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APRESENTAÇÃO

Este livro é fruto de uma ambição nossa de organizar um livro de estudos sobre RPG,
realizado graças à Editora Diálogos, que acreditou na força de nossa proposta. Neste livro,
o leitor encontrará temas e abordagens variadas, sobre (o que é hoje chamado de) “RPG de
mesa”, LARP, MMORPG, card games e jogos de computador.
Nossa ideia foi organizar o livro de forma que abrangesse desde o RPG em sua forma
mais “tradicional” até seus desdobramentos mais modernos. O leitor, dessa forma, percebe a
mutabilidade que esse jogo sofreu desde sua criação até os tempos contemporâneos.
Assim como numa aventura de RPG, reunimos autores ligados a alguma vertente desse
jogo para cumprir nossa missão. E como uma missão bem sucedida e registrada, visa inspirar
novas pesquisas nessa área.
O 1° capítulo – intitulado “O processo criativo da elaboração de um RPG baseado em
uma adaptação das lendas do rei Arthur”, de Vinícius de Moraes, Lis Yana de Lima Martinez e
Sandra Sirangelo Maggio – discorre sobre como um jogo do RPG baseado no ciclo arturiano
de lendas pode não só adaptar a literatura ao jogo, mas usá-la para criar um jogo por si só.
Dessa forma, esse “RPG arturiano” também seria uma forma lúdica de se contar histórias, e
tão importante como seus resultados é entender seu processo de construção.
O 2° capítulo – “O Role-playing Game na aula de literatura: uma proposta de leitura
performática da obra de Ariano Suassuna”, de Davi Ferreira Alves da Nóbrega e Maria Marta
dos Santos Silva Nóbrega – traz um interessante uso da proximidade entre RPG e literatura
no contexto do ensino por meio de uma obra de Ariano Suassuna. Dessa forma, poderá ser
conhecido um estudo de caso que mostra uma maneira lúdica de formar leitores por meio de
uma atividade criada pelos autores dessa ideia.
O 3° capítulo – “Desenvolvimento de jogo digital educacional no RPG Maker MV para
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de ortografia da Língua Portuguesa”, de Fábio
Nunes Assunção e Nukácia Meyre Silva Araújo – traz uma pesquisa empírica envolvendo o
RPG Maker MV. Comprova-se nesse texto como um jogo desenvolvido com esse software
pode auxiliar alunos quanto à ortografia em língua portuguesa de forma lúdica.
O 4° capítulo – “RPG Pedagógico, seu uso interdisciplinar e Redação: algo além de um
jogo”, de Luciano Gomes de Sousa – aborda os motivos relevantes para a utilização do RPG
no âmbito escolar: o RPG Pedagógico. Sua tese se justifica com os péssimos resultados obtidos
por nosso país em avaliações internacionalmente reconhecidas que fez com que professores
e educadores brasileiros buscassem caminhos que elevassem a qualidade do ensino. Dessa
forma, apresenta o RPG como um instrumento pedagógico altamente eficaz para tornar
mais envolvente, prazeroso e significativo o processo de ensino-aprendizagem de diferentes
disciplinas e nos diferentes ciclos de ensino.
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O 5° capítulo – “RPG como instrumento de ensino de inglês: configurações do gênero
textual”, de Élen Ramos e Lidia Stutz – usa uma aventura pronta do chamado “RPG de
mesa” como exemplo para se mostrar como nela se materializam as operações de linguagem.
Classificando o RPG como gênero textual, a aventura Dungeons & Dragons: Lost Mine of
Phandelver é explorada sob luz do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da didática das
línguas.
O 6° capítulo – “RPG como ferramenta complementar sistematizada: do infantil ao
superior”, de Maira Zucolotto – contempla o RPG como suporte pedagógico complementar
eficiente ao sistema de ensino. Aponta, com resultados de pesquisas bibliográficas atuais,
a importância que vem se atribuindo à utilização do jogo nos diversos ciclos escolares,
ressaltando as boas ideias e as deficiências desse uso; e sugestiona uma possível implantação
sistemática do RPG aos currículos educacionais.
O 7° capítulo – “Desenvolvendo soft skills através do RPG: uma intervenção da
psicologia analítico-comportamental”, de Germano Henning, Rodrigo Fuga e Lucas Moraes
– ambienta o leitor para o que são as soft skills e demonstra uma aplicação por meio do
RPG. Apesar de comportamentos cotidianos parecerem inatos ao ser humano, muitos
não conseguem executá-los com naturalidade, e o RPG de mostra uma forma lúdica que
possibilitou conhecer resultados positivos em sua aplicação no caso analisado.
O 8° capítulo – “Treino de Habilidades Sociais e generalização: terapia de grupo fora
da clínica com uso do RPG e gamificação”, de Renato Gallo, Germano Henning, Raissa
Benevides e Reinaldo Rodrigo de Oliveira – é outra contribuição que algumas áreas da
psicologia clínica trazem aos pacientes quanto inseridos no contexto lúdico do RPG. Neste
texto, os autores mostram como funciona o Acompanhamento Terapêutico numa intervenção
gamificada, e como isso fortalece Habilidades e Competências Sociais.
O 9° capítulo – “Entendendo o fenômeno da Integração Conceptual através do MRIC
em jogos de RPG: um estudo ecocognitivo”, de Eduardo Alves da Silva – apresenta ao leitor
o conceito e como ocorre a integração conceptual por meio de um personagem do pioneiro
RPG Dungeons & Dragons: o kenku.
O 10° capítulo – intitulado “Diversidade no RPG: uma história a ser escrita”, de
Sarah Moralejo da Costa, Amanda Schmidt Carvalho e Gabriela Prates da Silva – identifica
iniciativas recentes, por meio de um levantamento feito de 2013 a 2020, que grupos de RPG
tomaram em prol de torná-lo mais inclusivo. Mapear esses grupos se mostra tarefa importante
para o combate ao machismo e à promoção de grupos LGBTQIA+ no jogo.
O 11° capítulo – “O vocabulário dos jogadores de Role-Playing Game (RPG): um estudo
sobre formação de palavras”, de Maria Eduarda Hilarino Drumond – analisa neologismos
criados por jogadores de League of Legends. Estudar essa construção de palavras é, também,
entender a linguagem de jovens gamers no contexto de ficção e imersão proporcionada por
um jogo multiplayer on-line.
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O 12° capítulo – “Jogos digitais como ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento
cognitivo”, de Walace Alberto Felício Pereira – analisa as potencialidades de dois jogos
mundialmente conhecidos: Tetris e Minecraft. A partir de sua exploração, pode-se perceber o
quanto tais jogos contribuem se mediados de forma competente, bem como as habilidades
que desenvolvem a seus jogadores.
O 13° capítulo – “A construção do universo transmidiático em World of Warcraft”,
de Vanessa de Carvalho Santos e Saulo Cunha de Serpa Brandão – aborda as narrativas
transmídia das quais uma das maiores franquias que o MMORPG já conheceu. O amplo
conhecimento da autora sobre esses desdobramentos de um produto original é confirmado
quando ela traz uma série de exemplos relacionados ao universo de Warcraft, mostrando a
relação existente entre eles.
O 14° capítulo – “Para além de um meio: o Larp como finalidade e princípio”, de Tadeu
Rodrigues Iuama – vislumbra o Larp num ensaio em que repercute sua trajetória acadêmica,
ressaltando propriedades inerentes ao Larp, como a socialização. Explicita a mobilização da
psique envolvida no Larp e fundamentado na tríade – a narrativa, o imaginário e o vínculo –
associa e analisa o Larp, não como apenas um jogo, mas ultrapassando esse viés para além das
fronteiras conhecidas, apresentando-o como finalidade (Bleed-in) e princípio (Bleed-out).
O 15° capítulo – “RPG, Larp e Educação”, de Rafael Carneiro Vasques – aborda a
prática destas duas modalidades na Educação, pontuando alguns de seus benefícios trazidos
por elas, tais como a prática da leitura e escrita, socialização, imersão e participação, além de
colocar em pauta – sob o olhar de grandes nomes como Platão e Aristóteles – a visão crítica
sobre a imaginação e com seus limites.
O 16° capítulo – “Conhecimentos vampíricos ancestrais: os textos de sabor literário
medievais em Vampire: the Eternal Struggle”, de Pedro Panhoca da Silva e Flavio Panhoca –
visa mostrar como um elemento presente em algumas cartas de Vampire: the Eternal Struggle
chamado “texto de sabor” pode ter mais valor do que se imagina. Por meio de um estudo
de caso envolvendo um texto de sabor do mundo real inserido numa carta desse “card game
vampírico”, os autores explicam o quanto se pode extrair dele culturalmente falando.
Felizmente, o campo de pesquisa é vasto e muito mais ainda pode ser feito por quem
decidir se aventurar nesse universo. Pretendemos, com isso, que o leitor se inspire nestas
páginas e possa, futuramente, usar os estudos aqui trazidos para aprofundá-los ou usá-los
como base para novas pesquisas.
Desejamos ao leitor ótimas leitura e aventura!

Os organizadores.
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CAPÍTULO

O PROCESSO CRIATIVO DA ELABORAÇÃO DE UM RPG
BASEADO EM UMA ADAPTAÇÃO DAS LENDAS DO REI
ARTHUR

Vinícius de Moraes, Lis Yana de Lima Martinez,
Sandra Sirangelo Maggio

Introdução
Jogos têm sido um elemento sempre presente nas culturas ao redor do mundo.
Na verdade, se formos considerar o que Johan Huizinga teoriza no seu clássico Homo
Ludens (2010), então não só jogos são um elemento sempre presente em culturas,
mas inclusive as antecedem. Este teórico aponta para a presença do ato de brincar
entre animais como um indício de que o conceito é mais antigo do que qualquer
cultura existente, visto que a existência de uma cultura não é obrigatória para o
desenvolvimento de tal ideia.
De forma similar, há a tradição de contação de histórias. Se formos considerar
as pinturas rupestres como uma forma de contar histórias para outros indivíduos,
então estamos falando de uma tradição de mais de dez mil anos, possivelmente mais
antiga. Dentro do território brasileiro, é possível encontrar pinturas rupestres de no
mínimo quinze mil anos atrás (LOURDEAU, 2019). Entretanto, esta é somente uma
evidência residual de uma atividade que não é possível estimar exatamente quando
surgiu. Portanto, não seria estranho que a tradição de contação de histórias fosse ainda
mais antiga, possivelmente iniciando através da narrativa de caçadas experienciadas
pelos contadores, a partir do que tais pinturas indicam.

