

 E no caso desses combatentes do Ibirapuera na vivência nos treinos e 

competições que também são reapropriados.  

  De forma geral pode-se assim dizer que a prática do Draikaner é um rito na 

medida em que atua sobre a realidade social de seus integrantes, apoiando-se em 

símbolos reconhecidos pela sua coletividade e constituindo em uma linguagem eficaz, 

através de sua dimensão simbólica. Além disso, ele é validado, como rito, pela crença 

geral de todo o grupo, ou seja, nas disposições socialmente configuradas para conhecer 

e reconhecer as condições institucionais de um ritual válido.  

 

2.3. EM NOME DE ARTUR: A PERFORMANCE DE UM GRUPO JUVENIL 

PAULISTANO 

 

 O jogo, assim como o ritual, são atividades lúdicas, brincadeiras de ‘faz de 

conta’, que transcendem as necessidades humanas e são dotadas de sentido, possuindo 

um fim em si mesmas (HUIZINGA, 2000). São realizadas através da performance de 

atores/personagens que combinam elementos cognitivos, perceptuais e emocionais para 

o desenvolvimento de suas atuações. 

 Para Goffman, a performance pode ser definida como “toda e qualquer 

atividade de um determinado participante em uma certa ocasião, e que serve para 

influenciar de qualquer maneira qualquer dos participantes. ” (GOFFMAN, 1985, p.15). 
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Já  Schechner, alarga o conceito de performance o inclui nos domínios da cultura. A 

performance recobre, para ele, um aspecto “étnico e intercultural, histórico e a-histórico, 

estético e ritual, sociológico e político.” A performance cultural, de visão antropológica, 

diz respeito à maioria das manifestações culturais (esporte, festas populares, jogo, 

cinema, rituais, rodeios, cerimônias religiosas). Desta forma, a performance está 

presente em várias atividades da vida humana e, em especial, podemos observá-la na 

prática Draikaner.  

 Texto e circunstâncias, tempo e duração, lugar e espaço, são os elementos que 

constituem a performance (Zumthor, 2010). No Draikaner temos o cenário, o Parque do 

Ibirapuera; figurino, o tabardo e as armas; o roteiro, preestabelecido de forma geral nos 

treinamentos e individualmente ‘escritos’ no momento dos combates; o público, outros 

participantes do grupo que não estão duelando, frequentadores do parque. Todos os 

componentes reunidos para que os atores, os combatentes draikaners, realizem sua 

performance. Assim como no teatro, na literatura de ficção, na novela, nos filmes, ou 

seja, nas narrativas de entretenimento um acordo tácito é estabelecido entre os 

participantes: os atores/combatentes e o público. Por algum tempo todos vão acreditar 

que aquilo que está acontecendo é real: os jovens são cavaleiros medievais e as batalhas 

são mortais. Uma realidade paralela criada pela imaginação. Um mundo próprio que 

existe apenas no momento em que as performances são encenadas. Nas 

encenações/batalhas a presença do corpo e da voz são enfáticas. Poses, meneios, 

trejeitos, esgares, caretas, berros, brados, urros, guinchos. Enquanto rodopiam seus 

corpos em golpes de ataque e defesa, os combatentes gritam palavras de ordem, 

provocações e terminam suas batalhas exclamando o lema do grupo – In Gladius 

Victoria Est.   

Quanto à presença, não somente a voz, mas o corpo inteiro está lá, na 

performance. O corpo, por sua própria materialidade, socializa a 

performance, de forma fundamental [...] A performance é uma 

realização poética plena: as palavras nela são tomadas num único 

conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) 

que, mesmo se distinguem mal palavras e frases, esse conjunto como 

tal sentido (ZUMTHOR, 2005, p. 86-7).  
 

 Para Zumthor é no corpo e na voz que se enseja toda a narrativa que comove  - 

move junto – a audiência em uma performance. 
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 Em suas encenações os jovens draikaners não buscam recriar batalhas 

medievais de maneira formal, através de estudos históricos. Suas performances estão 

mais relacionadas ao que observam em narrativas midiáticas que trazem concepções 

ficcionais de duelos e combates. Criam um texto próprio de uma memória medieval 

acionada pela mídia. Através de suas performances se expressam usando o corpo/voz 

como plataforma de suas subjetividades.  

Estas cenas têm suas respectivas origens vinculadas às narrativas 

nascidas da interface comunicação-consumo e entretenimento; fazem 

uso da performance, no sentido apresentado por José Machado Pais 

(2012), isto é, de expressividade, e também na complexa concepção 

de Paul Zumthor (2007), quem concebe a performance como a 

presença de um corpo que existe enquanto relação, como energia de 

uma voz que fala e se expande nos gestos da manifestação poética e 

ficcional. Animes, mangás, HQs, séries, filmes, etc, - narrativas fontes 

para as cenas em análise, são compreendidas como textos de cultura, 

na acepção dos semioticistas de Tártu-Moscou, isto é, texto não 

apenas no sentido linguístico, mas fundamentalmente com função de 

comunicação, geração de sentido, e memória. (NUNES, 2016, p. 145).  
 

  Os jovens do Draikaner produzem um mundo próprio através de suas 

performances. Essas performances, ou expressividades como denomina José Machado 

Pais, acabam por originar novos textos, engendrar novos sentidos e gerar novas 

memórias. Nesse mundo uma série de regras e códigos são criados e que muitas vezes 

só têm coerência dentro dessa realidade temporária. Os atores agem conforme essas 

regras e códigos, mas eles não são rígidos podendo ser alterados conforme a 

conveniência de seus participantes, demonstrando a plasticidade dos rituais 

contemporâneos. A performance não segue necessariamente um roteiro predeterminado 

mas deve se ater a lógica estabelecida para que o acordo tácito não seja quebrado. A 

performance tem como objetivo principal, e sobre o qual se sustenta, divertir. A 

diversão, através dos combates, é apontada por todos entrevistados como o primeiro 

motivo para participarem do grupo. Ela está presente não só em suas práticas, mas na 

sociabilidade demonstrada nas relações tecidas ali. O capitão André ao ser indagado 

sobre o que mais chamou sua atenção em relação ao grupo na primeira vez que os viu 

declarou: “O que me chamou mais a atenção foi o quão diferente era e como as pessoas 

estavam se divertindo, mesmo se batendo, mesmo tendo guerrear umas com as outras, 

entre amigos, mas no final de cada luta estavam dando risadas, se abraçando.”(KELL, 

2015) 
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 A fala de André reforça o caráter performático das batalhas. Eles não lutam 

movidos por raiva ou por sentimentos de dominação, que é o que deveria se esperar de 

um combate. Lutam de maneira lúdica, como um jogo, uma performance, em que 

podem ganhar ou perder, pois sabem que outros mais duelos irão se suceder.  

 Nesse capítulo a prática Draikaner, por suas características expostas, foi 

apresentada como jogo, ritual e performance. O capítulo seguinte percorrerá a trajetória 

metodológica que possibilitou a pesquisa dessa cena juvenil. 
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3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1. A APROXIMAÇÃO 

 O primeiro contato com Draikaner aconteceu em uma feira medieval, I Feira 

Schola Militum, que ocorreu em São Paulo no dia 13 de junho de 2015, na Associação 

Osaka Naniwa Kai51 em uma das pesquisas de campo do grupo Mnemon52, com a 

participação da Profª Mônica Nunes, coordenadora do grupo, e de outros integrantes 

pesquisadores, Marco Bin, Filipe Costa, Lucas Teixeira e Gilson Pedroza. Nessa feira 

havia vários artesãos expondo seus produtos, além de apresentações de grupos musicais 

e arenas de arquearia bem como de prática do swordplay. Tanto os arqueiros como os 

combatentes de espada convidavam o público a participar. Aproximei-me53 de Tamires, 

uma estudante de jornalismo de 20 anos, que ensinava as pessoas como usar o arco e a 

flecha e comecei a perguntar sobre o que ela fazia, porque estava lá, etc. As perguntas 

ainda eram de curiosidade, queria começar a entender esse universo de práticas juvenis. 

Tamires após responder minhas indagações me deu um cartão de visita do Draikaner e 

me convidou a participar de um treino. Depois de dois meses desse encontro tomei 

coragem e fui conhecer o grupo no Parque Ibirapuera.  

 Assim como Mônica Nunes (2015) nos relata em seu artigo “O estudo da 

prática cosplay e os métodos da História Oral: protocolos e rupturas em uma cena 

jovem”, comecei essa pesquisa cheio de preconceitos, me perguntando para que serviria 

estudar um grupo juvenil que tem como prática se vestir com túnicas e ficarem se 

digladiando com armas de ‘mentirinha’. Olhando algumas gravações no youtube tive 

também a mesma impressão da Profª Mônica, que eram “meras reproduções de 

narrativas midiáticas massivas sem qualquer aspecto criativo” (NUNES, 2015, p.97) e, 

assim como ela, fiquei intrigado.   

 No final de julho de 2015, resolvi entrar em contato com um dos 

coordenadores do grupo. Através do site do Draikaner consegui o contato do Russo e 

                                                           

51 Situada  na Rua Domingos de Morais, 1581,Vila Mariana, São Paulo/SP 

52 Essa pesquisa refere-se ao projeto Comunicação, consumo e memória: da cena cosplay a outras 

teatralidades juvenis (CNPq 2014-2016).  

53 Utilizo-me da primeira pessoa nesse capítulo para relatar minha trajetória como pesquisador. 
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telefonei para ele. Apresentando-me como pesquisador, comecei a questioná-lo sobre as 

atividades que desenvolvem. Não foi uma entrevista estruturada, mas uma conversa 

inicial para entender um pouco do que se tratava o grupo. Russo, apesar de um primeiro 

momento de estranhamento, foi muito cordial e respondeu a todas as perguntas 

prontamente, convidando-me a participar de um treinamento. 