https://doi.org/10.29327/533604.1-1
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Estes dois pontos têm como objetivo comentar sobre como jogos e contação
de história são elementos bastante antigos da nossa história. Portanto, chega a ser
surpreendente que a elaboração de RPGs como um gênero de jogos de contação
de histórias seja tão recente. Naturalmente, a ideia de brincadeiras em que pessoas
trabalham juntas para construir uma narrativa não são uma invenção do século
XX. Pensando no começo do milênio passado, existiam jogos na corte japonesa
que envolviam um grupo de jogadores se revezarem na construção de um poema,
cada lado da competição contribuindo com uma estrofe. Este tipo de competição,
conhecido como uta-awase, surgiu aproximadamente no século XI, com viés político,
e eventualmente se consolidou como parte das práticas da aristocracia japonesa, como
apontado por Ito (1982). Entretanto, podemos nos questionar se o foco era a criação
de uma narrativa coletiva, ou a estética geral. Porém, isso aponta que existe um certo
fator lúdico na forma como contamos histórias já há um bom tempo.
Nesse contexto, podemos pensar no ato de recontar narrativas como também
uma atividade coletiva de contação de histórias, não tão distante da prática lúdica
do RPG. As obras da tradição oral são ricas de recontagens que criam suas próprias
histórias a partir do input de obras prévias. Em exemplo, é possível considerar como
a Medusa, monstro mitológico exterminado por Perseu vira uma personagem própria
na obra Metamorfoses (2017), de Ovídio, que decide contribuir para a sua narrativa
criando um passado complexo para ela e sua monstruosidade, fruto dos abusos dos
deuses olimpianos e suas insensibilidades, de forma similar a um jogador que, inspirado
por uma obra que leu, cria o seu próprio personagem, pegando aspectos similares [a
quê?], mas construindo uma figura única ao fim do processo.
Contudo, apesar da prevalência de exemplos do criar narrativo coletivo através
do tempo e espaço, este artigo terá o seu foco centrado em um conjunto particular
de obras narrativas, e como ele pode ser representado dentro do gênero do RPG. O
tópico em questão, como o título deste texto já permite deduzir, é o conjunto das
obras que compõe os mitos arturianos. possivelmente o mais próximo de uma mesa de
RPG narrada através dos séculos, com inúmeros jogadores participando da atividade.
Trata-se de um corpus literário que passou por crescimento exponencial durante a
Idade Média, começando na literatura escrita somente como menções discretas a
um rei de historicidade dúbia citado em algumas historiografias das ilhas britânicas,
mas cresceu até se tornar um personagem icônico até os dias modernos. Não só isso,
como à sua mesa, a Távola Redonda, foram adicionados inúmeros personagens, cada
um participando por suas próprias aventuras, sozinhos ou em grupo, para enfrentar
monstros, encontrar tesouros e resgatar donzelas. Não seria estranho definir a Távola
Redonda como o arquétipo da mesa de RPG, arrisco dizer, pensando nela como um
local onde histórias se encontram para construir algo maior.
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Naturalmente, até agora o foco deste artigo foi em pensar em RPG como um
jogo de contação de histórias. Até o momento, isso não diz muito sobre a definição
que serve de nome para o jogo, a interpretação de papéis. Apesar de não ser o forte
de uma discussão sobre o recontar narrativo em analogia a este gênero, é possível
apontar algumas semelhanças nesse sentido. O autor John Steinbeck comenta sobre
a tendência de escritores de criar personagens que servem como representações
próprias dentro de uma obra, os assim chamados “autopersonagens1” (LUPACK,
2005). Estes personagens normalmente incorporam virtudes na perspectiva do autor,
e acabam servindo, consciente ou inconscientemente, como um parâmetro de virtude.
Portanto, quando consideramos uma tradição de, no mínimo, 1.300 anos, é de se
imaginar a quantidade de “autopersonagens” criados e colocados nesta grande mesa
de aventureiros.
Entretanto, o potencial para pensar a inserção de jogadores/leitores/criadores
dentro do contexto arturiano vai muito além de autopersonagens dentro da literatura
medieval. Afinal, trata-se de um território farto para a criação de releituras e criações
dentro desse espaço. Como uma criação da literatura oral, e sustentada durante
tanto tempo na tradição europeia (vindo, portanto, dentro do pacote colonial para
as Américas), sua presença já é similar ao folclore, o que garante a sua diversidade e,
ao mesmo tempo, espaço para mais versões. Dentro da proposta do RPG, é possível
dar oportunidade para leitores também se tornarem criadores, seja de novas figuras e
aventuras, de forma similar à forma como durante a Idade Média o “Ciclo LancelotGraal” criou o herói Lancelot para participar da corte do rei Arthur, como aponta Alan
Lupack (2005), ou como o filme Rei Arthur: a lenda da espada (2017), que cria uma
nova história de origem para o rei e seus cavaleiros. Outra opção é repensar as histórias
já existentes para o público específico, de forma similar a Marion Zimmer Bradley
fez com sua obra As Brumas de Avalon (1982), apresentando uma visão feminina das
histórias, ou a série de televisão Cursed – a lenda do lago (2020) faz com as questões
étnicas, culturais e religiosas da Inglaterra durante o início da Idade Média. Todavia,
ainda falta um elemento característico do RPG: a interatividade que o classifica como
um jogo. Assim, cabe discutir um pouco sobre como esta tradição de contação de
histórias pode se beneficiar da interatividade deste jogo de contação de histórias, e
como este pode se beneficiar das tradições do primeiro.