 Minha primeira visita ao local de treinamento foi no primeiro domingo de 

setembro de 2015, em um típico dia de inverno paulista, tempo fechado, garoa e frio. O 

parque estava cheio, apesar de o clima não favorecer o passeio ao ar livre. O Ibirapuera, 

ou Ibira, como os paulistanos o chamam, é um dos principais parques urbanos da cidade 

de São Paulo. Inaugurado em 1954 para a comemoração do quarto centenário da cidade, 

ele fica no começo da zona sul, ao final de uma grande Avenida, a 23 de maio, que faz 

parte do complexo de avenidas que atravessam a cidade de norte a sul. O acesso ao 

parque se dá a pé ou por carro, existe uma grande área de estacionamento, ou de ônibus 

que vêm de diversas partes da cidade e fazem a interligação com estações do metro, 

principalmente a estação Ana Rosa. O Ibirapuera tem como principal característica ser 

muito grande, aproximadamente 1,6 milhão de metros quadrados, e abrigar diversas 

tribos: corredores, jogadores de basquete, skatistas, além de diversos grupos que lá se 

encontraram para desenvolverem suas práticas, como os vitorianos54, góticos, 

medievalistas, etc. Muitas famílias também vão ao parque pois este se constitui em uma 

forma agradável e gratuita de lazer. Há uma convivência geralmente pacífica entre todos 

os frequentadores, cada um ocupa um espaço que não estão demarcados formalmente, 

mas que ao longo dos anos foram se definindo. As famílias costumam ficar nas áreas 

que tem playgrounds infantis, os skatistas na marquise, junto com os patinadores, os 

corredores na pista de corrida, e assim por diante. Nas ruas que atravessam o parque 

podemos ver esses indivíduos dessas várias tribos se misturando formando um 

verdadeiro mosaico da população que vive em São Paulo.  

 Nessa minha primeira visita mantive-me à distância. Quase me escondendo 

deles e de algum conhecido que pudesse estar no parque.  

 

                                                           

54 Teatralidade também pesquisada pelo projeto Comunicação, consumo e memória: da cena cosplay a 

outras teatralidades juvenis (CNPq 2014-2016).  
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3.2. TIPO E LOCAL DA PESQUISA 

  

Para esses primeiros momentos de minha pesquisa, que ocorreram em setembro 

de 2015, adotei a metodologia da flânerie como apresentada pelo pesquisador de 

educação Peter Mclaren (2000) que aproxima a figura do flâneur, presente nos textos 

literários de Walter Benjamim e Edgar Alan Poe, com a de um etnógrafo que observa 

seu objeto dentro de uma paisagem tendo sempre uma postura autoreflexiva e que 

apesar de estar imerso em seu objeto mantêm um distanciamento crítico. Este método de 

pesquisa foi já utilizado para a pesquisa com jovens em coletivos, como os cosplays 

(NUNES, 2015) e mais recentemente para steampunk e vitorianos. Mclaren traz uma 

definição do sociólogo inglês Frisby acerca da  flânerie que nos ajuda a entender melhor 

seu significado : 

[…] atividades de observação (incluindo escuta), leitura (da vida 

metropolitana e de textos) e produção de texto. Em outras palavras,  a 
flânerie pode ser associada com forma de "para observar (pessoas, 

tipos sociais, contextos e constelações sociais); uma maneira de ler a 

cidade e suas populações (suas imagens do espaço, sua arquitetura, 

suas configurações humanas) e uma maneira de ler textos escritos (no 

caso de Benjamin, a cidade e o século XIX, como textos e textos sobre 

a cidade, incluindo textos como labirintos urbanos). A atividade 

flâneur e flânerie  na obra de Benjamin não só se relacionam com a 

observação e leitura, mas também com a produção de tipos distintos 

de textos. Por conseguinte, o flâneur pode não ser só um observador, 

nem mesmo um descodificador: o flâneur também pode  ser um 

produtor [. .] Portanto, você tem que analisar o flâneur como um 

produtor de textos . (FRISBY, David apud MACLAREN, 1998, p.84) 

 Adotando a postura de um flâneur comecei a circular por entre os participantes 

conversando com alguns poucos, de uma maneira quase que dissimulada, um bate papo 

despretensioso, tentando entender o que ali se desenrolava porém com perguntas pouco 

invasivas, demonstrando uma genuína curiosidade. Sem me identificar como 

pesquisador fiquei observando. Aos poucos fui ‘baixando a guarda’ ao perceber que 

esses jovens realmente ‘acreditavam’ no que estavam fazendo.  Eram focados e 

organizados. No espaço de treinamento estavam formados vários grupos – os arqueiros, 

os combatentes grupais, os combatentes um a um, os iniciantes, sempre comandados por 

um instrutor que gritava ordens que eram prontamente respondidas pelos participantes. 

Alternavam constantemente rigidez e relaxamento, concentração e descontraimento 
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entre os momentos de prática e de descanso. Minha presença aos poucos foi deixando 

de ser notada e pude andar com mais desenvoltura pelos grupos que estavam formados. 

 No domingo seguinte me apresentei como pesquisador e o então sargento João 

Pedro (RAMPIN, 2016), figura 21, hoje capitão, foi meu guia explicando de maneira 

detalhada tudo sobre o grupo: como começou, hierarquia, tipo de treino, etc. Nesse dia 

conheci a sargento Toshie e seu irmão, o capitão Kazuichi, soldado da Aeronáutica, 

figura 22, e foi no bate-papo com os três que realmente decidi que o Draikaner seria o 

objeto empírico de minha pesquisa.  

 

 Figura 21: João Pedro  Foto: autor  Figura 22: Os irmãos Toshie e Kasuichi. Foto: autor 

 O três falaram com muita paixão e brilho nos olhos sobre o grupo. Falaram das 

dificuldades, das conquistas, das ambições. Percebi ali que esse grupo tinha uma grande 

importância na vida de cada um e que para eles a participação era uma forma de 

melhorar suas vidas  e das pessoas que participavam do grupo. Palavras como: 

acolhimento, família, tolerância, camaradagem, amizade, surgiram nessas conversas e 

foram confirmadas nas entrevistas em profundidade feitas com alguns dos integrantes 

18 meses depois, em uma cafeteria de São Paulo.  

 Esse bate-papo com João, Toshie e Kasuichi foi algo informal, uma 

aproximação inicial, sem nenhuma pergunta ou roteiro preparado anteriormente, e 

aconteceu no parque Ibirapuera no momento em que ocorria o treinamento. Isso me 

permitiu perceber que ali não era um bom lugar para as demais entrevistas que pretendia 

fazer. Havia muita interferência, pois a todo o momento eles eram requisitados por 

outros integrantes e com isso não conseguia a devida atenção para as minhas perguntas. 

Além disso, era tecnicamente mais complicado. A captação de som sofria interferência 

dos barulhos externos e do vento e para poder olhar para eles durante nossas conversas 
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tinha que colocar a câmera de lado o que por muitas vezes comprometeu o 

enquadramento durante a filmagem que fiz de seus depoimentos. Decidi que as outras 

entrevistas deveriam ocorrer em um lugar mais calmo onde poderia posicionar a câmera 

e o gravador de maneira fixa para que eu não precisasse me preocupar com a gravação e 

pudesse me concentrar nas falas dos entrevistados. Além das gravações desse bate-papo 

fiz já algumas fotografias do grupo. 

  

3.3. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE 

INFORMAÇÕES 

 

 Em quase todos os encontros com os jovens draikaners fiz diversas 

fotografias, que se mostraram também como um interessante recurso metodológico, 

pois através delas pude documentar situações importantes do grupo como a feitura das 

armas, a graduação e os combates. Essas imagens me ajudaram a identificar sua prática 

como um ritual, um jogo e uma performance. Além disso, possibilitaram reconhecer 

cenas que se aproximam de narrativas midiáticas similares às que eles fazem. 

 Para dar continuidade a minha pesquisa escolhi como outra ferramenta 

metodológica, além da flânerie e a fotografia, a entrevista em profundidade por ela 

tornar o entrevistado um colaborador na construção do meu trabalho. A entrevista em 

profundidade permite uma aproximação maior do objeto. Para Jorge Duarte: 

 

A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, 

com base em teorias e pressupostos definidos peio investigador, 

recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 

selecionada por deter informações que se deseja conhecer. [...]os 

dados não são apenas colhidos, mas também resultado de 

interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente 

e crítico com a realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas 

permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e 

fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. 

Possibilitam ainda identificar problemas, microinterações, padrões e 

detalhes, obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a riqueza 

de um tema e explicar fenômenos de abrangência limitada. 

(DUARTE, 2008, p 62).  

 

 Meu objetivo com as entrevistas, entre outros, era trazer a experiência desses 

jovens com o grupo, o que os motivava a entrar e a permanecer em uma prática tão 

diferente do dia a dia de cada um, e principalmente, investigar meu problema da 

pesquisa, isto é, como um grupo de jovens resgatam a memória de uma época que eles 
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não viveram e que os influencia a ponto de desenvolverem uma prática inspirada na 

Idade Média. Preparei um roteiro (Anexo 1) de perguntas para me ajudar a conduzir a 

entrevista de maneira leve, sem parecer ser um interrogatório, para deixar os 

entrevistados mais à vontade. O roteiro foi divido em três partes, não necessariamente 

sequenciais. A primeira era formada por um conjunto 11 perguntas que visava conhecer 

um pouco sobre o entrevistado, nome, idade, bairro, composição familiar, 

relacionamento com a família, etc. A segunda, de quatro perguntas, entender se havia  

influências claras de narrativas midiáticas na escolha da prática do boffering e a última, 

de seis perguntas, como chegou até o Draikaner, a relação que tem com os outros 

membros e a perspectiva de continuar no grupo.  

 Como amostra decidi entrevistar um membro de cada patente do grupo: 

aprendiz, soldado, sargento, capitão e cavaleiro para ter uma visão geral do que o grupo 

representa para cada um. Para a primeira entrevista escolhi um dos mais antigos e 

principais cavaleiros do Draikaner, o Cristo (CRISTO, 2016). Entrei em contato com 

ele através de uma rede social que a maior parte do grupo faz parte, o Facebook, no dia 

26 de agosto de 2016. Marcamos nosso encontro em uma lanchonete Subway, na 

Alameda Santos, em São Paulo, no dia 02 de setembro de 2016. O local foi escolhido 

por ser fora do ambiente de treinamento, onde haveria uma grande dispersão, e por ser 

perto do trabalho dele. Pelo que tinha percebido do grupo sabia que essa primeira 

entrevista seria a mais difícil. Apesar de sempre serem gentis e amáveis eles tinham ‘um 

pé atrás’ com as pessoas que se aproximavam, principalmente as mais velhas, por 

acharem que estas teriam um preconceito em relação ao grupo. Essa preocupação vinha 

da experiência que a maior parte teve com seus pais que demoraram muito em aceitar a 

participação deles no grupo achando que aquilo era uma bobagem, uma perda de tempo, 

ou algo muito agressivo. 