1 Tradução livre do termo em inglês self-character.
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Um RPG para a Literatura
Para a discussão em questão, será necessário ter algum objeto de análise que
norteie uma reflexão sobre a interatividade e as lendas arturianas. Para este fim,
abordaremos uma proposta de jogo desenvolvida no projeto de extensão “Revertendo
a novílingua: um jogo de tabuleiro sobre lendas arturianas”. Este projeto teve como
objetivo desenvolver um jogo de tabuleiro com elementos de RPG que servisse como
porta de entrada ou complemento para jovens em idade escolar se aprofundarem nas
histórias do rei Arthur. Naturalmente, tanto os aspectos restritos aos jogos de tabuleiro
quanto os aspectos restritos ao âmbito didático serão deixados em segundo plano para
os propósitos deste artigo. Porém, ambos serão mencionados ocasionalmente, visto
que se interligam bastante com o aspecto interativo que define jogos como mídia2.
O projeto em questão visou apresentar um jogo de regras simples, sendo jogável
em aproximadamente meia hora e que permitisse dar aos jogadores uma noção
aproximada do mito arturiano, mas sem limitá-los necessariamente a uma leitura
diferenciada, e sim dando a eles um papel mais ativo no processo midiático. Vale
notar que muito disso tem a ver com as limitações do projeto como um produto
didático, em particular na limitação de tempo e regras. Entretanto, os elementos de
RPG aparecem como uma janela que se abre diante destas limitações, em particular
no que se refere à interação e imersão. Outra limitação a ser notada é que, apesar de
RPGs normalmente apresentarem a figura de um “mestre” – um jogador responsável
por elaborar a história – a premissa do jogo fez com que esse papel fosse delegado
ao jogo em si, que apresenta aventuras prontas para serem jogadas, mas, ao mesmo
tempo, com um conjunto de regras simples o bastante para os jogadores criarem as
suas próprias narrativas. Neste caso, podemos pensar na adaptação de outros mitos
que não entraram no escopo do projeto, ou mesmo em novas histórias, inventadas
pelos jogadores como um processo de resposta ao texto3, permitindo uma interação
que vá além do próprio jogar, estendendo-se para futuras partidas. Assim, o jogador
tem o potencial de assumir a posição de mestre e criar as suas aventuras, jogando-as
com os seus amigos.
Para pensar como este processo de adaptação se deu, entretanto, é importante
discutir também o material de referência, mesmo que brevemente. Neste caso,
2 Para uma análise mais elaborada de como jogos se constituem como mídia pela sua interatividade, conferir
o texto Identity, Identification and media representation in vídeo game play: an audience reception study (SHAW,
2010).
3 A definição de atividade de resposta ao texto utilizada aqui é baseada em Schlatter (2009)
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estamos nos referindo especificamente ao livro Le morte d’Arthur (2015), de Sir
Thomas Malory e Stephanie L. Budin. A escolha se deu por motivos de filtragem das
histórias arturianas para um único conjunto coeso de histórias, assim como a limitação
de narrativas para uma quantidade administrável. Assim, seria possível abordar este
tema geral – lendas do rei Arthur – com um conjunto mais definido de características
oriundas de um autor relevante dentro deste cânone, além de situado no final da Idade
Média, colocando-o num ponto privilegiado, logo antes de um enfraquecimento das
histórias durante a renascença.
Quando se fala sobre Le morte d’Arthur, fala-se de uma história de cavalaria. Não
somente sobre uma noção de cavalaria, mas sobre as várias formas pelas quais o código
da cavalaria se apresenta e como elas conflitam entre si. Como Alan Lupack (2005)
apresenta, na construção de Malory podemos encontrar diversos eixos narrativos que
exploram aspectos individuais desta cavalaria e outros trechos em que estes diferentes
códigos se entrecruzam, seja pelas suas similaridades ou pelas contradições que
emergem desta pluralidade.
A obra de Malory pode ser considerada uma descrição extensiva da vida de
Arthur. A narrativa começa falando sobre Uther Pendragon, pai de Arthur, e de seu
reino, elaborando nas questões políticas e culminando no nascimento de Arthur,
através da ajuda de Merlin, enganando Igraine, duquesa de Tintagil e futura esposa
de Uther. O garoto, então, é criado por sir Ector, cavaleiro de Uther, sob as ordens
de Merlin, e cresce sem conhecimento de suas origens. Entretanto, após a morte de
Uther, Arthur retira a espada que, segundo Merlin, só poderia ser tirada pelo filho
legítimo do último rei. Com isso, Arthur aprende sobre sua verdadeira identidade e
assume a posição de rei. A história segue para apresentar o estabelecimento do jovem
como o rei, combatendo ameaças à sua posição e culminando na vitória contra o
fictício imperador Lucius, que o coloca igualmente na posição de imperador.
Em sequência, deparamos-nos com inúmeros relatos de feitos dos seus
cavaleiros da Távola Redonda, recontando histórias menores, como a transição de
Gareth de cozinheiro para cavaleiro, assim como histórias mais grandiosas, como a
famosa história de Tristan e Isolt e a busca pelo Santo Graal. Por fim, temos o relato da
queda do reinado de Arthur, provocado pelo romance entre sir Lancelot e Guinevere,
descoberto pelos traiçoeiros Agravaine e Mordred, provocando uma guerra civil que
abriu o caminho do último para o trono e leva à batalha fatal entre Mordred e Arthur.
Por fim, também podemos ver os desdobramentos da morte de Arthur através do
reino através de alguns de seus cavaleiros.
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Como mencionado previamente, Malory construiu sua obra alicerçada na
literatura já existente de diversos outros autores do período ou mesmo anteriores.
Portanto, é um tanto razoável que, em sua obra, seja visível a existência de diversos
códigos de cavalaria em conflito entre si. Com a quantidade de autores distintos
abordando o mesmo assunto, muitas vezes de séculos e reinos diferentes na Europa,
não é uma surpresa que este conflito se mostre dentro das obras nas quais o autor se
baseou. Lisa Robeson (2010) aponta para a presença de um fator político na cavalaria
de Malory, e não é impossível que as noções de cavalaria que o autor encontrou nestas
obras também fossem fruto de seus próprios vieses políticos. Entretanto, o essencial
para a presente discussão é que, promovendo uma releitura de abordagens distintas
para os ideais incorporados pela távola redonda, Malory decidiu por manter as noções
conflitantes desses ideais em sua obra. Certamente, a morte do rei Arthur, que nomeia
a obra, pode ser considerada um reflexo direto de conflito. Trata-se de um rei que
incorpora os ideais da cavalaria, mas há um limite para o quanto um ser humano
(apesar de seu status mítico) é capaz de representar em uma totalidade homogênea para
olhares que buscam interesses distintos.
Um aspecto importante desta história arturiana, portanto, é o equilíbrio entre
diferentes noções de “cavaleiro”. A Távola Redonda é um ambiente propício para
grandes heróis porque é a encruzilhada entre diferentes cavalarias. Entretanto, aqueles
personagens que tentam incorporar a totalidade da cavalaria, todos os seus ideais
conflitantes, acabam pagando caro por esse esforço. Esta noção se dá claramente em
Arthur e, em maior escala, em Lancelot. O que torna o último especial é, afinal de
contas, como ele é “o cavaleiro ideal”, aquele que almeja cumprir na sua totalidade
o código da cavalaria (em contraste com Arthur, que é a representação do ideal da
cavalaria pelo seu papel como rei-cavaleiro mais do que um movimento ativo). Desta
forma, a trajetória e a falha de Lancelot em conciliar as diferentes noções de cavalaria
espelham o tema central da narrativa tanto quanto influenciam para que a história siga
para o seu fim trágico, com a queda do rei. Seu conflito também pode ser representado
por seu amor por Guinevere (o amor cortês que se espera de um cavaleiro) e o amor
por Arthur (a lealdade de um cavaleiro com o seu suserano). Este é um contraste com
outros personagens que dão mais ênfase para uma forma ou outra (como Tristan, que
representa mais o ideal amoroso de um cavaleiro, ou Galahad, que representa o ideal
espiritual), e normalmente enfatizam o conflito do “arco” que encabeçam (Tristan
e Isolt e a busca pelo Santo Graal, respectivamente). Assim, a narrativa acaba por
dar muitos holofotes para os que tentam ser indivíduos completos, mas favorece, na
prática, os que reconhecem as suas individualidades e as incorporam em sua identidade
como cavaleiros.
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Dentro deste contexto, os jogadores são convidados a tomar parte da aventura
tornando-se os cavaleiros da Távola Redonda, assumindo as figuras de Arthur e outros
heróis enquanto fazem as suas escolhas na exploração do mundo arturiano. Neste
ponto, acredito que é interessante pensar a respeito de como o RPG oferece ferramentas
não somente para a imersão do jogador, mas também para a comunicação de ideias
a respeito das histórias que se propõe a contar. Naturalmente, todo aspecto de uma
obra tem algo a contar sobre a obra em si, mas, neste texto, o foco será principalmente
a criação de um personagem e de um sistema, visto que são os principais aspectos
ligados ao gênero de RPG dentro do nosso projeto de extensão e, portanto, os que
podemos falar com mais clareza de um ponto de vista autoral. Entretanto, pensar o
processo de criação de um jogo é, no fim das contas, um processo de escolhas, então
este texto propõe um estudo de caso, comparando-o com outros RPGs e pensando
as relações e escolhas estabelecidas, mas reconhecendo o escopo enorme do gênero e,
logo, como possivelmente existirão exemplos que podem ir além do discutido aqui.
Desta forma, iniciando pelo aspecto mencionado previamente, vale refletir a
respeito do que o criador de um RPG pode contar a respeito do seu jogo através dos
personagens que vão ser representados. Num primeiro momento, esse questionamento
pode soar estranho, considerando que quem cria os personagens são os jogadores, e
não os desenvolvedores. Contudo, essa criação se dá dentro do contexto específico do
RPG. Um personagem normalmente precisa ser criado através do estabelecimento
de parâmetros específicos, sejam eles atributos, habilidades especiais, proficiências
ou qualquer termo ou mecânica que preferir. A escolha dessas mecânicas, por sua
vez, é dos criadores do jogo. Presume-se, naturalmente, que o jogo dá espaço para os
jogadores criarem os personagens que entenderem, articulando a liberdade do jogador
com as limitações das regras de acordo com as demandas da proposta. Entretanto,
é impossível de prever todos os personagens que os jogadores podem desejar criar,
como acreditamos que muitos jogadores experientes de RPG podem atestar. Neste
caso, qualquer balanço entre liberdade de criação e mecânicas de jogo precisa partir de
pressupostos a respeito dos jogadores e das histórias que permearão o jogo.
Este ponto ficará mais claro caso seja exemplificado, então analisemos alguns
exemplos. No clássico sistema Dungeons & Dragons, um dos primeiros proponentes do
RPG de mesa, todo personagem é definido em termos de seis características, definidas
“habilidades”. Trata-se de três habilidades físicas (força, destreza e constituição) e três
mentais (inteligência, sabedoria e carisma). A escolha destas características dá uma
ênfase no aspecto combativo do jogo (considerando que metade das habilidades tem
impacto direto no combate) e na solução de problemas nas masmorras que nomeiam
o jogo. Em um terceiro plano, podemos considerar o aspecto social, representado
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pelo carisma, que pouco influencia dentro de masmorras cheias de monstros, mas
auxilia fora dela. Naturalmente, esse jogo ainda permite que os jogadores tornem seus
personagens únicos por uma miríade de outras características, mas vale focar nestes
seis por questões de simplicidade. Em contraste, podemos pensar no também notório
sistema Storyteller, também conhecido pelo seu cenário Mundo das trevas. Nesse
sistema, os personagens são caracterizados em nove atributos, divididos entre físicos,
mentais e sociais. Logo de princípio, o jogo propõe essas três esferas dentro do jogo,
e cada jogador deve conciliar quais as prioridades do seu personagem com relação
a cada uma. Esse aspecto das regras, por sua vez, concorda de forma similar com a
temática geral do sistema de indivíduos que se encontram entre duas esferas distintas
(a humana e a sobrenatural), precisando conciliar ambos os lados para sobreviver.
Neste caso, os personagens são indivíduos que já precisaram se conciliar com escolhas
de vida prévias (sua carreira, hobbies, interesses etc.), e o desafio vem em ajustar isso às
suas novas habilidades sobrenaturais.
Em ambos os casos, além disso, é interessante notar como nenhum personagem
é capaz de dar conta de todos os atributos. Por mais que um jogador tente tornar o
seu personagem o mais versátil possível, o que conseguirá é uma série de características
medianas, enquanto os desafios propostos em aventuras prontas do jogo favorecem
indivíduos especializados. Em Dungeons & Dragons, é necessário um indivíduo com
boas habilidades de busca para encontrar armadilhas, indivíduos resistentes para
combater na linha de frente e ágeis ou com conhecimento mágico para auxiliar de
longe. Em Storyteller, teremos indivíduos combativos, manipulativos ou intelectuais,
todos juntando peças para solucionar os quebra-cabeças do mundo das trevas. Note
como, pelas regras de criação de personagens, fica claro não somente a preocupação
em cada personagem ser único, mas também em cada personagem ajudar um ao
outro. Por mais que seja teoricamente possível criar personagens excepcionalmente
habilidosos através de domínio cuidadoso das regras, o jogo limita o poder de cada
indivíduo em favor de fazer o grupo prosperar.
Pensando agora no jogo desenvolvido no projeto de extensão, vale considerar
que tipo de personagens e desafios os cavaleiros arturianos costumam representar.
Nesse caso, foram estipuladas duas principais categorias de personagens: os cavaleiros
errantes, que vagam pelo reino tendo diversas aventuras e enfrentando todo tipo de
desafio, e aqueles que são destacados por sua participação notável em um ou outro
acontecimento notório em suas carreiras. Assim, a representação que foi escolhida
para esses indivíduos foi colocando esses cavaleiros errantes como versáteis, capazes
de lidar com os inúmeros desafios menores das histórias do jogo, enquanto os outros
são especialistas, centrados nos atributos que melhor representam seus arcos como
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cavaleiros. Indivíduos como Arthur, Lancelot ou Kay, que possuem um papel em
inúmeras histórias, possuem dois atributos mais destacados, mas não chegam ao ponto
de serem os melhores em nada. Por outro lado, Tristan, Galahad ou Gareth, indivíduos
que tem arcos bem específicos4 – o romance de Tristão e Isolda, a demanda do Santo
Graal ou a busca de Gareth por se tornar um cavaleiro – acabam se tornando o ápice
de seus aspectos, ao preço de não serem tão versáteis quanto os outros.
Ainda neste tópico, também é necessário pensar que características definem
um personagem arturiano. Afinal, se um aventureiro de D&D é definido por suas
proezas físicas e mentais, e um habitante do mundo das trevas é definido por sua
relação com o seu lado físico, mental e social, então os cavaleiros também precisam
ser definidos dentro de alguma forma de parâmetro. Nesse caso, como tratava-se
de um projeto acadêmico, a solução foi recorrer a teóricos que discutissem aspectos
relevantes das lendas para que cumprissem os fins do jogo. Ao fim, foram estabelecidas
cinco características: a bravura em combate, a lealdade ao reino, a fé em Deus, a
astúcia política e, por fim, a sua capacidade nos assuntos do amor cortês. Notemos
que, curiosamente, a definição “cavaleiro” também é usada em cenários de Dungeons
& Dragons, normalmente já sendo um indicativo do tipo de personagem que está
sendo representado. Nesse RPG, essa definição não diria muito, visto que todos os
personagens apresentados são cavaleiros, assim como grande parte dos oponentes que
eles enfrentam. Honra e bravura que podem definir um cavaleiro em um cenário de
fantasia não são tomadas como certas dentro da Távola Redonda, e muitos cavaleiros
bondosos podem evitar lutas ou agir de forma desonesta. Portanto, um jogador
acostumado com tropos modernos de cavalaria pode ter uma surpresa ao ver que
Tristan é um cavaleiro pouco habilidoso em combate e não muito leal, sendo mais
uma figura astuta e representante dos dramas amorosos medievais. Porém, isso permite
mostrar, ainda na etapa de criação/seleção de personagem, o tipo de figura cavaleiresca
que os jogadores devem esperar desse mundo.
Nesse sentido, é interessante pensar que o mundo arturiano de Malory – a referência
deste trabalho – é um mundo de “contradições cavaleirescas”. O autor escreveu sua
obra no ápice da popularidade de Camelot, após um período de aproximadamente um
milênio de histórias de cavalaria sendo escritas continuamente sobre esses indivíduos.
Portanto, mostrar para o jogador desde o começo que não existe uma “forma correta”
de ser um cavaleiro nesse mundo não somente é interessante de um ponto de vista de
discussão literária, mas também traz o benefício adicional de libertá-lo de expectativas
4 Para fins de limitar o escopo quase ilimitado de variantes das histórias arturianas, será considerado
a versão de Thomas Malory em Le morte d’Arthur como referência para todos os tópicos discutidos
neste artigo.
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que podem ser trazidas de outras mídias. Afinal, muito da visão de cavalaria que
temos atualmente é, obviamente, uma visão moderna e distanciada. Mesmo que parte
disso venha de releituras do próprio Malory – o século XIX foi rico em releituras
dele, especialmente entre a Irmandade Pré-Rafaelita –, ainda há uma necessidade de
estabelecer, desde o princípio, que aspectos de Malory estão sendo abordados. Nesse
contexto, as histórias a serem contadas tentam manter a visão global, em vez do foco
individualizado que as pinturas e poemas vitorianos apresentavam. Afinal, como o
papel de criação de histórias se encontra nas mãos dos jogadores, é mais recompensador
favorecer as temáticas gerais do que as narrativas já existentes e que possivelmente
serão alteradas durante a experiência lúdica.
Nessa mesma direção, é possível discutir um pouco a respeito de como o sistema
de regras de um RPG pode contribuir no processo de contação de histórias que estes
jogos proporcionam. Essa contribuição pode ser pensada em dois âmbitos: na forma
como o sistema influencia o andar da história, e como o sistema propõe o intermédio
dos jogadores (através dos personagens) com o mundo. Esse segundo, obviamente, é
uma consequência direta da discussão até este momento, mas, ao contrário do que foi
discutido até aqui, vai além da forma como o jogador interage com os personagens.
Afinal, a representação e opções do personagem durante a sua criação são um momento
do jogador se conectar com a história que está para participar, mas é uma etapa que
ainda antecede a história em si, se tomarmos o RPG como sendo o espaço onde
os jogadores constroem em coletivo a narrativa. Até este momento, tudo o que foi
discutido se mantém na escala de um único jogador com o seu personagem.
Dessa forma, como modo de abordar a relação do jogador com o jogo em si, o
mais eficiente é pensar a respeito nos desafios que o personagem enfrenta – e, portanto,
o jogador também – ao longo da história. Nesse caso, é difícil de não mencionar Jesper
Juul e seu livro Half-real (2005), no qual, em sua tentativa de organizar as inúmeras
definições de jogo em uma única, ele estabelece seis critérios divididos entre os critérios
que envolvem o jogo como regras, o jogo em relação com o jogador e o jogo e o mundo
fora do jogo. É interessante notar que os desafios do jogador dentro do jogo é um caso
particular dentro desta divisão que Juul estabelece, visto que é o único dos pontos que
se estabelece entre duas áreas, sendo elas as duas primeiras. Isso faz com que seja um
ponto intermediário entre as regras e o mundo, e por isso importante pensar quando
se trabalha com a imersão dos jogadores. Os desafios a serem enfrentados (ou a falta
deles) é uma forma de não somente entreter o jogador, motivando-o a se esforçar na
atividade, mas também uma forma de falar sobre como o mundo e os personagens
interagem entre si.
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Pensando novamente no caso de Dungeons & Dragons, os primeiros desafios que
os aventureiros enfrentam são extremamente letais, tendo em vista que as características
dos personagens ainda têm impacto pequeno nas rolagens de dados e com poucos
ferimentos eles já se encontram à beira da morte. Entretanto, cada aventura bemsucedida aumenta suas riquezas exponencialmente, até enfim alcançarem um ponto
de equilíbrio, onde suas habilidades são significativas para interferir nas chances de
os eventos serem bem-sucedidos e as enormes riquezas que ganham já não são tão
enormes para eles. É um mundo de grandes riscos e de grandes recompensas, e os
desafios fazem questão de deixar isso bem claro. Quando pensamos nas lendas do
rei Arthur, entretanto, deparamos-nos com outro cenário. É um mundo de grandes
perigos, de fato, mas também de grandes indivíduos. Ao redor do reino é possível
ver inúmeros cavaleiros, cada um maior que a vida, todos encontrando rivais para
duelar, bestas monstruosas para exterminar ou donzelas para salvar. Usar o mesmo
sistema de Dungeons & Dragons para contar a história de Camelot ofereceria um reino
possivelmente bem próximo de como foi a cavalaria na Idade Média – exceto pelas
eventuais bolas de fogo arremessadas por magos –, mas muito mais letal do que a
maioria das histórias arturianas. Isso destoaria em grande parte com a relativa falta de
mortes da obra analisada, onde até mesmo Tristan acaba por sobreviver, apesar de ser
notório pela sua morte trágica. Para adaptar – ou, mais especificamente, remediar –
de forma mais apropriada tal Camelot, seria necessário um sistema onde as aventuras
tivessem um caráter mais exploratório do que desafiador. Afinal, mesmo entre os
membros da Távola Redonda, não é incomum que eles falhem nas suas aventuras, e
mesmo assim as poucas mortes – quando acontecem – tendem a ser impactantes.
Dentro da proposta de jogo, a solução encontrada foi de dividir os momentos
do jogo entre aventuras menores e principais. A cada rodada, cada jogador se depara
com um acontecimento menor, recriando os já mencionados inúmeros acontecimentos
que povoam Camelot. Seja por se deparar com um cavaleiro exigindo um duelo para
permitir passar, um monstro a ser exterminado ou algo similar, os jogadores sempre
têm algum desafio para lidar. O fracasso nesses desafios não implica em muito, mas
seu sucesso traz alguns benefícios temporários para ajudar o cavaleiro, normalmente
na forma de alguma benção ou objeto que possa tornar os próximos poucos encontros
levemente mais fáceis. Por serem aleatórios, frequentemente os jogadores se encontrarão
em situações desfavoráveis, então o fracasso, ainda que não muito frequente, é uma
realidade. Já os desafios principais são os que realmente movem a história, sendo o
paradeiro do Santo Graal, um rei inimigo de Arthur ou mais um inimigo para enfrentar
no caminho para resgatar a amada de um cavaleiro. Esses são notavelmente mais difíceis
e dependem de uma estratégia apropriada para serem superados. Como são eventos
fixos, localizáveis em um mapa, é mais fácil os jogadores se organizarem para enviar
o cavaleiro certo na missão certa. Essa dicotomia dá espaço para tanto as aventuras
menores e mais leves, mas também os grandes arcos políticos e militares que a obra foca.
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A partir desse ponto, já fica claro o que se pode pensar sobre a relação das regras
com a forma de contar histórias dentro de um RPG. Com base no discutido até aqui,
fica claro que a apresentação do jogo pode fazer muito para ditar o tom do jogo,
tanto nos personagens quanto na história. Um jogo onde os heróis são mais poderosos
ou mais vulneráveis acaba por influenciar como os jogadores interagem com estes
personagens, como eles os interpretam e por que não como eles jogam o jogo em
questão. Porém, para terminar a análise sobre esta relação regras-história, é interessante
pensar no que mais Jesper Juul fala sobre o que define em um jogo. Quando ele pensa
na forma como o jogador se relaciona com o jogo para além das mecânicas, ele aponta
outros dois pontos: a importância de ter valores designados aos resultados possíveis,
e um engajamento emocional do jogador nos possíveis resultados. Neste caso, são
ambos diretamente relacionados à interatividade, já mencionada aqui como o ponto
de diferença entre o RPG e uma contação de histórias mais “tradicional”.
Em um certo sentido, pode-se discutir esses dois tópicos como um. Afinal, o
engajamento emocional do jogador nos resultados possíveis é impossível sem atribuir
valor a eles. Sem o jogador ter um resultado que quer alcançar e um que quer evitar,
onde se encontra o engajamento? É possível argumentar que o engajamento, neste
caso, pode estar na satisfação de ter uma história interessante no fim, mesmo que
trágica, mas esse tipo de relação é muito mais próximo de uma relação literária do que
algo próprio da mídia dos jogos. Obviamente, não se trata de uma forma “errada” ou
“inferior” de se abordar a partida, mas faz com que se exija um tipo de abordagem
diferente para pensar o RPG, do tipo que é difícil de pensar ao construir as regras
de um, visto como as regras estão intimamente ligadas ao aspecto dele como um
jogo. Neste caso, uma abordagem híbrida entre literatura e jogos pode permitir um
entendimento mais amplo deste fenômeno.
Porém, se assumirmos o engajamento como algo relacionado aos aspectos
interativos do gênero, surge uma nova escolha para o possível criador de jogos, na forma
de como orientar o jogador para os resultados escolhidos. Quando Juul definiu esse
conceito, ele explicitamente não considerava o RPG dentro desta categoria, vendo-o
como liminar, e tal decisão se mostra clara ao tentar aplicar este conceito a este jogo.
Afinal, a premissa de que um jogo é definido por estabelecer claramente resultados
positivos e negativos depende de uma experiência que, apesar de interativa, possui um
escopo delimitado. A premissa de criar um sistema de RPG, entretanto, vai na direção
oposta: de expandir o escopo de histórias a serem criadas e permitir que os jogadores
criem narrativas onde os valores a serem buscado são definidos por eles. Nem por isso,
entretanto, esta definição perde valor. Afinal, os jogadores ainda tentarão construir uma
história juntos, e isso implica em querer contar um certo tipo de história. As escolhas
do criador, neste caso, giram em torno de não limitar completamente a liberdade de
contar do grupo ao redor da mesa.
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Mais uma vez recorrendo ao clássico exemplo, pensamos que uma partida de
Dungeons & Dragons tem um valor de resultados bem definido: é positivo vencer
a masmorra e conseguir o tesouro, é negativo morrer tentando. Porém, o próprio
sistema oferece meios de contornar esse resultado negativo e torná-lo uma forma de
fazer a história seguir em frente, sem necessariamente ser uma derrota do jogador.
Mesmo que o personagem morra durante a exploração, ele ainda pode ressuscitar caso
condições específicas sejam cumpridas. Não é incomum que essas condições acabem
por implicar uma outra aventura, o que faz do resultado negativo o potencial para mais
jogo acontecer, em vez de limitar. Não somente isso, como, caso o jogador prefera,
essa morte pode ser usada como forma de mudar o personagem que o representa no
jogo, entrando novamente em cena com outro papel, uma oportunidade melhor de
conseguir extrair diversão da interpretação do seu personagem no grupo. Nesse caso,
mesmo um resultado que parece obviamente negativo é apresentado (explicitamente,
cabe notar) como uma oportunidade positiva dentro do sistema. Naturalmente, a
morte de um personagem, por uma simples questão de apego emocional, ainda é mais
indesejável do que o sucesso total, mas através da premissa do RPG é possível fazer
com que não haja resultados completamente negativos.

Considerações finais
Ao pensar o processo de criação de um RPG, o foco não deve ser em que
resultados serão positivos e quais serão negativos, e sim em como fazer com que tais
resultados abram portas para mais possibilidades. Jogos já são, por natureza, uma
mídia com um caráter imprevisível, um “caleidoscópio”, segundo Fortuna (2013).
Portanto, ao pensar um jogo que se encontra completamente nas mãos dos jogadores,
é benéfico tentar capitalizar em cima desta característica, em vez de tentar controlá-la
através do limite de opções dos jogadores.
Em um primeiro momento, isso pode parecer contraditório. Afinal, parte deste
texto dissertou sobre como nortear o jogador em uma direção específica, enquanto, no
fim, valoriza-se a liberdade dele em fazer as próprias escolhas. O ponto levantado aqui,
porém, é o de apontar que o processo criativo dentro de um RPG, de forma similar
a outras mídias, é um processo de escolhas. Tanto o desenvolvedor quanto o jogador
precisam fazer escolhas quanto ao tom do jogo e às liberdades que a partida fornecerá
aos participantes. Desta forma, é uma tarefa impossível dar respostas definitivas a
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respeito de como construir um bom jogo. O que se pode fazer é apontar as perguntas
que precisam ser feitas para chegar a esse resultado desejado. O intuito deste artigo,
portanto, foi apresentar as perguntas que precisaram ser feitas durante o projeto de
criação de um jogo específico, e apontar como jogos diferentes responderam estas
perguntas de outras formas com base em seu público, suas propostas e as histórias que
esperavam que servissem de meio para contar.
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CAPÍTULO

O ROLE-PLAYING GAME NA AULA DE LITERATURA:
UMA PROPOSTA DE LEITURA PERFORMÁTICA DA OBRA
DE ARIANO SUASSUNA

Davi Ferreira Alves da Nóbrega
Maria Marta dos Santos Silva Nóbrega

Introdução
No mundo pós-moderno, formar leitores e cultivar a multiplicidade sem perder de vista
a alteridade é uma proposta para o presente milênio. Esse desafio pesquisadores e professores
travam há mais de décadas, refletindo acerca da recepção ao texto literário. Este artigo é uma
breve contribuição a esse debate, no sentido que apresenta um recurso incomum às salas de
aulas, mas que já vem sendo investigado na prática pedagógica desde o início do milênio: os
Role-playing Games (RPG), que aqui entendemos como jogos de interpretação. Trata-se de uma
fundamentação da sua aplicabilidade na formação de leitores e de uma proposta de leitura
a partir da performance do jogo. Nosso interesse é de refletir acerca das possibilidades de
experiência com a literatura que se abrem em torno das narrativas de RPG.
Os encontros nos quais se joga RPG são momentos de construção coletiva e oral de uma
narrativa, performada por um grupo de jogadores, que interpretam personagens. Constitui-se,
assim, uma prática literária. Os corpos e vozes dos jogadores narram em improviso, juntamente
com um conjunto de regras que estabelece estruturas a serem seguidas e algum elemento de
aleatoriedade, seja ele um conjunto de dados ou cartas. Este elemento é usado nos momentos
em que os personagens põem em jogo as habilidades que os singularizam. Normalmente, a
um dos jogadores é atribuído o papel de narrador, ou mestre do jogo. Sua função é mediar
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a elaboração da narrativa, ambientando os espaços pelos quais os personagens-jogadores se
enveredam, e interpretando o mundo ao redor deles. Dessa maneira, as sessões de jogo se
encadeiam como uma série de histórias orais (a campanha), que pode durar dias, meses ou
anos. O cenário em que essas narrativas se passam pode ser qualquer um a ser escolhido:
uma Idade Média mágica, um espaço de ficção científica, o Brasil como ele é hoje ou como
já fora, países e épocas distantes dos jogadores etc. Mesmo sendo uma atividade lúdica, é a
mobilização de saberes, sobretudo literários, que permite que o jogo continue a ser jogado
por tanto tempo.
Para forjar suas histórias, é preciso que os jogadores trabalhem juntos. Os personagens
se desenvolvem a cada sessão, ganhando contornos a partir da interação dos jogadores uns
com outros e com o narrador. À medida que a história é contada, a única maneira de saber
se os jogadores venceram ou não em um jogo de RPG é verificar se deram boas risadas em
momentos cômicos e sentiram na pele os momentos mais emocionantes. Há uma constante
necessidade, portanto, de lidar com a multiplicidade, com as diferenças. A performance do
RPG se dá quando subjetividades e conhecimentos se desenraizam em direção ao lugar dos
outros, se interligam em uma ação criadora.
Nosso objetivo é analisar o RPG como uma prática de leitura literária formada pela
aprendizagem na multiplicidade, uma pedagogia da diferença. O percurso sobre o qual
refletiremos é o do jogo como performance na recepção do texto literário. Para isso, propomos
uma leitura de um capítulo do romance A Pedra do Reino (2017), de Ariano Suassuna,
performada através do RPG. Pensamos que a partir da relação entre jogo e literatura, em um
contexto contemporâneo no qual a democracia e a multiplicidade são ameaçadas politicamente
por discursos totalizantes, o RPG pode ser um caminho lúdico e literário para formar leitores
a partir dos princípios de singularidade e sensibilidade. Cabe ressaltar que as reflexões deste
trabalho foram fruto de discussões realizadas ao longo do 2° semestre de 2019, na disciplina
de Pedagogia da Leitura, ministrada pelos professores Hélder Pinheiro e Shirley Neves, do
Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE), da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG).