 Cheguei um pouco mais cedo do horário combinado com Cristo para poder 

posicionar minha câmera para gravar a conversa e meu celular para registrar o áudio 

(dessa forma tinha duas gravações caso acontecesse algum problema). Ele chegou 

exatamente no horário combinado e sentou-se à minha frente. Vestido todo de preto, 

com óculos também pretos de aro grosso e coturno nos pés, estava nitidamente 

constrangido e ressabiado. Suas palavras iniciais eram quase inaudíveis. Percebi então 

que tinha que tomar à frente e conquistá-lo para que nossa entrevista fluísse. Comecei 
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falando de mim. Quem eu era, o que fazia, séries e filmes favoritos, minha experiência 

como praticante de kenjutsu (arte marcial japonesa clássica do combate com espadas), o 

que eu já sabia sobre o grupo e o porquê do meu interesse em estudá-los. Tentei 

demonstrar para ele que realmente eu era um pesquisador e que não estava ali para 

julgá-los ou criticá-los. Depois desse bate papo inicial de quase meia hora percebi que 

ele já estava mais relaxado e disposto a conversar. Perguntei se podia gravar nossa 

conversa e ele não se opôs. Usando meu roteiro como base, conversamos por cerca uma 

hora. Foi uma conversa tranquila onde ele pode expressar tudo o que pensa sobre o 

grupo, onde pretendem chegar, seus interesses, etc. Ao final ficou combinado que ele 

me indicaria mais quatro participantes para as próximas entrevistas. 

 Passaram-se mais de 20 dias e eu não tive nenhuma resposta do Cristo quanto 

à participação de outros integrantes. Já estava ficando preocupado e imaginando como 

fazer novos contatos para as entrevistas, quando surgiu em meu celular um novo grupo 

no Whatsapp (aplicativo de troca de mensagens instantâneas). O grupo era formado pelo 

Cristo e por mais cinco integrantes, eu, Carol, André (Manequim), Luy e Rodrigo 

(Chapolim). Cristo pedia para que todos combinassem comigo o local e horário da 

entrevista. A partir daí fui combinando com cada um deles as datas e horários das 

entrevistas. Optei para serem uma depois da outra (no mesmo dia ou nos dias seguintes) 

em um local perto da minha casa, porém fácil de chegar, pois fica ao lado de uma 

estação do metro, o café Starbucks, na Rua Haddock Lobo, em São Paulo. Esse local é 

muito usado por pessoas, principalmente jovens, que buscam um lugar alternativo para 

encontros de trabalho ou de faculdade. Possui pequenas e grandes mesas, conexão 

gratuita com a internet e um clima geral de tranquilidade e quietude o que foi ideal para 

realizar as entrevistas com o mínimo de interferência possível.  

 A primeira a ser entrevistada desse grupo foi a Carol (OLIVEIRA, 2016), no 

dia 27 de setembro de 2016, às 11h30. Ela é um soldado. Devido ao trabalho, ela estava 

um pouco afastada dos treinamentos, mas pretendia voltar assim que possível. Estava 

vestida de maneira despojada, de moletom, saia, com uma faixa prendendo parcialmente 

seus lindos cachos e um largo sorriso. De todas as entrevistas essa foi a mais fluente, 

principalmente por ser a Carol uma garota alegre, apesar de um pouco tímida. Depois de 

vencer a timidez inicial ela se soltou e transformou a entrevista em uma bate papo 
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descontraído. Tal era animação da conversa que tive que ficar muito atento ao meu 

roteiro para que nenhum assunto escapasse de nossa entrevista. 

 No dia seguinte, no mesmo local às 16h, encontrei-me com o Rodrigo 

(CASTILHO, 2016), um rapaz de mais de 1,90m de altura e mais de 100kg, mas que 

ainda conserva o rosto de um menininho. Vestia camisa e calça social pois vinha 

diretamente do seu trabalho em um Banco. Ele era sargento (hoje ele já é capitão). 

Rodrigo é um garoto muito engraçado e espirituoso, mas também muito ingênuo e 

calmo. Nossa conversa seguiu tranquila, entre boas doses de gargalhadas. 

 Dois dias depois, no dia 30 de setembro de 2016, às 14h foi a vez de André. 

Um rapaz magrinho, de cabelos encaracolados pintados de vermelho. Como fazia calor 

nesse dia, André estava de camiseta e bermuda e tênis sem meia. Era o mais jovem de 

todos. Mal tinha completado 18 anos. Talvez para esconder sua idade ou pelo seu jeito, 

era o mais sóbrio e compenetrado de todos. Sempre pensava muito em cada resposta 

que daria e tinha a preocupação de ser sempre muito didático. Depois de Cristo era o 

mais sério, principalmente nas questões que envolviam o grupo. Respondia a tudo de 

maneira sistemática e objetiva, mas por mais que se escondesse na objetividade, deixava 

transparecer sua meninice, pela pureza e inocência de suas respostas.  

 No mesmo dia, às 16h encontrei-me com Luy. Também muito jovem, pouco 

mais de 20 anos. Luy faz o tipo roqueiro. Todo de preto, camiseta de banda de rock 

heavy metal, piercing no nariz e alargador no lóbulo da orelha. Foi a entrevista mais 

difícil. Luy respondia a tudo de maneira quase monossilábica, com uma ligeira irritação. 

De vez em quando parecia não entender as questões e eu as refazia de outra maneira 

para melhorar o entendimento. Ele é aprendiz no Draikaner tendo participado de poucos 

treinamentos. Apesar de transparecer que gostava muito do grupo, principalmente pelo 

acolhimento, não parecia muito motivado a continuar. Essa foi a entrevista mais curta 

de todas. 

 As entrevistas tiveram tempos variáveis: Cristo 60’26”, Carol 43’59”, André 

59’04” e Luy 31’13” perfazendo um total de 194’42” de gravação em vídeo e áudio. 

Essa variação de tempo ocorreu de maneira natural já que o roteiro era de questões  

semiestruturadas Graças ao uso desse roteiro flexível, que caracterizou as entrevistas 

como semiabertas, foi possível fazer algumas perguntas de momento conforme o 

decorrer das entrevistas, que foram posteriormente transcritas. 
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 Além das entrevistas realizadas no Subway e na Starbucks, houve quatro idas 

a campo, nos treinamento no Parque do Ibirapuera, nos dias 06/09/2015, 13/09/2015,  

14/08/2016 e 05/03/2017. Todos os vídeos, fotografias e entrevistas realizadas, 

inclusive as conversas com João, Toshie e Kasuichi, foram autorizadas através da 

assinatura do “Termo de autorização de uso de imagem e depoimentos do projeto 

Comunicação, Consumo e Memória: Da cena cosplay a outras teatralidades juvenis 

(CNPq/CAPES/MEC)/ PPGCOM ESPM, SP”.55 

 Nas entrevistas foram feitas cerca de 9 fotografias e 7 vídeos. Na pesquisa de  

campo cerca de 150 fotografias e 18 vídeos. Todo esse material se encontra reunido no 

CD anexo a essa dissertação. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DAS PESQUISAS 

 

 Victor Hugo Pereira Cristo (figura 23), 26 anos, capitão e cavaleiro 

(coordenador), morador da Vila Firmiano Pinto, zona sudeste de São Paulo, casado, 

estudante de pedagogia na UNIESP e professor de inglês. Entrou no Draikaner há mais  

de 5 anos, através de um amigo que o levou a um treino. Arma preferida: espada de 

duas mãos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Cristo  Foto: autor 

 

                                                           

55 Sendo essa dissertação parte integrante desse projeto foi utilizado o mesmo termo de autorização. 
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 Caroline Oliveira (figura 24), Carol, 23 anos, soldado, moradora de Cidade 

Tiradentes, bairro no extremo leste da cidade de São Paulo. Solteira, estudava 

administração, mas por motivos financeiros trancou a faculdade. Trabalha como 

telemarketing. Também foi levada para o grupo por um amigo e já está há mais de um 

ano, porém por trabalhar aos domingos, está afastada dos treinamentos. Sua arma 

preferida é a lança de duas pontas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 24: Carol Oliveira  Foto: autor 

 Rodrigo Castilho (figura 25), apelido Chapolim ou Chapo, 20 anos, sargento 

(agora já capitão), morador da Vila Erna, zona sul de São Paulo. Solteiro, está no 

terceiro ano do curso de administração da faculdade Anhanguera e trabalha como 

auxiliar administrativo em uma instituição bancária. Participa do grupo há pouco mais 

de um ano. Começou participando de outro grupo de swordplay, o Darastrix, levado por 

uma amiga mas como ficava longe de sua casa,  resolveu conhecer o Draikaner e 

acabou ficando. Armas preferidas, escudo e espada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Rodrigo, o Chapolim Foto: autor 
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  André Kell, (figura 26), capitão. Apelido Manequim. Tem 18 anos, é solteiro e 

mora no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Está no primeiro ano de 

matemática aplicada na USP. Sua entrada no Draikaner se deu observando o grupo em 

um passeio no Parque do Ibirapuera. Gostou da prática e pediu para participar. Já 

completou um ano e fez todos os testes de graduação em sequência. Sua arma preferida 

é a lança. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: André, o Manequim  Foto: autor 

 

 Luy Lucena (figura 27), aprendiz. Tem 20 anos, é solteiro. Morador do bairro 

do Jaçanã, zona norte de São Paulo, acabou recentemente o segundo grau e pretende 

entrar na faculdade de web design. Descobriu o Draikaner na internet e resolveu 

participar. Está no grupo há 5 meses. Armas preferidas: machado e escudo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27: Luy   Foto: autor 
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3.5. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 Através da flaneriê, das observações em campo e das entrevistas foi possível 

estabelecer algumas categorias de análise. O cruzamento dessas categorias com o 

referencial teórico possibilitou inferências que colaboraram com possíveis 

interpretações de fenômenos observados no objeto de estudo..  

 Foram levantadas, a priori, duas categorias de análise: a presença de textos 

medievais, pela percepção da existência de elementos claros que indicam uma 

aproximação com esse período: armas, tabardo, hierarquia, valores dos cavaleiros, as 

próprias lutas,; o consumo midiático, relacionado à prática desses jovens, tendo em vista 

a forte presença desse tipo de narrativa na sociedade contemporânea. Posteriormente 

mais três categorias surgiram na flânerie e nas entrevistas: o combate, como um jogo 

performático e ritualizado; a relação com a família e a relação com o grupo. 
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4. O GRITO DO GUERREIRO: ENTREVISTAS E INFERÊNCIAS 

 

4.1. AS CATEGORIAS 

 

 Neste capítulo serão discutidas as categorias de análise que foram definidas, 

tendo em vista o percurso metodológico traçado – pesquisa bibliográfica, estudo de 

campo, fotografias e entrevistas - buscando responder ao problema da dissertação. Esse 

percurso procurou extrair indicadores/índices que visavam revelar os motivos e causas 

da prática medievalista desenvolvida pelo Draikaner. Para uma maior fundamentação 

desse trabalho, serão usados aqui trechos de entrevistas conectados ao referencial 

teórico mobilizado. 

 Um dos pontos que mais chamou a atenção já no primeiro contato com o 

Draikaner foi a escolha da temática medieval para a sua prática. Essa (re)criação de um   

passado tão distante em uma cena juvenil urbana contemporânea se apresentou desde o 

início como uma demonstração clara de que havia uma semiotização ocorrendo  de uma 

maneira intensa. Diversos textos de temática ou inspiração medieval chegaram de  

diversas maneiras para esses jovens, que os transformaram em outros, reordenando e 

ressignificando diferentes signos conforme desenvolviam a sua prática e sua atuação 

como grupo. A presença de textos medievais, e em específico um tipo de texto muito 

presente na sociedade em que esses jovens estão inseridos, as narrativas midiáticas, 

foram as duas categorias de análise consideradas nessa pesquisa e que ganharam mais 

sentido na aproximação com o grupo.  

 Essas duas categorias de análise foram elencadas como iniciais para o estudo 

do grupo, porém, após a flaneriê e, principalmente, após as entrevistas três categorias se 

mostraram relevantes à medida que surgiam indícios de suas existências nos 

depoimentos dos participantes: a prática do boffering como um jogo, um ritual e uma 

atividade performática, a relação com a família e a relação com o grupo. 

 

4.2. A PRESENÇA DA IDADE MÉDIA 

 

 Nas entrevistas, como dito anteriormente, buscou-se investigar como a Idade 

Média era presente na vida desses jovens. Quando indagados sobre se as referências do 

medieval vêm de alguma memória ou da relação afetiva com esse período eles não 
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conseguem precisar de maneira clara. Percebe-se que existe sim uma memória, porém 

diluída em diversas camadas, construída das mais diferentes formas, sem haver uma 

fonte única e delimitada. A prática do boffering assim como a prática de cosplay 

estudada por Mônica Nunes, à qual se refere nessa citação,  

(…) é um texto imprevisível, em certo grau, com função de memória, 

capaz de (re) criar em seu entorno uma cena e, por sua vez, provocar 

os mais diversos modos de sociabilidade e suas implicações 

subjetivas, identitárias, estéticas e políticas (NUNES,  2015, p.24).  
 

 Como texto da cultura e ao recriar uma cena medievalista o boffering acaba 

tendo também, como salientou Nunes, a função de memória. Nesse sentido, o sociólogo 

Maurice Halbwachs (2013) afirma que a memória coletiva adapta imagens de fatos 

anteriores a crenças e a necessidades espirituais do presente. O passado é a todo o 

momento reconstruído e vivificado sendo assim ressignificado. É uma forma de história 

vivente onde seus conteúdos se atualizam e se articulam entre si. 

 Apesar de não haver uma memória apresentada de maneira explícita por todos  

os jovens, ele está lá: na forma da simbologia usada – tipo de armas, roupas, nome das 

armas, léxico, na cerimônia de graduação, nas batalhas, na admiração pela luta corpo a 

corpo, em que a habilidade do combatente é colocada à prova. É um complexo sistema 

de signos que coexiste e que “funcionam submersos em um continuum semiótico, 

completamente ocupado por formações semióticas de diversos tipos e que se 

comunicam em diversos níveis de organização” (LÓTMAN, 1996, p. 22).  

 Mônica Nunes e Marco Bin discutindo sobre as cenas juvenis composta por 

grupos que reencenam elementos da vida medieval na I Feira Schola Militum também 

abordam essa questão de não haver uma precisão fiel da prática desses jovens com a 

Idade Média.   

A luta ganha significado para a recuperação dos valores 

contemporâneos que julgam diluídos, e nesse sentido, não faz mesmo 

importância estabelecer um vínculo preciso em relação a um tempo e 

a um espaço definidos na Idade Média, mas tão somente extrair o 

fascínio das narrativas de luta, agregando o máximo de seus aspectos 

simbólicos. (NUNES; BIN, 2015, p. 10)   
 

 O que mais importa para os draikaners é a luta e os valores associados a essa 

época, por isso veem nas guerras medievais o exemplo perfeito de um tipo de combate 

que não existe mais.  
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Quanto ao medieval eu sempre gostei de guerra. Eu ia pesquisar 

guerra atrás de guerra para saber qual a guerra mais… a guerra que eu 

queria ter vivido, mesmo sabendo que para as pessoas que passaram 

por isso não deve ter sido…Eu tinha esse interesse por conflitos entre 

países. Eu gostava da antiguidade e das guerras napoleônicas, mas 

quando eu comecei a estudar, a ler sobre as guerras medievais eu 

realmente… Eu acho que a guerra mais franca que existe é com arma 

branca. Não tem nada que substitui isso. Eu acho que é uma coisa que 

a gente perdeu para sempre. (CRISTO, 2016) 
 

 Cristo traz embutido em sua fala a admiração por um tipo de combate em que 

os adversários têm, em tese, condições de igualdade na luta. As armas são equivalentes, 

sendo assim o que fará a diferença na disputa é a habilidade de cada um, conquistada a 

base de esforço, dedicação e treinamento. A vitória está na espada, somente na espada, e 

não em vantagens escusas ou em armamentos melhores. Cristo traz a memória dos 

combates medievais e a molda para a sua carência de viver alguns valores que acredita 

terem se perdido. 

 André, o Manequim, reafirma esse interesse pela habilidade presente nas lutas 

medievais: 

Hoje em dia as guerras não são mais de habilidade. São puramente de 

estratégia. Antigamente também era de estratégia, só que não adianta 

você ter 1.000 pessoas e o adversário ter 500 ótimas que você vai 

acabar perdendo. Porque hoje em dia você dá um tiro você matou a 

pessoa então você tem que saber apenas posicionar suas tropas. 

Naquela época não. Você tem que saber posicionar a tropa e além 

disso se o adversário mover na sua frente você tem que ter o 

pensamento na hora - Ah ele vem pela esquerda, beleza, vamos pela 

direita deles ou então não, vamos parar a esquerda…Com a prática do 

swordplay depois de um seis meses de treino, eu comecei a ver isso, já 

percebi que as guerras de hoje em dia são puramente estratégica. 

[Antes do Draikaner] eu sempre me interessava pelo medieval porque 

eu jogava RPG com meus primos, algo muito primordial. (KELL, 

2016)  
 

 André acrescenta a questão da estratégia, da rapidez das decisões, nos 

combates medievais como mais um aspecto de admiração, como algo que também se 

perdeu nos combates contemporâneos. 

 Luy afirma que seu interesse pelo medieval se deu porque o tio assistia a 

filmes com essa temática, o que despertou sua curiosidade e por isso buscou na internet 

grupos medievais, foi assim que encontrou o Draikaner. Rodrigo e Carol nunca tiveram 

um interesse específico por essa época. Carol afirma que “[…] o que eu gosto é da 

fantasia e de coisas que remetem a coisas que não existem e poderiam existir.” 
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(OLIVEIRA, 2016) e Rodrigo “[...] para mim tanto faz que é medieval” (CASTILHO, 

2016). 

 Para esses participantes do Draikaner o medieval apresenta-se como uma 

plataforma para a prática do boffering, uma aproximação ao universo fantasioso 

presente na vida desses jovens através de narrativas midiáticas. Não há um grande 

interesse histórico e, portanto, não há um aprofundamento no conhecimento sobre esse 

período. Mesmo a figura de Artur, citada como fonte de inspiração para o grupo, 

aparece de forma fragmentada, mais como uma ideia geral do que é um cavaleiro – 

habilidade, honra, heroísmo. Cristo coloca dessa maneira sua visão de Artur baseada nas 

Crônicas de Artur de Bernard Cornwell: “Ele tem a essência do que a gente se inspira. 

O Artur não é rei, ele é bastardo, a vida era dura e as pessoas lutavam para viver.” 

(CRISTO, 2016) Mais uma vez Cristo demonstra a sua admiração pelo esforço e 

merecimento.  

 Os elementos caracterizadores desse período no grupo: armas, roupas, ritos, 

servem também como diferenciadores do Draikaner em relação a outros grupos de 

swordplay, que de maneira geral também possuem uma temática medieval, como por 

exemplo os já citados: Darastrix (figura 28) e Berserk (figura 29). 

 

 

Figura 28: Grupo Darastrix  Foto: site56  Figura 29: Grupo Derserk  Foto: site57 

 

 Tanto para Cristo como para André, talvez por estarem há mais tempo no 

grupo e por já serem capitães, o interesse pelo medieval está associado ao combate, 

                                                           

56 https://www.darastrix.com.br/. Acesso em 02/11/2016 

57 http://www.berserkbm.com.br. Acesso em 02/11/2016 
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principalmente pela habilidade e estratégia. Já para Luy, pelo consumo de narrativas 

midiáticas. Para Rodrigo e Carol o medieval não tem tanta relevância, importando mais 

o universo fantasioso.  