O RPG e a contemporaneidade
É possível que a prática literária dos jogos de performance (RPG) tenha mudado de sua
origem até os dias atuais. Criado na década de 70 com o sucesso de Dungeons & Dragons (1974)
– popularmente conhecido como D&D –, o RPG foi concebido como uma maneira lúdica
de contar histórias de fantasia, nas quais aventureiros desbravavam masmorras, confrontavam

26

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

monstros e conquistavam tesouros. A história de sua origem pela criatividade do designer
Gary Gygax é contada na biografia do autor, escrita por Michael Witwer (2016). O que o
biógrafo de Gygax narra é a criação do que para ele é o império da imaginação. O mundo
real passa a ser encantado por um jogo que vai além da estratégia e dos tabuleiros, comuns
à época. A imaginação, que até hoje é a principal máquina que move o RPG, é estimulada
por meio da criação coletiva de histórias mágicas, em constante (re)construção, nas quais os
participantes são protagonistas.
Sônia Rodrigues (2004), ao analisar a prática de jogos de RPG norte-americanos no
final da década de 90, percebe o jogo como uma atividade que corresponde ao direito humano
à ficção, bem como uma forma de reconhecimento das partes que constituem as narrativas
e as melhores formas de contá-las ou transformá-las. Para a autora, o RPG, jogo inventado
e produzido pela indústria cultural para um público específico – jovem e de classe média
–, configura-se como produtora da cultura de massa, vinculando a uma leitura literária de
entretenimento, que não obedece a estruturas rígidas, partindo do horizonte de expectativas
dos jogadores, e dá o controle sobre a literatura ao jovem leitor.
São essas características do RPG na virada do século que abrem espaço para a
popularização do gênero nas plataformas digitais. É possível que a maior parte dos jovens da
contemporaneidade tenham conhecido os jogos de RPG não por sua versão física, em que
a performance é um elemento principal da construção de histórias, mas através dos jogos
virtuais, sobretudo online, em que jogadores no mundo todo podem se encontrar, com
seus avatares personalizados, para perseguir aventuras. Em 2010, World of Warcraft (2004),
o RPG virtual mais popular da geração, chegou a contar com onze milhões de jogadores
regulares. O que era um hobby dos estranhos, tornou-se uma atividade comum nas lanhouses – hoje praticamente extintas, mas muito populares no início do presente século –, que
o público brasileiro se acostumou a frequentar para jogar com os amigos de uma maneira
mais acessível. A versão física do jogo – chamada atualmente de “RPG de mesa” – continuou
a ser praticada pelos jogadores que preferiam uma maior liberdade de narrativa, no âmbito
em que as possibilidades são infinitas, mas viam seus jogos favoritos, como D&D, sofrer a
influência dos jogos virtuais em suas regras, na tentativa de atrair os jogadores captados pelo
cenário digital.
Um marco na singularização dos RPG de mesa talvez tenha sido a expansão do
narrativismo, a criação de jogos mais voltados à performance na elaboração coletiva de
histórias em oposição aos limites das regras cada vez mais complicadas dos jogos mainstream.
Em 2010, é publicado Apocalypse World Engine, um sistema de regras que privilegia a
interpretação, realizando poucas rolagens de dados e abrindo espaço para a narrativa definir
as regras do jogo, não o inverso. Outro sistema, o FATE Core System (2013) tem sua quarta
edição financiada coletivamente por mais de dez mil jogadores no ano de seu lançamento,
destacando o apoio da comunidade ao narrativismo. Um ano depois, a Wizards of the Coast
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– editora atualmente responsável por Dungeons & Dragons –, publica uma nova edição do
jogo, com regras mais simples, menos mecânicas, e adicionando influências narrativistas: o
D&D Player’s Handbook (2014). Em 2015, estreia o Critical Role, uma mesa de jogo formada
por atores e dubladores populares na indústria cultural. Imersos na narrativa, narrada pelo
dublador Matt Mercer, os jogadores do Critical Role passam a fascinar o público acostumado
ao RPG virtual pelo uso do corpo e da voz na criação das narrativas. Seus episódios chegam a
durar até cinco horas. O primeiro episódio da série, disponível no Youtube, possui hoje quase
doze milhões de visualizações.
Há nestes números uma busca por algo, um desejo não só ligado ao jogo, mas também
a singularização que o ato de jogar, sem amarras mecânicas e virtuais, confere. Nessa busca,
o RPG continua a ser uma interessante forma de jovens e velhos leitores se apropriarem da
linguagem literária. O prazer, não mais mediado pela tela, torna-se somático: a voz e o
corpo do outro provocam no ato do jogo a desterritorialização do jogador. A maneira como
o RPG é jogado hoje, trazendo consigo a imaginação aventuresca de seus primeiros dias, tem
muito mais a ver com a performance dos jogadores, da forma como as subjetividades são
postas em jogo; traz-se, dessa maneira, elementos do dia-a-dia, como o racismo, o fascismo e
a homofobia, para dentro da narrativa em devir. Trata-se então menos de adquirir tesouros e
matar monstros do que de conquistar a si mesmo em meio a diferença que perfaz um grupo
de amigos tentando contar uma história que dê intensidade aos seus cotidianos.

O Auto do Reino da Imaginação

E é aí que eu, apesar de partir “da realidade rasa e cruel do mundo” como Clemente, dou
também razão a Samuel, quando diz que, na Arte, a gente tem que ajeitar um pouco a
realidade, que de outra forma, não caberia bem nas métricas da Poesia. (SUASSUNA,
2017, p. 57)

Uma atividade de leitura literária a partir dos jogos de interpretação pode vir a partir
de uma proposta que desenvolvemos a partir do romance A Pedra do Reino: o jogo Auto
do Reino da Imaginação (ARI), disponível no Apêndice A. Sendo o romance de Suassuna
um sertão de criação literária e filosófica que une a tragédia à comédia, em meio aos seus
folhetos, o texto transita entre as noções de arte popular e erudita, regional e universal, real e
fantástico, ocasional e permanente. Escrito ao longo de doze anos – de 1958 a 1970 – a obra
foi publicada pela primeira vez em 1971, vinculando-se à poética do movimento armorial,
criado por Suassuna na década de 70.
Em ARI, não há rolagens de dados. O jogo utiliza cartas de baralho para representação dos
personagens e definição de testes. Primeiramente, porque é um elemento lúdico mais comum
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ao cotidiano sertanejo do que os tradicionais dados de RPG. Além disso, porque no romance
de Ariano Suassuna, o baralho possui, para Quaderna, um significado de representação da
nação brasileira. Em contrapartida à visão de Samuel que, por ser conservador, vê no Xadrez a
parte sonhadora do mundo, e à visão de Clemente, que enxerga no jogo de Damas a realidade
árida dos oprimidos, Quaderna vê o sertão pelos naipes do baralho, juntando assim as ideias
dos mestres na sua:
Eu, sem ter o que escolher, resolvi, como sempre, unir as duas ideias opostas
deles num jogo só, o do Baralho, conciliando os naipes aurinegros do Povo, isto
é, Paus e Espadas, com os naipes aurivermelhos da Fidalguia Brasileira, Copas e
Ouro. Assim, em vez de rebaixar o Povo, o que eu faço é erquer o Povo aurinegro
e os Reis aurivermelhos a uma Fidalguia só, com os Reis negros de Paus e Espada
conquistando as Damas aurirrubras de Copas e de Ouro. (SUASSUNA, 2017,
p. 583)
No jogo, os jogadores escolhem, portanto, entre o Povo e a Fidalguia, selecionando
uma carta da realeza dos naipes aurivermelhos ou aurinegros para representá-los na mesa. O
narrador, que em ARI chamamos de Palhaço, é representado pelo curinga.
Em contrapartida aos jogos de RPG tradicionais, nos quais a ficha de personagem
possui uma grande quantidade de valores e atributos que modificam positiva e negativamente
os testes, no Reino da Imaginação, só há um atributo: a poesia. O atributo corresponde a um
valor que inicialmente é igual para todos jogadores (3) e representa a quantidade de pontos
que podem ser gastos para realizar ações de encantamento e desencantamento, com cada ação
gastando um ponto. A poesia é recuperada em casos de falhas em ações dos personagens ou
no começo de uma nova sessão de jogo.
Ações de encantamento ocorrem quando o jogador realiza uma viração, que corresponde
à introdução de algum elemento na narrativa, algo que deve ser aceito pelos outros jogadores
como uma verdade que passa incorporar o mundo da ficção, mudando os rumos da história.
No desencantamento, convoca-se o fórum armorial e a performance é parada para que os
jogadores debatam (fora de seus personagens) sobre os rumos da narrativa e como eles podem
narrar e interpretar seus personagens da melhor forma para o desenlace da história. Neste
momento, também é possível que um jogador troque de personagem com outro, devendo,
portanto, performar aquele personagem diferente do seu da forma como ele o lê no corpo e
na voz de seu companheiro.
Nossa proposta, descrita a seguir, se constitui como uma leitura de dois folhetos de
A Pedra do Reino a partir do jogo de interpretação referido, mas pode também ser base para
a experiência com o romance inteiro, bem como com outros textos que dialoguem com as
temáticas da arte armorial.
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Uma proposta de performance em Pedra do Reino
Compreende-se que uma sessão de RPG, por ser experiência e narrativa em curso
de performance, não pode de deixar de ser, de certa maneira, imprevisível; requer que
todos os jogadores estejam no espaço de jogo de forma voluntária e espontânea, abertos a
realização daquilo que pensamos como fio condutor da performance do RPG: o improviso.
Dessa maneira, uma sessão que se deseje como experiência estética quase nunca decorre de
forma preestabelecida pois o jogo toma forma na multiplicidade que é posta em mesa pelas
singularidades de cada jogador. Contudo, o curso irregular do jogo, posto em contexto de
formação de leitores, não dispensa um método que alicerce seu prazer estético em uma prática
pedagógica bem planejada. Tal método pode ser encontrado no percurso criativo sistematizado
por Aguiar e Bordini (1988).
Acerca dos jogos na formação de leitores, as autoras explicam que:
As atividades lúdicas vão ao encontro dos interesses da criança e do jovem, que
tem no jogo o exercício simbólico das práticas sociais e dos sentimentos humanos.
Suscitadas a partir de textos, estas atividades são expedientes importantes na
formação e na continuidade do gosto pela leitura. Quebrando-se o sentido, da
obrigatoriedade, a leitura perde o ranço de disciplina escolar, para se converter
em ato espontâneo e estimulante, desencadeador de momentos aprazíveis. Se
os textos devem agradar ao leitor, as atividades de exploração dos mesmos estão
comprometidas com o fortalecimento desta reciprocidade e não com o seu
esvaziamento. (AGUIAR; BORDINI, 1988, p. 26)
Nesta perspectiva, o método criativo configura-se como um meio de apropriação e
transformação da realidade, mobilizando ao mesmo tempo saberes e prazeres (AGUIAR;
BORDINI, 1988). Ao analisar o processo criativo, as autoras sistematizam seu método em
seis etapas: 1) constatação de uma carência; 2) coleta desordenada; 3) elaboração interna
dos dados; 4) constituição do projeto criador; 5) elaboração material; 6) divulgação do
trabalho. Dessa forma, para que ocorra a criação, é necessário primeiramente que os leitores
em formação tomem consciência de um ponto de interesse, no qual eles possam criar. Na
contramão de práticas pedagógicas de criação com normas e interesses preestabelecidos,
o método criativo tem como ponto de partida o desejo, que sendo algo que irrompe da
subjetividade do estudante, em contato com as fragilidades do mundo que cerca, o leva à
criação.
Compreendendo a leitura como jogo, Oliveira (2018) demonstra – a partir dos estudos
de Wolfgang Iser – que o leitor, ao preencher as lacunas do texto, empreende uma aventura
interpretativa, que é essencialmente uma experiência performática. Assim, a leitura pode ser
percebida como um ato que relaciona voz e expressão corporal no percurso de interpretação
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de obras literárias. Se o desejo do leitor o leva a romper o silêncio na leitura de poema,
declamando seus versos, é porque sua experiência exige a performance. E a performance exige
que haja o inesperado, isto é, que os dados ainda não estejam lançados. A performance exige
o jogo. Nessa direção, um método performático também faz parte do método criativo.
Em nossa perspectiva, se temos falado até então em performance e singularização do
devir-leitor, é a partir deste método que se põe em jogo a subjetividade crítica e criativa, que
leva à experiência literária e, portanto, ao momento em que o leitor se forma, desprendendose dos territórios discursivos aos quais ele se encontrava antes do encontro com a leitura e
tornando-se capaz de mobilizar saberes para traçar suas próprias narrativas. Constatado o
desejo que o move a ler e criar, o leitor em formação pode começar então a coletar dados,
reunir leituras, apreciar textos literários, com um horizonte muito mais claro em sua frente –
podemos também chamar tal horizonte de projeto de vida1.
Mesmo que, em um primeiro momento, os textos pareçam para o leitor um universo
desorganizado de ideias e sentimentos, é possível percebê-los como parte do processo que o
conduzem a elaborar internamente um panorama de saberes. A partir desta elaboração, o
leitor pode traçar etapas e procedimentos que o conduzam por seu projeto de vida. Nessa
direção, as etapas finais do método criativo correspondem a elaboração material do projeto
criador e a sua divulgação, o momento em que o leitor expõe à realidade aquilo que ele
desejou criar. Este momento final também é importante pois a criação passa a pertencer a
toda a comunidade na qual o leitor-autor se insere, estabelecendo-se, assim, uma relação
inter-subjetiva em torno da criação. Neste momento de aesthesis e katharsis, o projeto criador
de um leitor-autor também pode insurgir na experiência de poiesis de outro.
A partir deste método, nossa proposta toma forma de duas aulas recomendadas tanto
para os anos da etapa do Ensino Fundamental quanto para turmas de Ensino Médio. Pode
ser aplicada na primeira etapa por corresponder às habilidades do campo artístico-literário,
dispostas na BNCC (2017), de elaboração de textos teatrais em adaptação de outros gêneros,
como o romance, e de representação de cenas ou textos dramáticos, levando em consideração
elementos linguísticos e cênicos na construção de personagens. Em relação ao Ensino Médio,
a proposta pode se vincular às habilidades das competências específicas 1 e 6, da área de
linguagens e suas tecnologias, objetivando auxiliar os estudantes a: “a) compreender o
funcionamento de diferentes linguagens e práticas artísticas, mobilizando esses conhecimentos
na recepção e na produção de discursos literários e b) apreciar esteticamente produções
artísticas e culturais e mobilizares saberes acerca das linguagens artísticas para “dar significado
e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica e criativa, com
respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas”. (BRASIL, 2017, p. 488)
1 A concepção de projeto de vida faz hoje parte do cotidiano de milhares de alunos em escolas públicas
integrais, nas quais os alunos têm acesso a disciplinas eletivas, em uma base diversificada, como é o caso das
escolas cidadãs, forma de pensar o ensino a partir da formação humana dos estudantes que vem se ampliando
em diversos estados do Brasil.