 

4.3. CONSUMO MIDIÁTICO DE NARRATIVAS 

 

 O consumo midiático está fortemente presente na vida desses jovens. Desde a 

infância consomem as mais diversas narrativas: mangás, desenhos infantis 

(principalmente animês58), RPGs, jogos eletrônicos, séries e filmes, principalmente os 

de temática fantasiosa. De maneira unânime citam a trilogia cinematográfica  ‘O Senhor 

dos Anéis’, baseada nos livros de J.R.R. Tolkien, e que tem uma inspiração medieval, 

como um dos preferidos. Os animês também aparecem como umas das principais 

narrativas que esses jovens consomem. Carol cita dois animês famosos de sua 

preferência: “Quando pequena assistia Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, hoje assisto 

animês e Dorama (dramas coreanos).” (OLIVEIRA, 2016). Luy, André e Cristo também 

citam animês: “assistia Super Choque e Naruto e gostava de games de aventura.” 

(LUCENA, 2016). “Meu desenho preferido é Oban Star Race e o game Sonic.” (KELL, 

2016).” De desenho animado eu gostava do YuYu Hakusho que tinha bastante 

luta”(CRISTO, 2016). 

 O animê é um dos fenômenos da chamada ‘Cultura Pop Japonesa’. Foi criado 

a partir dos desenhos em quadrinhos, mangás, no Japão, após a Segunda Grande Guerra 

e rapidamente conquistou o mundo. Tanto no mangá quanto no animê os personagens 

possuem os olhos geralmente muito grandes, muito bem definidos, redondos ou 

rasgados, cheios de brilho e muitas vezes com cores chamativas, para que, desta forma, 

possam conferir mais emoção. 

A animação japonesa já era exportada ao mercado ocidental desde os 

anos 1960, quando Astro Boy (1963), Speed Racer (1967) e Gigantor 

(1965) chegaram às TVs americanas. No final dos anos 1960, 

entretanto, iniciativas de reformas na televisão, como a Action for 

Children’s Television, fizeram ameaças de boicotes e legislação 

federal para controlar o conteúdo considerado inadequado para as 

crianças americanas. O conteúdo japonês destinava-se a adultos em 

seu país de origem, muitas vezes tratava de temas mais maduros e se 

tornou alvo preferencial do repúdio. Distribuidores japoneses 

                                                           

58 Animação em estilo japonês. A maioria é originada de mangás. Tanto os mangás quanto os animês 

podem ser de diversos gêneros (comédia, ficção, terrror, etc). 
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desestimulados retiraram-se do mercado americano, despejando seus 

desenhos animados, falados em japonês, em canais pagos transmitidos 

a cidades com grandes populações de origem asiática. Com o advento 

dos videocassetes, os fãs americanos conseguiram dublar os 

programas dos canais com transmissão em japonês e compartilhá-los 

com amigos de outras regiões. Logo os fãs começaram a fazer 

contatos no Japão – tanto a juventude local como militares americanos 

com acesso às novas séries. Tanto o Japão quanto os Estados Unidos 

utilizavam o mesmo formato, NTSC, facilitando o fluxo de conteúdo 

pelas fronteiras nacionais. Fã-clubes americanos surgiram para apoiar 

o armazenamento e a circulação de animação japonesa. Nos campi das 

faculdades, organizações de estudantes formaram grandes bibliotecas, 

com material legal e pirateado, e realizavam exibições destinadas a 

educar o público sobre os artistas, estilos e gêneros do anime japonês.   

(JENKINS, 2006, p. 176 e 177) 

 

 No Brasil os primeiros animês também chegaram na década de 1960 porém 

não obtiveram sucesso. Foi só na década de 1990 quando a extinta rede Manchete de 

TV exibiu de maneira constante o Cavaleiro do Zodíaco que despertou um grande 

interesse nos jovens (NAGADO, 2005) 

 Este texto da cultura, o animê, tem um conteúdo variado porém os que fazem 

maior sucesso entre os jovens do Draikaner são as séries que têm um personagem ou 

grupo de personagens que lutam para que o bem triunfe no final. Virtudes como honra, 

companheirismo e coragem são exaltadas. Há uma clara preocupação em trazer um 

conteúdo com histórias de relacionamentos típicos de adolescentes. A luta, o embate, o 

confronto acontece em quase todos os episódios e, na maioria deles, independentemente 

dos superpoderes que os personagens tenham e a época em que se passa a ação, nos 

combates se usa golpes de artes marciais e armas como arco e flecha e espada. Em 

alguns desses animês, como Cavaleiro do Zodíaco, pode-se encontrar outros elementos 

de inspiração medieval, além da espada e do arco e flecha, como a armadura e o termo 

‘cavaleiro’. 

 O encanto desses jovens pelo animê talvez ajude a entender o fascínio que as 

lutas exercem sobre eles. Rodrigo disse ao ser perguntado sobre o que sentiu quando viu 

o boffering pela primeira vez: “Posso ser Naruto59 e soltar raio de luzes da minha 

espada.” (CASTILHO, 2016) 

                                                           

59 Personagem de animê que é um jovem ninja que procura ter reconhecimento e sonha em se tornar o 

ninja líder de sua vila. 
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 Não se verificou um interesse exclusivo em narrativas de temática medieval. 

Citam interesse em diversas, mas sem nenhum encanto específico pelo período. O que 

os fascina mais é o fantástico, independentemente da temática. Essa fascinação, como 

dito anteriormente, pode ser explicada, pois nessas narrativas midiáticas ocorre a 

criação de um mundo ideal, onde os desenlaces são previsíveis e por isso acabam dando 

uma sensação maior de segurança (CAWELTI, 1976). 

 Nunes entende dessa maneira, pela ótica da semiótica da cultura, a 

convergência de diversos textos culturais, como essas narrativas e o surgimento de 

novos, como o cosplay. 

Na heterogeneidade da semiosfera, o intercâmbio entre os diferentes 

textos pode ser concebido como dialógico. E é neste trânsito que 

ocorrem as confluências imprevisíveis, criando novas organizações de 

linguagem, novos textos de cultura, a exemplo do cosplay – que 

igualmente condensa, em sua materialidade: trajes e acessórios, a 

memória de textos passados; suas personagens como vestígios 

metonímicos das narrativas de mangás, tokusatsus, animês, games e 

filmes; HQs estadunidenses ou possíveis textos culturais midiáticos 

ainda não modelizados. (NUNES, 2014, p. 228). 
 

 Na prática do Draikaner podemos observar este mesmo tipo de condensação 

de materialidades que ocorre no cosplay e constatar, como já salientado, a existência de 

memória de textos passados e o vestígio de narrativas. As armas e trajes usados por 

esses jovens acabam por ter uma significação própria, mas que têm uma relação 

material com armas e trajes de diversos textos culturais, como os textos históricos mas, 

principalmente, os textos culturais midiáticos.  

O consumo, e especificamente o de narrativas midiáticas, pelos jovens 

“afirma-se como referente fundamental para a conformação de narrativas, de 

representações imagéticas e de universos imaginários repletos de significação, das mais 

aterradoras às mais inspiradoras.” (ROCHA e SILVA, 2007, p.4). Para os combatentes 

draikaners o consumo desses diversos textos culturais – desenhos, séries, filmes, games 

– serve como suporte para a construção de suas subjetividades e articula o imaginário à 

sociabilidade, além de propiciar a criação de seus próprios textos, que como dito por 

Rocha e Silva,  são repletos de significações, como visto ao longo dessa pesquisa.  
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4.4. O COMBATE 

 

 Como visto anteriormente, para todos os entrevistados, o jogo, a luta, foi o 

principal motivo para entrarem no grupo. A possibilidade de se sentirem participando de 

uma disputa foi o principal chamariz que os levou a integrar o Draikaner. Luy coloca 

desta maneira: “O que me chamou a atenção foi a luta em si mesmo.” (LUCENA, 

2016). Rodrigo também exalta a luta: “caraca, eu posso lutar” (CASTILHO, 2016). 

Carol acrescenta a importância interação: “O que chamava a atenção é o pessoal 

interagindo e batendo nos outros” (OLIVEIRA, 2016). Cristo enfatiza a 

competitividade: “No primeiro contato eu queria ser o melhor que todo mundo. A 

competição que me prendeu primeiro.” (CRISTO, 2016). 

 Em todos é possível perceber, em maior ou menor grau, um sentimento de 

competição, uma vontade de disputar, de jogar, de colocar suas habilidades à prova. 

Percebe-se que a competitividade vem sendo desenvolvida desde a infância, acentuada 

pelos jogos eletrônicos, outra unanimidade entre os entrevistados, e pelos animês e que 

pelo Draikaner eles encontram outra maneira de dar vazão a essa competitividade, 

porém usando o corpo, em um ambiente seguro e protegido por um grupo unido e 

preocupado com o bem-estar de além de um senso de justiça em que qualquer um pode 

ser vencedor, dependendo apenas de seus esforços próprios. O jogo, nessas condições, 

com regras e limites, permite uma igualdade de chances para todos. 

 

O interesse do jogo é, para cada um dos concorrentes, o desejo de ver 

reconhecida a sua excelência num determinado domínio. E a razão 

pela qual a prática do agôn supõe uma atenção persistente, um treino 

apropriado, esforços assíduos e vontade de vencer. Implica disciplina 

e perseverança. Abandona o campeão aos seus próprios recursos, 

incita-o a tirar deles o melhor proveito possível, obriga-o, finalmente, 

a servir-se deles com lealdade e dentro de limites fixados que, sendo 

iguais para todos, acabam, em contrapartida, por tornar indiscutível a 

superioridade do vencedor. O agôn apresenta-se como a forma pura 

do mérito pessoal e serve para o manifestar. (CAILLOIS, 1990, p. 35) 
 

 O mérito e o reconhecimento pelo grupo, como afirmado por Callois, não 

ocorrem apenas pelas vitórias, mas também pela capacidade de se suplantarem cada vez 

mais, através de esforço e dedicação, obedecendo às regras e sendo leal com os 

companheiros. Cristo deixa isso bem claro em sua fala: 
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A competição não é sobre ganhar, é sobre se superar. Não 

necessariamente superar a outra pessoa. Ganhar ou perder é 

secundário. É uma competição comigo mesmo. Seu eu ganhar eu 

quero que seja de maneira limpa e isso é muito forte no nosso grupo. 

Uma vitória desonrosa não tem valor. (CRISTO, 2016). 
 