31

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

A primeira aula é dedicada a tomada de consciência do interesse em comum dos
estudantes e à leitura dos folhetos I e XI de A Pedra do Reino. Em um primeiro momento, o
professor pode mediar uma roda de conversa acerca da vida no sertão nordestino incentivando
diálogos entre esta realidade e o cotidiano dos estudantes. Pode ser que o debate parta da
ausência de recursos básicos no espaço sertanejo ou de experiências vividas pelos alunos neste
contexto. Ao longo da roda de conversa, é interessante que os leitores tanto se debrucem
sobre o que falta, quanto no que há, no interior nordestino. Algumas perguntas que podem
estimular o debate são: “como são as pessoas no sertão?”; “quais artes são produzidas no sertão
nordestino?” ou “Que tipo de literatura se produz em lugares assim?”. Mesmo que o tempo
seja curto para cada um relacionar a vida sertaneja a sua, estas discussões podem ser retomadas
na roda de conversa que procederá a performance do RPG.
No segundo momento da primeira aula, propomos a leitura do folheto que abre a obra,
apresentando o narrador, Quaderna, e ambientando o espaço no qual as histórias se passam:
“Pequeno Cantar Acadêmico a Modo de Introdução”. Através dessa breve leitura - que pode
ser feita em silêncio, em voz alta, dentro ou fora da sala de aula - os leitores passam a olhar
o sertão também pelas lentes literárias de Suassuna, i.e, o sertão, não só como espaço de
fragilidade, mas também como reino de um povo filosófico e artístico, que “é a tripla face,
de Paraíso, Purgatório e Inferno” (SUASSUNA, 2017, p. 35) Nestas páginas, o narrador
também apresenta a Vila de Taperoá e a natureza de seu “romance”, um memorial dirigido à
nação brasileira em defesa de si contra um estranho processo. Dentro desta trama à kafkiana, a
escrita aparece ao leitor da obra como uma forma de libertação: Quaderna compõe seu texto,
sob seu singular estilo, como um homem em julgamento apelando à razão e ao coração dos
homens, e sobretudo mulheres, do Brasil. Na história em RPG, os estudantes podem utilizar
elementos da linguagem e do espaço romanesco na sua performance, criando uma narrativa
que se passe em Taperoá e trate de acontecimentos paralelos ao processo de Quaderna.
Na leitura do Folheto XI, “A aventura de Rosa e de La Condessa”, os estudantes
poderão entrar em contato com uma experiência performática de paixão e aventura, pois é
neste momento que o narrador do romance passa a participar das rodas de dança promovidas
por sua Tia Filipa na companhia de outros rapazes e moças, dentre as quais se encontra Rosa,
menina morena alvo de seus olhares. No romance, quando em meio a prosa se entrecruza o
poema da “Cantiga de La Condessa”, cantado por Tia Filipa, Quaderna passa a narrar uma de
suas primeiras experiências com a poesia:
Tudo isto, juntamente com o desejo que eu sentia por Rosa, que foi minha
escolhida, é claro, criou em mim uma exaltação que me jogou para o alto e
para além de mim mesmo. O sonho e o sangue se misturavam num fogo só,
incendiado pelo desejo, pela beleza da mocinha, pelos cantos, pela noite, pela
lua e pelas estrelas. As palavras do canto marcavam-me mais ainda porque seu
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sentido era obscuro e estranho. Impressionado com o ouro, a prata, o mosteiro,
o sangue, imediatamente tudo aquilo se tornava sagrado pra mim, sacralizado
pela luz da lua, que me parecia, ela também, uma bola de ouro, molhada pelo
sangue-de-aragão que pingava da noite no mato, à poeira de prata de sua luz.
(SUASSUNA, 2017, p. 92)
Ao passo em que as palavras do texto passam a habitar a singularidade do sujeito que as
escuta ou as lê, num processo de subjetivação de enredos e imagens poéticas, podemos dizer
que estamos diante de uma experiência. Quando o narrador de Suassuna rememora o poder
exercido pela “Cantiga de La Condessa” em sua infância, ligando o texto poético ao seu desejo
pela menina Rosa, está se remetendo não às suas competências interpretativas, mas ao prazer
que une corpo e poesia no jogo performático da leitura literária. É através desse instante
de sua meninice que Quaderna relaciona a paixão da literatura à paixão da vida. Assim, a
performance da dança une o corpo do personagem ao corpo poético dos versos da “Cantiga
de La Condessa”, assim atrelando também seu corpo ao de Rosa. O momento em que a
experiência erótica do prazer do texto se entrelaça ao prazer dos corpos: eis o que chamamos
de performance.
Neste folheto, a literatura aparece também como uma forma de ir além dos limites da
realidade, pois é neste momento do romance que Quaderna começa a experienciar a criação
literária como meio de superação das suas condições de “mau cavaleiro, mau caçador e mau
brigador” (SUASSUNA, 2017, p. 89). A poesia, disposta em meio ao romance, pode ser lida,
na performance do jogo, usando a dança e a leitura em voz alta. Os personagens criados no
RPG podem ser crianças ou adultos envolvidos com a cantiga de roda: o poema deixa aberto
o espaço, portanto, para uma narrativa que envolva paixão, traição, transgressão, assombração
etc.
Após o momento de experiência com o texto de Suassuna, os leitores reunidos podem
debater quais foram as impressões que tiveram ao ler os folhetos da obra, o que imaginam
ocorrer nas outras tantas páginas que a compõem e quais foram seus trechos favoritos. É
apresentada pelo professor neste momento a proposta do minijogo de RPG, distribuído
como folheto para todos. A partir daqui a proposta pode ser realizada de duas maneiras: uma
com um grupo de mais de oito estudantes e outra com menos.
No caso de grupos com mais de oito jogadores, após a leitura do panfleto, os leitores
devem se dividir em grupos de até oito jogadores, escolhendo um deles para a função de
narrador: ele será o Palhaço, que mediará a construção da narrativa e interpretará o mundo
ao redor dos personagens. O professor, neste caso, fica responsável de auxiliar os estudantes a
performarem suas narrativas em cooperação, com o apoio das regras do minijogo. Os limites
para até onde as narrativas podem ir são definidos pelos próprios jogadores, de acordo com o
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diálogo que desejam realizar com o texto de Suassuna e com o bem-estar do grupo. Em caso
de grupos pequenos, como círculos de leitura e clubes fora da sala de aula, um grupo pode
ser feito com um mediador da atividade assumindo a função do Palhaço. Esta aula se encerra
com os jogadores criando seus personagens seguindo as regras de criação dispostas no folheto
de Auto do Reino da Imaginação. É importante que os leitores possam fazer personagens
diferentes uns dos outros, de maneira que a vantagem de um equilibre a desvantagem de
outro.
A segunda aula é dedicada à performance improvisada do RPG. O narrador do jogo
pode iniciar da maneira como achar melhor a história, inserindo os personagens no espaço
da história da forma como achar melhor. Um jogo em ARI começa quando os jogadores
compõem um mote em sextilha ou decassílabo, que dá o tema sobre o qual o improviso se
versa. O jogo acontece, portanto, em glosa a um poema já existente ou criado pelos leitores
em formação. Para direcionar os leitores à “Cantiga de La Condessa”, o Palhaço pode pedir
que a performance do RPG seja glosada a partir do poema referido:

“- La Condessa, La Condessa!
- Que queres com La Condessa?
- Quero uma dessas Moças
para com ela casar!
- Eu não tiro as minhas filhas
do Mosteiro em que elas’tão
nem por Ouro, nem por Prata,
nem por sangue de Aragão!
- Tão contente que eu vinha!
Tão triste que eu vou voltando!
Volta, volta, Cavaleiro!
Vem e escolhe o que quiseres!
-Esta fede e esta cheira!
Esta, come o pão da feira!
Esta é a que eu queria
Pra ser minha companheira!”
(SUASSUNA, 2017, p. 91)
Desse modo, os jogadores podem criar uma narrativa em que o diálogo representado na
canção tome forma e performance. Um dos leitores pode interpretar um cavaleiro sertanejo,
enquanto outros podem ser a condessa, seu pai, suas irmãs e outros personagens. É possível
construir uma diversidade de histórias ao redor do texto poético, uma vez que o RPG é feito
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em improviso e pela multiplicidade de vozes e corpos leitores. Com a narrativa indeterminada,
algumas ações dos personagens podem levar a sacar cartas e construir sentidos para a história a
partir da aleatoriedade posta em mesa. As dificuldades ao narrar uma aventura interpretativa
em conjunto logo aparecem: o narrador não pode tomar as ações dos jogadores e estes se
encontram no desafio de realizar a performance dos personagens que criaram.
Por isso, a experiência, sendo mediada pelo professor, deve estar distante da pressa ou
dos preconceitos do cotidiano. Com todos presentes, os corpos aos poucos vão se libertando
da timidez e diferentes maneiras de falar e agir podem ser testadas para interpretar os
personagens. Pode se recorrer ao texto romanesco em alguns momentos da criação e até
mesmo utilizar música armorial ao fundo para ambientar a atividade. A performance do
texto narrativo vai do diálogo improvisado que um personagem, criado por um leitor trava
com outro até o silêncio dos gestos que um jogador mais reservado pode inserir na narrativa.
Mais ou menos ativos na construção da história, os estudantes percebem que são eles as
engrenagens para a narrativa acontecer, que aquilo que está sendo contado não está posto em
nenhum curso pré-estabelecido, que com voz e corpo eles são capazes de mudar os rumos da
experiência literária. Os narradores devem estar atentos ao tempo do jogo, sem fazer com que
isso altere a performance. Caso a história não possa terminar na aula, um encontro pode ser
marcado para finalizá-la.
A proposta se encerra com uma discussão relacionando a experiência da leitura literária
de Ariano Suassuna e as narrativas criadas em performance do RPG. Uma vez que as histórias
contadas foram feitas oralmente, no momento da discussão, ocorre a partilha dessas narrativas
que formam um microcosmos literário construído pelos saberes do grupo de leitores. Uma
nova proposta pode ser feita para (re)escrever essas histórias, permitindo que elas sejam lidas
e performadas múltiplas vezes por pessoas diferentes.