 André apresenta essa mesma preocupação em ser vitorioso, mas de maneira 

limpa, através de seus méritos: “Eu nunca vou ganhar nada de forma trapaceira. Eu vou 

ganhar, pois minha habilidade me proporcionou isso.”(KELL, 2016).  

 A performance também está presente, principalmente associada ao jogo, como 

demonstra Huizinga, relacionando-o com a arte, com o corpo em movimento: 

São tão íntimas as relações entre o jogo e a dança que mal se torna 

necessário exemplificá-las. Não e que a dança tenha alguma coisa de 

jogo, mas, sim, que ela e uma parte integrante do jogo: ha uma relação 

de participação direta, quase de identidade essencial. A dança é uma 

forma especial e especialmente perfeita do próprio jogo. […] A 

distinção entre as artes plásticas e as artes musicais corresponde 

grosso modo a aparente ausência de características lúdicas nas 

primeiras em contraste com sua acentuada presença nas segundas. Não 

será preciso ir muito longe para descobrir a razão deste fato. Para se 

tornarem esteticamente operantes as artes das Musas ou artes 

‘musicais’ precisam ser executadas perante um público. A obra de arte 

desse tipo, mesmo estando já composta ou escrita, só adquire vida 

própria quando é interpretada, isto é, quando e objeto de uma 

representação ou productio no sentido literal do termo, quando é 

apresentada a um publico. As artes ‘musicais’ são fundamentalmente 

ação e são apreciadas enquanto tais de cada vez que a ação é repetida 

na interpretação [...]Essa ação, que é a alma de todas as artes 

protegidas pelas Musas, pode perfeitamente receber o nome de 

jogo.(HUIZINGA, op. cit,, 2000, p. 157 e 158) 
 

 O autor deixa claro aqui a ligação do jogo com arte, sua relação direta com a 

ação interpretativa, o seu caráter físico relacionado à performance e ao gestual. Como 

visto anteriormente, percebe-se a preocupação dos jovens com a performance pelo zelo 

em confeccionar armas que não sejam apenas funcionais, mas também que sejam 

bonitas e se aproximem das armas de inspiração, na confecção dos tabardos, em que se 

preocupam com o tecido e as cores para que fiquem vivas e chamativas, pelas poses nas 

fotos, sempre em posição de guarda. É uma performance que acaba tendo, além da 

função de divertir, trazer novos integrantes e aproximar o grupo, servindo como um 

fator de agregação .  

A ritualização, como já discutido, está fortemente presente, como eco de 

textos culturais absorvidos por cada um dos integrantes do grupo, porém ela aparece de 
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maneira tênue nas falas desses jovens. Percebe-se que associam a ritualização ao 

respeito aos valores que professam, In gladius victoria est, principalmente relacionado 

aos combates. Cristo afirma isso de forma direta: “os grupos em que as pessoas não se 

respeitam não é um grupo, é um bando.” (CRISTO, 2016) Carol também reafirma essa 

questão: “o respeito no grupo é forte.” (OLIVEIRA. 2016) Solenizam algumas 

atividades do grupo – graduação, entrega do tabardo, nomeação de armas – com uma 

carga ritualística que confere a esses momentos relevância e respeito, além de reforçar a 

crença em um sentimento comum que une esses jovens fazendo com que se sintam 

membros de uma coletividade na qual os símbolos expressam valores e aspirações 

partilhados por todos. 

 Mafessoli enfatiza o papel do ritual no sentimento de pertencimento.  

[…] o rito e uma técnica eficaz que organiza, da melhor maneira 

possível, a religiosidade (religare) ambiente de nossas megalópoles. 

Podemos mesmo dizer que, o aspecto efêmero dessas tribos e o trágico 

que lhe e próprio, acentuam, deliberadamente, o exercício dos rituais. 

Com efeito, estes, através de seu aspecto repetitivo e da atenção que 

concedem ao minúsculo, atenuam a angustia do ‘presenteísmo’ [grifo 

do autor]. Ao mesmo tempo, como o projeto, o futuro, o ideal, já não 

servem mais de cimento para a sociedade, o ritual, confirmando o 

sentimento de pertença, pode representar esse papel e, assim, permitir 

que os grupos existam. (MAFFESOLI, 1998, p. 196) 
 

 Para o autor, o ritual vem a substituir o que unia grupos anteriormente, como 

um projeto em comum ou a busca de um futuro melhor, tornando-se um integrador de 

indivíduos a uma coletividade. O ritual, evidenciado através das celebrações, tangibiliza 

os sentimentos espraiados pelo grupo, explicita os valores e aspirações comuns, 

ajudando a sedimentar o grupo. 

 

4.5. RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

 

 A preocupação sobre como a família enxerga a participação dos entrevistados 

no grupo foi verbalizada por Cristo (2016) “Eu achei que não seria visto com bons olhos 

pelas pessoas. Eu demorei um mês para falar para a minha mãe”. André também trouxe 

a preocupação dos familiares com a violência. 

No começo ela não gostava pois ela acha que qualquer tipo de luta 

estimula a violência, eu nunca pratiquei arte marcial. Eu levei ela em 

um teste de graduação meu. Ela viu como as pessoas são, como é a 

graduação, como são os treinos. Ela viu que não estimula a violência. 
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Ela viu que depois das lutas as pessoas davam as mão se abraçavam. 

Ela aceitou que assim que funciona. Que não é porque a gente se bate 

que tem violência. (KELL, 2016) 
 

 Percebe-se que as preocupações são apenas iniciais. Após algum tempo os 

familiares aceitam a participação no grupo e em alguns casos até apoiam. Rodrigo relata 

que em diversas ocasiões seu pai foi levá-lo e/ou buscá-lo no treino. 

 Outra questão em relação à família surgiu de maneira espontânea, em uma fala 

de João Pedro em um dos primeiros contatos estabelecidos com o grupo.  

É uma coisa que a gente constatou no Draikaner e a gente viu que em 

outros clãs acontece. Quem é muito fissurado no swordplay tem 

problema com os pais. Pais ausente, separação, separação meio 

trágica, não conhecer o pai. Quase todo mundo aqui, é difícil alguém 

que é muito fissurado e tem pai e mãe, uma família feliz. É bem difícil 

mesmo.[…] Uma coisa que a gente pensou é que o Draikaner é muito 

família, então a pessoa vê a família dela aqui, sente o Draikaner como 

família. Membros chamando outros membros de pai e mãe. […]A 

gente aqui é muito acolhedor. (RAMPIN, 2016) 
 

 Nas entrevistas com os outros membros isso ficou mais evidenciado. Os pais 

de Cristo se separaram quando ele ainda era pequeno e nunca mais teve contato com o 

pai. Os pais de André se separaram recentemente e ele não fala mais com o pai. Luy 

brigou com o pai por achar que esse fazia uma distinção entre ele e os irmãos, exigindo 

mais dele do que dos outros e foi morar com a avó. Carol perdeu a mãe há 12 anos e o 

pai há 6. Rodrigo foi abandonado pela mãe ainda muito pequeno e também nunca mais 

teve contato com ela a ponto de não se lembrar como ela é nem saber se ainda está viva. 

Cristo relata um pouco como vê o grupo em relação a essas situações: 

O grupo até certo ponto funciona como uma terapia porque as pessoas 

que vão lá para o grupo geralmente têm algum problema psicológico 

ou de ansiedade ou depressão. Algum vínculo que ela quebrou ou com 

a sociedade ou com a família. Elas vêm para nós para pertencer a um 

grupo e se encontrar. E às vezes elas lutam, se sentem reconhecidas, 

ganham confiança, ganham autoestima, conquistam o que queriam 

conquistar no mundo, chegam no patamar máximo e aí elas se sentem 

preparadas para a vida. Aí elas veem que o tempo que passaram no 

grupo como uma lição e depois que elas aprenderam a lição estão 

prontas para encarar o mundo como um ser completo. Eu vejo meio 

que como uma certa terapia. […] Ou ele é isolado socialmente do 

meio dele ou ele não quer ficar perto da vida dele. Às vezes os dois. A 

pessoa quando ela é muito…quando ela passou muitas coisas, quando 

ela não tem muita seriedade, porque a disciplina é uma coisa que a 

gente trabalha muito lá, quando ela não tem muita seriedade… eu 

sinto que ela está em um estado de fuga de alguma coisa ou são os 

amigos ou a família e geralmente é a família.(CRISTO, 2016) 
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 Para Cristo, o grupo exerce uma função de ajudar os indivíduos a se 

encontrarem. Ao partilharem suas emoções – amor, medo, insegurança, etc – com 

outros membros e perceberem que não são os únicos a vivenciarem esses sentimentos, 

ganham confiança e autoestima. Carol reafirma essa questão terapêutica do grupo:  

O Draikaner me livrou de uma época que estava pesada de 

pensamento. Não queria fazer nada, estava desmotivada, acho que por 

causa da faculdade que eu sabia que não podia continuar e também 

tinha que arrumar emprego pois só tinha meu irmão e fica muito 

pesado para ele. (OLIVEIRA, 2016) 

 
 Para esses jovens o importante é sentirem-se em comum, participar da 

intensidade do momento e essa partilha de sentimentos acaba por servir como um 

cimento social. Recorrer a uma coletividade vem da necessidade de compartilhar os 

prazeres e as afinidades. Essa necessidade dos jovens em procurar um grupo se acentua 

diante de estruturas sociais cada vez mais fluidas. José Machado Pais discorrendo sobre 

a juventude afirma que: 

[…] os jovens sentem a sua vida marcada por crescentes 

inconstâncias, flutuações, descontinuidades, reversibilidades, 

movimentos autênticos de vaivém: saem da casa dos pais para um dia 

qualquer voltarem; abandonam os estudos para os retomar tempos 

depois; encontram um emprego e em qualquer momento se veem sem 

ele; suas paixões são como ‘voos de borboleta’ [grifo do autor], sem 

pouso certo; casam-se, não é certo que seja para toda a vida… São 

esses movimentos oscilatórios e reversíveis que o recurso da metáfora 

do ioiô ajuda a expressar. Como se os jovens fizessem das suas vidas 

um céu onde exercitassem a sua capacidade de pássaros migratórios. 