Considerações finais
Através dos jogos de interpretação dentro e fora da sala de aula, leitores podem formar
comunidades de recepção e criação literária, nas quais a heterogeneidade torna-se parte do
jogo. Educa-se, assim, para a desterritorialização do leitor, que encontra, no jogo, maneiras de
emancipar sua subjetividade no contato entre corpo e texto literário. Trata-se, portanto, não
de encontrar nos métodos pedagógicos um caminho de formação da identidade leitora, mas
de formar devires-leitores, geografias inteiras de leituras que se reformulam cotidianamente e
que se recusam a ser ajustadas a um modelo.
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Em nossa perspectiva, um ensino de literatura na multiplicidade não só permite que
os leitores tragam para as aulas todos os tipos de texto literários com que se encontram na
realidade, como também retira das obras canônicas seu aspecto normativo que mais afasta
do que atrai leituras. Assim, os estudantes podem passar de maneira mais prazerosa a ler os
contos de Lima Barreto ou os poemas de Álvares de Azevedo, por exemplo, sem percebê-los
como agentes textuais de um patrimônio comum que os impõe uma linguagem.
Em uma perspectiva diferente, o RPG põe o corpo inteiro, junto com a voz, em jogo.
O silêncio homogêneo, então, é quebrado pelo grito da multiplicidade, pelas risadas dos
jogadores nos momentos cômicos da narrativa, pelo barulho das discussões acaloradas no
improviso, pelo toque entre corpos nos momentos em que somente juntos e diferentes a
história pode ser contada.
A narrativa improvisada, sendo de todos os leitores, é a marca no mundo de seus
desejos que, em intensidade, determinam o curso da história humana. Neste sentido, os
jogos de RPG apresentam maneiras criativas e críticas de auxiliar os leitores a se formarem
ao mesmo tempo que imaginam (aesthesis), performam (katharsis) e criam (poiesis) (JAUSS,
1979). Sendo um gesto de resistência, que existe em todo ato de narrar, no intercâmbio de
diferentes experiências, a performance do RPG é este momento no qual o círculo de leitores
se abre e uma história pode ser contada pelos corpos de todos.
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Apêndice A: O minijogo
Auto do Reino da Imaginação
Jogo de Intepretação (RPG) no Sertão Armorial de Ariano Suassuna
Auto do Reino da Imaginação (ARI) é um jogo-armorial de encantamento e
desencantamento, povo e fidalguia, crime e sangue, no qual os participantes interpretam
personagens e contam histórias enigmáticas de intrigas, amores, presepadas, safadezas,
caçadas heroicas, assombrações e aventuras nas serras do Sertão cavaleiresco de Ariano
Suassuna.
Este jogo usa as regras do Lima System, desenvolvido por Raphael Lima e Mundos
Colidem, com os objetivos de sistematizar a aplicação do RPG como prática de leitura
literária dentro e fora da sala de aula e, ao mesmo tempo, divertir qualquer alma
cavalariana que tenha, no mínimo, um punhado de imaginação.
No Reino da Imaginação, você performa um personagem pertencente ao Povo
Brasileiro ou a Fidalguia. Trata-se de um convite à leitura da obra de Suassuna e à escrita
criativa de narrativas que dialoguem com seus textos. Aqui, você pode imortalizar seus
causos através das cantorias dos bardos nordestinos e dos romances de folhetos de
cordel comuns à nossa heráldica terra.
Criando sua Personagem
Nome: Qual o nome de sua personagem?
Conceito: Qual o conceito de sua personagem? Pode ser uma ocupação ou algo
que represente os seus hábitos, como artesão, sapateiro, padre, repentista, vaqueiro,
contador de causos ou cangaceiro etc.
Antecedente: Escreva uma frase que represente o seu histórico, como “filho de
um fazendeiro degolado e acadêmico-sertanejo do Instituto Genealógico e Histórico do
Sertão do Cariri”, “ex-membro do bando de Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro Romântico”
ou “herdeiro do trono do Reino Encantado do Sertão”.
Poesia: O único atributo que seu personagem possui é o da Poesia, começando
o jogo com três pontos. A Poesia reflete a capacidade do jogador de mudar a história.
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Cada ponto do atributo pode ser gasto durante o jogo para realizar uma ação de
Encantamento ou de Desencantamento. Ao falhar em um teste, num saque de cartas,
o personagem resgata um ponto de Poesia anteriormente gasto. Os pontos de Poesia
também são renovados ao iniciar uma nova sessão de jogo.
Encantamento: O jogador realiza uma viração, podendo inserir um elemento
narrativo na história, algo que deve ser aceito pelos outros jogadores. É por meio desta
ação que os personagens encantam o sertão ao seu redor.
Desencantamento: O jogador convoca o fórum armorial. A narrativa é suspensa
por alguns instantes e ocorre um debate sobre o que está acontecendo e como os
personagens podem se sair dentro das circunstâncias postas em jogo. Neste momento,
o jogador que usou sua Poesia pode trocar de personagem com outro jogador, um
efeito que se encerra quando uma nova ação deste tipo for realizada. É por meio desta
ação que os personagens desencantam o sertão ao seu redor.
Vantagem: Uma frase que descreva no que sua personagem é boa e faz com
maior vantagem. Por exemplo: “Sou uma contadora de histórias nata e sei fazer as pessoas
acreditarem nas minhas mentiras” ou “Como cangaceiro, homem nenhum consegue me
assustar”. Toda vez que sua personagem realizar alguma ação que ponha em jogo essa
vantagem, saque duas cartas e utilize o valor maior.
Desvantagem: Uma frase que revele uma complicação para sua personagem e
represente algo que pode atrapalhá-la. Por exemplo: “Eu prefiro contar uma mentira
enfeitada do que uma verdade verdadeira” ou “Se tem algo que tenho medo é de uma
mulher enfezada”. Toda vez que sua personagem realizar alguma ação que ponha em
jogo essa desvantagem, saque duas cartas e utilize o valor menor.
Sacando Cartas do Baralho
Em ARI, os jogadores são representados na mesa por cartas do baralho. O
Palhaço é representado pela carta curinga, enquanto que os personagens utilizam reis,
damas ou valetes. Os personagens pertencentes ao Povo usam as cartas dos naipes de
Paus e Espadas, enquanto que os da Fidalguia Brasileira usam Ouro e Copas. Cada
jogador, portanto, utilizará as cartas com números pertencentes ao seu naipe, sacandoas. Quando todas as cartas forem sacadas, o jogador entrega seu baralho ao Palhaço,
que as embaralha e as põe de volta ao jogo. Sempre que for sacar cartas, a primeira
coisa a se observar é se a ação é comum ou de conhecimento.
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Ações comuns são aquelas que a maioria das pessoas é capaz de fazer e não precisa
de nenhum pré-requisito.
Uma ação de conhecimento (glosar um mote, mediar uma leitura literária, pregar
uma quengagem ou atirar com arma de fogo) necessita que a personagem tenha um
conceito adequado (cantador, professor, auxiliar de padeiro ou vaqueiro).
Se a ação for algo muito simples ou a personagem tiver o conceito adequado a
uma ação de conhecimento, poderá sacar uma ou duas cartas para testar a ação. Caso
o valor da carta sacada seja de 2 a 4, ocorre uma falha. Se o resultado for de uma carta
entre 5 e 8, a personagem obtém um sucesso com consequência, a ser determinada pelo
Palhaço. No caso dos valores 9 e 10, se obtém sucesso. Além disso, se a carta sacada for
um ás, a personagem obtém um sucesso com estilo régio, podendo realizar uma viração
junto do sucesso.
O Palhaço
O Palhaço (o narrador) não saca cartas, deixando essa função apenas para as
personagens jogadoras, que devem superar os testes utilizando sua criatividade,
esperteza e sorte.
O Mote
Como no repente, um jogo de ARI se inicia a partir da escolha de um mote em
sete ou dez sílabas poéticas. Esta é a maneira como os jogadores escolhem a temática
em que desejam jogar ao mesmo tempo que desafiam uns aos outros para glosar mais
uma sessão de RPG.
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CAPÍTULO

DESENVOLVIMENTO DE JOGO DIGITAL
EDUCACIONAL NO RPG MAKER MV PARA AUXILIAR
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE
ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA1
Fábio Nunes Assunção
Nukácia Meyre Silva Araújo

Introdução
O potencial dos jogos digitais para a educação
Os jogos digitais conquistaram um espaço importante na vida de crianças, jovens
e adultos e hoje constituem um dos setores que mais cresce na indústria de mídia e
entretenimento (SAVI; ULBRICHT, 2008). Com um faturamento multimilionário,
os jogos digitais já assumiram um papel de destaque na cultura contemporânea, o que
incentivou diversos pesquisadores a desenvolverem estudos para entender as razões
pelas quais os jogos digitais são tão atraentes e quais impactos causam na vida das
pessoas (KIRRIEMUIR; MCFARLANE, 2007). Desviar o foco que muitos estudantes
dão aos jogos para atividades educacionais não é fácil. Por esta razão, tem aumentado
o número de pesquisas que tentam encontrar formas de unir ensino e diversão através
do desenvolvimento de jogos digitais educacionais. Por proporcionarem práticas
educacionais atrativas e inovadoras, através das quais o aluno pode aprender de forma
mais ativa, dinâmica e motivadora, os jogos digitais educacionais podem se tornar
auxiliares importantes do processo de ensino e aprendizagem (SAVI; ULBRICHT,
1 Texto original publicado na revista Linguagem & Ensino, v. 22, n. 4, 2019. Esta versão foi adaptada ao formato
da presente obra.
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2008). No entanto, para serem utilizados com fins educacionais, os jogos digitais
precisam ter objetivos de aprendizagem bem definidos, ou promover o desenvolvimento
de estratégias ou habilidades para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos
alunos (GROS, 2003).
De forma geral, os componentes básicos dos jogos digitais são os seguintes: 1) o
papel ou personagem do jogador; 2) as regras do jogo; 3) metas e objetivos; 4) quebracabeças, problemas ou desafios; 5) história ou narrativa; 6) interações do jogador;
7) estratégias; 8) feedback e resultados (SAVI; ULBRICHT, 2008). Entretanto, para
serem utilizados como instrumentos educacionais, os jogos devem conter algumas
características específicas que atendam às necessidades de aprendizagem. Desse modo,
qualquer aplicativo educacional, incluindo os jogos digitais, deve possuir objetivos
claramente pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um contexto de ensino
baseado em uma metodologia que oriente o processo, através da interação, motivação
e descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo (PRIETO et al., 2005). A
seguir são elencados alguns benefícios que os jogos digitais educacionais podem trazer
aos processos de ensino-aprendizagem:
a) Motivação: Os jogos educacionais demonstram capacidade para entreter
ao mesmo tempo em que incentivam o aprendizado por meio de ambientes
interativos e dinâmicos (SAVI; ULBRICHT, 2008). Proporcionam também
uma rica experiência estética visual e espacial, atraindo os jogadores para
mundos fictícios que despertam sentimentos de aventura e prazer (MITCHELL;
SAVILL-SMITH, 2004).
b) Auxílio ao aprendizado: Jogos digitais viabilizam a geração de elementos
gráficos capazes de representar uma grande variedade de cenários. Além disso,
fazem com que o aluno tome decisões e o expõe a níveis crescentes de desafios
para possibilitar uma aprendizagem através da tentativa e erro (MITCHELL;
SAVILL-SMITH, 2004). Outros benefícios incluem a melhoria do pensamento
estratégico, melhoria das habilidades psicomotoras, desenvolvimento de
habilidades analíticas e habilidades computacionais (MITCHELL; SAVILLSMITH, 2004).
c) Desenvolvimento de habilidades cognitivas: Jogos digitais promovem o
desenvolvimento intelectual, já que, para vencer os desafios, o jogador precisa
elaborar estratégias e entender como os diferentes elementos do jogo se
relacionam (GROS, 2003).
d) Experiência de novas identidades: Muitos videogames oferecem aos
jogadores experiências de imersão em outros mundos e a vivência de diferentes
identidades. Através desta imersão, ocorre o aprendizado de competências e
conhecimentos associados com as identidades dos personagens dos jogos (SAVI;
ULBRICHT, 2008).
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e) Socialização: Em rede, com outros jogadores, os alunos têm a chance de
compartilhar informações e experiências, expor problemas relativos aos jogos
e ajudar uns aos outros, resultando num contexto de aprendizagem distribuída
(SAVI; ULBRICHT, 2008).
f) Experiência: Crianças e jovens que jogam videogames se tornam experientes
no que o jogo propõe. Isso indica que jogos com desafios educacionais podem
ter o potencial de tornar seus jogadores experientes nos temas abordados (SAVI;
ULBRICHT, 2008).
Embora seja difícil encontrar em um único jogo todas as potencialidades
apresentadas acima, procurou-se demonstrar como este tipo de mídia pode trazer uma
série de benefícios ao ser utilizada como recurso didático nas práticas de ensino.