(PAIS, 2006, p. 8 e 9) 
 

 Percebe-se que no grupo, através das relações e dos rituais, buscam uma 

estabilidade que não possuem em suas vidas. Um porto seguro para suas emoções. Um 

lugar de acolhimento que talvez não encontrem em suas famílias. Nesse sentido Singly 

discutindo sobre a família contemporânea assinala: 

Os indivíduos querem, ao mesmo tempo, ter asas e criar raízes, ou 

segundo uma expressão assinalada por Charles Taylor, ‘raízes 

portáteis’ [grifo do autor] Não é porque os indivíduos querem se 

deslocar, não mais ficar em seu espaço inicial, não mais se limitar aos 

laços herdados que eles recusam toda herança, todas as âncoras. Eles 

também não sonham em ser nômades; ao contrário, querem ter um 

ponto fixo de referência e que podem modificar, um ponto a partir do 

qual eles podem se deslocar. As pessoas que não têm nenhuma 

referência de sua origem, ou seja, que não têm nenhuma indicação de 

quem são seus pais, vivem isso muito mal. (SINGLY, 2007, p. 176) 
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 Os jovens são os que mais se ressentem dessas estruturas familiares mais 

fluidas, pois ao mesmo tempo em que se comportam como ‘pássaros migratórios’ 

precisam de algum lugar para pousar, isto é, precisam criar raízes, mesmo que móveis, 

para terem referências e, talvez por isso, dão tanta relevância aos valores professados no 

Draikaner. Encontram no grupo parâmetros que se aproximam aos seus e que não 

encontram de maneira tão explícita em outros agrupamentos sociais de que fazem parte, 

como família, escola, trabalho. Não é uma questão de “ovo ou galinha”, ou seja, estão 

no grupo por esse ter determinados valores ou possuem esses valores por estarem no 

grupo? Isso ocorre de maneira concomitante. Os indivíduos que entram e ficam no 

Draikaner já possuíam, de alguma maneira, esses princípios morais, que são 

constantemente reforçados pelo consumo de textos culturais midiáticos medievais ou 

com vestígios, como os animês ou filmes de capa e espada, e que pela força do grupo 

são lapidados e aclarados na convivência entre os membros. Rodrigo explica, a sua 

maneira, como vê a questão dos valores: 

O lema do nosso clã é In gladius victoria est. Além do básico, ser 

honesto, treinar bastante, só fazer o que você é capaz de fazer, não 

roubar, não tentar trapacear. Isso é muito além disso. Porque essa é a 

concepção de uma pessoa só. Não é In gladius victoria est de uma 

pessoa para outra. Não é só você ser honesto, não é só você cantar 

golpe, não é só se desenvolver. É você ser honesto com quem você 

está, a ponto de você apontar os erros dela também e passar o que 

você sabe da pessoa e que ela se desenvolva também para que ela se 

torne honesta também. Isso eu levo no dia a dia. Eu trago para mim a 

responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Eu também faço isso 

no clã. Se tem alguém um aprendiz ou guerreiro com dificuldade de 

pegar o golpe eu tomo para mim a responsabilidade de treinar ele para 

isso. O fato de você estar ajudando as pessoas perto de você para 

ficarem tão boas quanto você também faz parte do In gladius victoria 

est. (CASTILHO, 2016) 
 

 Para Rodrigo os princípios existentes no grupo são os princípios que adota em 

sua vida, no relacionamento com outras pessoas. Provavelmente por haver essa 

similitude, entre o que ele e o grupo pratica, fez com que continuasse no Draikaner. 

 Percebe-se pela fala dos entrevistados que o grupo não substitui a família, mas 

se soma a essa. Enxergam nas relações que estabelecem no Draikaner, em um momento 

de suas vidas tão marcado pela mutabilidade, uma base que os ajuda a sustentar suas 

emoções, aflições e preocupações. Ali eles têm um espaço seguro que a partir do qual 

podem alçar voo e retornar, servindo como referência para suas vidas.  
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4.6. RELAÇÃO COM O GRUPO 

 

 A fala do Rodrigo acima evidência outra categoria de análise que surgiu no 

andamento da pesquisa, a da relação que se estabelece entre os participantes do 

Draikaner, de amizade, companheirismo e acolhimento, além dos valores que o grupo 

adota, ser um dos principais motivos demonstrado pelos entrevistados de continuarem a 

sua participação no grupo. Cristo coloca isso de maneira categórica: 

Os valores que os organizadores passavam, a amizade que eu criei 

com as pessoas lá dentro e senti que eu pertencia a uma coisa que de 

fato era única.[…] No começo eu fiquei por causa da competição, do 

duelo mas você não consegue ficar só lutar, lutar, lutar tem que ter 

alguma coisa a mais e foi assim a amizade que eu criei com as pessoas 

lá e essa coisa de você ser voluntário e proporcionar isso para outras 

pessoas que você não conhece, de graça, é meio uma terapia para 

mim. (CRISTO, 2016) 
 

 Carol também reafirma essa relação: 

O fato de conversar com pessoas diferentes, entra muita gente no 

Draikaner, e tem muita gente que fica que é muito legal. Eles são 

muito próximos. A relação do clã… acolher as pessoas. Se você 

perguntar alguma coisa ela pode não saber mas pergunta para outra. 

Ela te envolve de um jeito que você se sente acolhido. (OLIVEIRA, 

2016). 

 Luy percebe esse acolhimento pela forma como o grupo recebe a todos, “o 

grupo é mente aberto. Não tem preconceito com gay, tipo de música, cor. O grupo é 

bem unido. Fala sobre tudo.” (LUCENA, 2016) 

 Manequim também traz a falta de preconceitos como algo altamente positivo 

na relação do grupo, “o Draikaner, por ser uma coisa diferente, as pessoas já vêm mais 

abertas, vêm com menos preconceito e por causa disso somos mais unidos. Algo 

diferente que cada um tem, o seu jeito de fazer, e você aprende muita coisa.” (KELL, 

2016) 

 Rodrigo entende o Draikaner como um:  

aglomerado de coisas boas. A união do pessoal. O fato da gente buscar 

o melhor pra gente, entre a gente pode refletir em fazer da gente o 

melhor da gente para os outros. O fato da gente se desenvolver junto 

faz com que o grupo cresça. […] Eu acho que hoje em dia o clã está 

muito bom em sentido de agregar as pessoas. Desenvolvendo elas, 

treinos legais, não só como swordplay, mas como pessoa também. 

(CASTILHO, 2016) 
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 As relações das pessoas do grupo extrapolam o momento da prática do 

boffering. Eles formam grupos no whatsapp (aplicativo de celular de mensagens 

instantâneas), encontram-se para ir a bares, ao cinema, a alguma praça, trocam 

mensagem pelo facebook (rede social digital), enfim, constituem uma relação de 

amizade que sobrevém ao grupo. 

 Reguillo (2003) caracteriza as culturas juvenis, como a estudada nessa 

dissertação, pelos seus sentidos múltiplos e móveis que incorporam, descartam, 

mesclam, inventam símbolos e emblemas, em um contínuo movimento que as tornam 

difíceis de serem representadas por sua ambiguidade. Ela também traz o mundo de 

referências que esses jovens habitam: um mundo globalizado, com novas tecnologias de 

comunicação, desencanto político, discursos dominantes desgastados, deterioração de 

emblemas, uma profunda crise estrutural da sociedade. Isso faz parte inseparável do 

cenário em que todos os dias milhares de jovens semiotizam o mundo e apropriam-se 

dele.  

 Nesse cenário, as relações entre os jovens também têm uma nova 

configuração. Não ficam restritas a grupos tradicionais, como da escola ou da família. 

São relações que se alimentam de narrativas comuns que vão fornecer os materiais 

essências à comunicação. “Configura-se uma sociabilidade performativa, narrativa, 

contínua e em rede. A rede de amigos é o capital social mais importante para esses 

jovens e esse capital é essencialmente relacional.” (TEIXEIRA, 2012, p.102). Eles 

necessitam criar relações, que não são apenas as que ocorrem naturalmente nos grupos 

que participam de maneira compulsória, mas com grupos em que percebem uma  

identificação. 

 Para descrever essa nova forma de se relacionar, o sociólogo Maffesoli (1998) 

criou um novo termo – socialidade – que assinala a diferença com a sociabilidade 

encontrada nas sociedades modernas em: classes sociais, profissões, etc, das novas 

formas de criação de comunidades, onde os laços sociais se formam de maneira lúdica, 

em que há uma importância maior da afetividade, nos interesses em comum, no 

reconhecimento de um pelo outro. São agrupamentos nos quais não há a necessidade de 

um espaço físico, mas sim simbólico.  

 Dessa forma, o Draikaner se apresenta como um perfeito exemplo dessa nova 

forma de socialidade. Um grupo onde os membros se relacionam, prioritariamente, com 
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base na afetividade, demonstrado pelos entrevistados através da palavra ‘acolhimento’. 

Acolher para esses jovens ganha diversas dimensões. Significa serem ouvidos, 

respeitados, reconhecidos, acarinhados, aconselhados, mas isso é uma via de mão dupla,  

são acolhidos mas também acolhem. Maffesoli destaca essa mutualidade entre os 

indivíduos: 

[…] o indivíduo não pode existir isolado, mas que ele está ligado, pela 

cultura, pela comunicação, pelo lazer, e pela moda, a uma 

comunidade, que pode não ter as mesmas qualidades daquelas da 

idade média, mas que nem por isso deixa de ser uma comunidade. E 

esta é que precisa ser destacada. Inspirado em G. Simmel, propus ver 

na forma o ‘laço de reciprocidade’ [grifo do autor] que se tece entre 

os indivíduos. Trata-se, de algum modo, de um laço em que o 

entrecruzamento das ações, das situações, e dos afetos, formam um 

todo. (MAFFESOLI, 1998, p. 114) 
 

 Essa reciprocidade é que traz uma coesão ao grupo. É o laço que mantém os 

membros sentindo-se partícipes de uma comunidade que se apóia na troca de afeto,  

compreensão e ajuda entre os indivíduos. Dentro do grupo esses jovens se sentem 

protegidos por seus pares e no Draikaner esse é um sentimento comungado por todos.  

 De forma unânime, os entrevistados reputam às relações no grupo como algo 

extremamente positivo. Por não sentirem qualquer forma de preconceito sentem-se à 

vontade para exercerem suas individualidades, que podem ser múltiplas ou mutáveis, 

pois serão aceitos, compreendidos e respeitados por todos.   

 Em síntese, comparando todas as falas dos entrevistados percebe-se que há 

uma coesão muito grande entre os discursos, com algumas diferenças por conta da 

subjetividade. Do ponto de vista da investigação as respostas tiveram uma grande 

equivalência. Todos apontaram a luta como primeiro interesse pelo grupo, sentem-se 

acolhidos e criaram relações de amizade com base na afetividade e respeito pelas 

diferenças e consomem diversas narrativas midiáticas de inspiração medieval. A seleção 

dos entrevistados por patente dentro do grupo se mostrou muito mais interessante pela 

forma como as respostas foram dadas, mais do que pelo conteúdo. Cristo e André, pela 

posição hierárquica e tempo que têm no grupo, se expressam de maneira mais 

articulada, tendo uma grande preocupação em serem didáticos. Rodrigo e Carol foram 

mais emocionais em suas respostas e Luy um pouco mais acanhado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Para a discussão da prática de um grupo juvenil paulistano, o Draikaner, 

buscou-se nessa dissertação principalmente uma fundamentação teórica calcada nas 

ideias de Lótman acerca da circulação de textos, da capacidade que têm de gerar novos, 

preservando a memória de anteriores. Nesse sentido Nunes afirma que os textos 

culturais são capazes de:  

[...] gerar novos significados, mas também de preservar a memória de 

seus contextos anteriores, isto é, abrigar em si mesmo memórias 

ancestrais, ou seja, um texto cultural pode se transformar e conservar 

o que era anteriormente – a exemplo da força mítica/mágica da 

palavra, ainda hoje presente nos sistemas midiáticos[…] (NUNES, 

2013 p.48) 

 Sendo assim eles têm a função de memória ao conservar '‘resquícios’' de 

outros textos, como por exemplo, as novelas de cavalaria, os textos históricos, outras 

narrativas midiáticas, etc, e dão continuidade à preservação da memória da Idade Média 

Do ponto de vista da semiótica, a cultura é uma inteligência e uma 

memória coletiva, isto é, um mecanismo supraindividual de 

conservação e transmissão de certos comunicados (textos) e da 

elaboração de outros novos. Nesse sentido, o espaço da cultura pode 

ser definido como um espaço de certa memória comum, isto é, um 

espaço em cujos limites alguns textos comuns podem se conservar e 

serem atualizados. A atualização deles se realiza dentro dos limites 

invariáveis de sentido que permite dizer que no contexto de uma nova 

época o texto conserva, com todas as variações das interpretações, a 

qualidade de ser idêntico a si mesmo. Assim pois, a memória comum 

para o espaço de uma cultura dada é assegurado, em primeiro lugar, 

pela presença de alguns textos constantes e, em segundo lugar, pela 

unidade dos códigos, sua não variação, ou por seu caráter ininterrupto 

e regular de transformação. (LÓTMAN, 1996, p.109) 

  Os Draikaners, apesar de não terem vivido na Idade Média, acabam, pelo 

processo de semiose, ‘adquirindo’ essa memória, principalmente pelo consumo de 

narrativas midiáticas, conservando-a e também criando novas, além de gerarem também 

novos significados ao transferirem para sua prática do boffering os princípios 

apreendidos nesses textos – a coragem: devem enfrentar todos os adversários de 

maneira digna; a lealdade: principalmente nas batalhas campais devem proteger o 

grupo; a obediência: possuem uma hierarquia que deve ser respeitada; o 

companheirismo: ajudam-se  mutuamente fabricando armas em conjunto, inventando 
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novos golpes e a honestidade: como os combates são muito rápidos, quem recebe o 

golpe deve ‘acusá-lo’, entre outros,  e com isso eles também criam um novo texto, uma 

nova semiosfera, que também estará imersa no continuum semiótico e interagirá  com 

outras semiosferas dando continuidade ao processo de semiose. 

 O medieval (re)criado por esses jovens se enquadra em um dos tipos de Idade 

Média elencados por Umberto Eco – a Idade Média como pretexto, lugar mitológico 

onde se faz reviver personagens contemporâneas (ECO, 1986). Esse lugar mitológico 

serve como um pano de fundo, um texto cultural, onde eles podem exercer o 

protagonismo nas narrativas que criam com a sua prática. Em uma sociedade 

contemporânea cada vez mais conectada, em que as mudanças chegam a uma 

velocidade impressionante, esse protagonismo, dentro de uma atmosfera medieval, 

preenche a necessidade de se afastarem da rotina diária, do dia a dia de problemas e 

preocupações, ao trazer uma previsibilidade confortadora de um universo fantástico 

criado por eles mesmo e sobre o qual têm controle (SELLING, 2002). 

 É interessante notar que essa Idade Média vivida pelo Draikaner vem ao 

encontro do que Eco (2010) nos apresenta sobre esse período. Não é sombrio, místico e 

muito menos misógino, mas sim algo culturalmente rico, de princípios morais 

edificantes e de compreensão e aceitação de todos. 

 O consumo de narrativas midiáticas tem grande influência na prática vivida pelo 

grupo. Além de trazer a memória do medieval e a reafirmação de vários valores 

importante para os membros, ajuda na interação por ser mais um fator em comum entre 

os jovens. 

 Tendo em vista o acima exposto e as discussões desenvolvidas nessa pesquisa, 

chega-se ao final dessa dissertação tendo cumprido os objetivos propostos inicialmente. 

Examinou-se o Draikaner e o boffering, buscando entender como a memória de um 

medieval se conserva no grupo através da circulação de textos culturais, notadamente 

pelo consumo de narrativas midiáticas. Observou-se os diversos vestígios dessa 

memória presente nesta teatralidade juvenil, tais como as armas, as roupas e os valores. 

Relacionou-se as práticas de consumo do grupo com a Idade Média e discutiu-se como 

essa prática comporta-se como um jogo e uma performance, além de apresentar os 

processos ritualísticos existentes no grupo que também remetem ao medievalismo.   
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 O estudo do grupo Draikaner mostra-se relevante por representar uma cena 

juvenil, como a cena cosplay apresentada por Nunes, que é “propulsora de modos de 

sociabilidade e subjetividades, de circulação de artefatos, de afetos e memórias, 

identificações, identidades, relações geracionais e políticas” (NUNES, 2015, p.44) além 

de ser uma prática comunicacional. Com o boffering, estabelecem relações entre si que 

os ajudam na construção de suas individualidades, pois o grupo serve como local de 

acolhimento e de referência, provavelmente, inferimos a partir do que trazem sobre suas 

relações familiares, por não encontrarem de maneira plena, neste âmbito, as orientações 

que sentem necessidade para o bem-estar psíquico e emocional. Pelo que se percebe na 

fala desses jovens nas entrevistas, pelas preocupações que apresentam por valores 

morais, pelas responsabilidades que assumem de trabalho e estudo, o medievalismo que 

vivenciam em suas praticas não se configura como um escapismo, mas sim como um 

alento. A Idade Média (re) criada se apresenta como um pretexto para desenvolverem 

uma socialidade, como dito por Maffesoli (1998), que lhes ajudam a criar um 

arcabouço: social, político e psicológico, para suas vidas em sociedade. 

 Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, as práticas de 

inspiração medieval são mais antigas. Aqui no Brasil são mais recentes e, portanto, 

poucas pesquisas foram realizadas. Em uma busca no banco de Teses e Dissertações da 

Capes, por trabalhos com as palavras swordplay, boffering, medievalismo, (re)criação 

da Idade Média, não foi encontrado nenhum que verse sobre práticas medievais, isso 

confere a essa pesquisa um caráter inaugural. Por isso, diversos outros pontos, alguns 

aqui levantados e outros a serem percebidos, também merecem uma investigação mais 

aprofundada em novos estudos sobre o medievalismo, como por exemplo, a importância 

dos valores morais, as identificações geradas, as questões de gênero, entre muitos não 

explorados neste trabalho. 
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ANEXOS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Qual o seu nome e idade? 

2- Em que bairro você mora? 

3- Você estuda, trabalha? 

4- O que estuda? Ou qual o trabalho? 

5-Como é sua composição familiar? Pais? Irmãos? Com que você mora? 

6- É casado? Namora/tem relacionamento estável? Quem são seus melhores amigos? 

7- Conte um pouquinho de sua infância. O que você gostava de fazer? Que 

desenhos/programas/seriados assistia? Quais/que tipo de brincadeiras gostava? O que gostava 

de jogar? Games? Super heróis preferidos? Livros? Histórias? 

8- Pratica ou praticava algum esporte? Acompanha algum esporte? 

9- Tem algum hobbie? 

10- Você se acha mais 'ligado' em assuntos de exatas/científicos, humanas (história, politica) ou 

biológicas (animais, natureza)? 

11- O que costuma fazer em suas horas de lazer? 

12 – Que tipo de filmes/livro/seriados/programas costuma ler/assistir? Fale quais últimos 

filmes/livros assistiu/leu? Acompanha alguma série de TV? Joga game? 

13- Tem alguém (personagem histórico, personagem ficção, alguém da sua vida) que você 

admira? Por que? 

14- Como é sua relação com seus familiares (pais e irmãos)? - desenvolver conforme respostas 

15- Descreva um dia (de semana) normal de sua vida? E um fim de semana?  

16 – Como conheceu o Draikaner? O que mais chamou a atenção no grupo? e na prática? Por 

que resolveu participar? O que mais gosta de fazer (armas preferidas, tipos de combate)?  

17- Conte-me sobre o grupo. Quantas pessoas, coordenadores, como são os treinos, como é a 

compra de materiais e fabrico de armas? 

18- Tem alguma coisa que não gosta no grupo? 

19- Como é a participação das meninas no grupo e na prática do swordplay? 

20- Você tem relação com as pessoas do grupo no seu dia a dia? 

21- Você leva para a sua vida algo do grupo ou da prática que vocês fazem aqui? 

22- Quais são seu sonhos/ambições pessoais? Onde você imagina estar daqui a 5 anos? Você se 

imagina nesse grupo daqui 5 anos? Como você gostaria que esse grupo/prática estivesse? 
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