O desenvolvimento do jogo digital educacional
A partir dos pressupostos apresentados, iniciou-se o desenvolvimento de um
jogo digital educacional que servirá como recurso didático durante o processo de
alfabetização em língua portuguesa, com o objetivo de facilitar a transição dos alunos da
escrita alfabética para a escrita ortográfica. Com isso, buscou-se compreender melhor
o processo de ensino-aprendizagem da ortografia através do uso do jogo digital, além
de contribuir com as pesquisas sobre o processo de alfabetização e letramento digital.
O desenvolvimento do jogo seguiu as seguintes etapas: investigação das necessidades
pedagógicas de uma professora de língua portuguesa; criação de um protótipo de jogo
digital educacional; certificação do conteúdo didático do jogo através de pesquisa em
banco de dados; coleta de dados com alunos, através de sessões de jogo e entrevistas;
análise dos dados.
O desenvolvimento de um jogo digital educacional justifica-se ao acrescentar
dados ao conjunto de trabalhos que estudam o potencial educativo dos jogos
digitais. Conforme discutido anteriormente, os jogos digitais podem funcionar
como ferramentas pedagógicas, mas a sua efetividade depende ainda de análise e
acompanhamento de resultados. Desse modo, quanto mais pesquisas forem realizadas
para este fim, maior segurança terão os profissionais que farão uso dessas ferramentas.
Finalmente, destaca-se a criação de um jogo digital educacional que seja testado e
acompanhado por professores e seus alunos, para produzir um exemplar que não
apresente os problemas que tantos jogos educacionais possuem. Esse aspecto destaca
o impacto social da empreitada, pois o desenvolvimento do jogo está diretamente
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associado às contribuições das professoras e dos alunos participantes. Isso resulta
em um aumento da autoestima desses participantes, que se sentem parte integrante
da própria criação do jogo. Além disso, futuros usuários do jogo desfrutarão de um
produto elaborado de acordo com as suas necessidades, e professores contarão com um
recurso de qualidade e testado para aplicar em suas próprias aulas.

A base teórica para o conteúdo do jogo
O foco do jogo é o de servir como objeto de aprendizagem, mais especificamente,
como recurso didático a professores de língua portuguesa para auxiliar no processo de
ensino-aprendizagem da ortografia. Portanto, a abordagem teórica que fundamenta
o desenvolvimento do conteúdo e da progressão do jogo baseia-se nos estudos de
Moreira (2009) sobre os estágios da escritura, e Morais (2008) sobre as relações entre
letras e sons. Dentro do processo de aquisição da escrita ortográfica, Moreira (2009)
estabelece o que chama de estágios e fases linguísticas da escritura infantil. Os estágios
e fases são apresentados no quadro a seguir:
Tabela 1 - Estágios de escritura
Estágio
icônico

Estágio
grafemático

Utilização de desenhos para representar a realidade (algo ou
alguém); evolução dos rabiscos conceptuais em precisão gradativa;
surgimento do desenho esquemático; início da percepção das letras
como algo que representa o que o adulto fala; uso de desenho para
representação do conceito e de rabiscos para representar a fala.

Percepção de que a escrita do adulto não tem como caractere
[caractere ou caráter?] fundamental o desenho; uso de traçados puros
nas tentativas de escritura; percepção do caráter arbitrário do sistema
de escrita; ausência de compreensão de que a escrita representa a
fala; uso de rabiscos retos, curvos ou arredondados; utilização
combinadas das letras do nome próprio, sem relação aparente
com o som; utilização dos critérios quantitativos e qualitativos nas
produções gráficas.
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Estágio
fonográfico

Estágio
ortográfico

Subvocalização para monitorar o que está escrevendo; percepção e
representação dos sons salientes; expressão do desejo de escrever o
que se fala; ausência de compreensão do caráter linear da escrita;
elaboração de um sistema próprio de escrita; percepção de palavras
escritas do mesmo modo; análise mais sistemática da relação entre
escrita e oralidade; percepção e representação de alguns fonemas
salientes; reconhecimento do caráter fonográfico sistemático da
escrita; consciência alfabética bem marcada; presença de conflitos
quanto ao segmento sonoro que está representado e sua letra
correspondente; representação gráfica mais fidedigna e sistemática.
Ruptura com o caráter sistemático da escrita, com uma hipótese
fundada na relação dos elementos discretos perceptíveis; contato
com o imprevisto, o assistemático, o arbitrário; a língua entra na
esfera social.
Fonte: Adaptado de Moreira (2009)

Segundo Morais (2008), as letras e sons da língua portuguesa estabelecem as
seguintes relações: correspondências fonográficas regulares (diretas, contextuais e
morfológico-gramaticais) e irregulares. Para o autor,
[o] entendimento do que é regular e do que é irregular em nossa ortografia
me parece fundamental para o professor organizar seu ensino. Se percebemos
que os erros ortográficos têm causas distintas, podemos abraçar a ideia de
que a superação de erros diferentes requer estratégias de ensino-aprendizagem
diferentes. (MORAIS, 2008, p. 28)

Morais (2008) compreende, portanto, que há motivos diferentes para os desvios
diferentes cometidos por alunos em processo de aquisição da escrita – processo esse
que perdura por toda a vida, já que ninguém é capaz de dominar a totalidade da escrita
de um idioma. O ideal seria, assim, identificar que tipo de desvio está ocorrendo para
que se aplique uma estratégia eficaz de aprendizado. O quadro a seguir apresenta as
correspondências propostas por Morais (2008).
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Tabela 2 - Correspondências fonográficas
Regulares
diretas

Regulares
contextuais

Regulares
morfológicogramaticais

Irregulares

Existe uma correspondência biunívoca entre letra e som. Estes
casos são os mais raros e podem ser representados pelas letras p,
b, t, d, f, v e seus respectivos sons.

É o contexto, na própria palavra, que define a letra a ser utilizada. Entre os exemplos, encontram-se o uso de R ou RR em palavras como “rato”, “porta”, “honra”, “prato”, “barata” e “guerra”;
o uso de G ou GU em palavras como “garoto” e “guerra”; o uso
de E ou I no final de palavras que terminam “com som de I”,
como em “perde” e “perdi”; o uso de M, N, NH ou ~ para grafar
todas as formas de nasalização da língua portuguesa, como em
“campo”, “canto”, “minha”, “pão” e “maçã”; entre outros.
A escrita segue uma regra ligada à categoria gramatical da palavra. Entre os casos, pode-se incluir palavras como “portuguesa”,
“francesa” e demais adjetivos que indicam o lugar de origem se
escrevem com “-esa” no final; “beleza”, “pobreza” e demais substantivos derivados de adjetivos e que terminam com o segmento
sonoro [eza] se escrevem com “-eza”; substantivos derivados que
terminam com os sufixos “-ência”, “-ança” e “-ância”, como em
“ciência”, “esperança” e “importância”; em flexões verbais, como
“cantou”, “bebeu”, “partiu” e todas as outras formas da terceira
pessoa do singular do passado (perfeito do indicativo) se escrevem com “-u” no final; entre outros.

Diferentes letras podem representar diferentes sons, mas não
há regras específicas para a escrita correta, ou seja, não há um
princípio fônico para determinar a escrita, apenas a convenção.
Como exemplo, o som / z / pode ser representado por diferentes letras (s, z e x) na mesma situação de posição entre vogais
(“mesa”, “certeza”, exemplo).
Fonte: Adaptado de Morais (2008)
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O jogo “Aventura das Letras Mágicas”
O recurso escolhido para o desenvolvimento do jogo digital educativo foi o
software RPG Maker MV. A criação do protótipo evidenciou uma série de vantagens com
relação à escolha do referido software. Primeiramente, o RPG Maker MV possibilitou
o desenvolvimento do jogo sem a necessidade de conhecimentos em programação ou
computação gráfica, dispensando a contratação de programadores. Além disso, os jogos
desenvolvidos através do RPG Maker MV apresentam uma estética baseada em pixel
art, uma forma de arte digital na qual as imagens são criadas ou editadas tendo como
elemento básico os pixels. Este estilo de arte foi utilizado nas primeiras gerações de
videogames e, dada a sua característica cartunesca, ainda se mantém presente em vários
jogos até hoje. Finalmente, a produção do protótipo permite afirmar que, quando a
versão final do jogo for desenvolvida, ela poderá ser disponibilizada de tal maneira que
outros professores possam adaptá-lo às suas próprias necessidades e conteúdo.
A narrativa do jogo acontece em um universo de fantasia e gira em torno de fadas
aprisionadas em cristais mágicos. Esse aprisionamento ocorre devido à disputa entre um
feiticeiro maligno, chamado Oberon, e a rainha das fadas, Titânia. Oberon decide capturar
as fadas em cristais mágicos para absorver seus poderes. O papel do jogador é libertá-las
de dentro dos cristais, através das respostas certas dadas aos diferentes desafios de cada
fase. Respostas corretas resultam na libertação das fadas, enquanto respostas erradas
penalizam o jogador, diminuindo a sua pontuação em um – o jogador começa o jogo
com cinco pontos, ou seja, ele só pode cometer, no máximo, cinco erros durante a
partida. O jogo acaba de duas formas: com a vitória do jogador, ao libertar todas as
fadas, ou com a sua derrota, ao responder cinco perguntas de forma errada e zerar sua
pontuação.
O jogo conta com quatro fases distintas – a Casa, a Fazenda, a Floresta e a Fortaleza. A
Casa serve como um tutorial, ou seja, é um ambiente no qual o jogador aprende os comandos
básicos do jogo e conhece a narrativa com a qual irá interagir. As fases seguintes apresentam,
cada uma, desafios específicos, relacionados aos estágios de aquisição da escrita e às suas
regularidades e irregularidades. No início do jogo, são informados os conceitos básicos
(clique, movimentação, digitação) e a narrativa. As informações são dadas ao jogador
através de caixas de texto, que são acompanhadas por faixas de áudio.
Os textos são informados por uma narradora e pelos próprios personagens do
jogo. No tutorial, há apenas um desafio, cuja escrita está relacionada a processos de
correspondência fonográfica regular direta. Após a conclusão dessa etapa, o jogador
insere o próprio nome e salva o seu progresso pela primeira vez. A inclusão do nome
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e o salvamento do progresso são importantes para a geração do relatório de acertos
e erros ao final da partida. Na primeira fase do jogo – “A Fazenda –, os desafios são
similares ao apresentado no tutorial. Cada um dos cristais apresenta um desafio que
consiste na escolha da palavra certa referente à ilustração apresentada.
Figuras 1 e 2 - Tutorial (A Casa) e Fase 1 (A Fazenda), respectivamente

Fontes: capturas de tela do RPG Maker MV feitas pelos autores

É importante salientar que o uso de ilustrações no tutorial e na primeira fase
está relacionado com o estágio de escrita icônica proposto por Moreira (2009). Os
desafios desta fase apresentam casos de correspondência fonográfica com regularidades
contextuais, segundo Morais (2008). O quinto desafio não está presente em um cristal,
mas sim no enfrentamento de um “chefe de fase”, na forma de um dos soldados do
feiticeiro Oberon. Neste caso, surge o personagem Porcão da Mutação. Na segunda
fase, é apresentado um novo sistema de jogabilidade. Ao invés de escolher a forma
correta de uma palavra, o jogador deve digitar a palavra de cada desafio após ouvila. Para isso, o jogador deve clicar em um dos cristais e escolher entre duas opções,
conforme mostra a figura 2.
Ao clicar na primeira opção, o jogador ouve a palavra a ser digitada. Ao escolher
a segunda opção, surge uma caixa de texto, na qual o jogador deve digitar a palavra
que acabou de ouvir. Este modelo de jogabilidade foi baseado no estágio de escrita
fonográfica, proposto por Moreira (2009). O conteúdo das palavras de cada desafio é
referente ao processo de correspondência fonográfica regular morfológico-gramatical
(MORAIS, 2008). O quinto e o sexto desafios não estão presentes em cristais, mas sim
no enfrentamento de um “chefe de fase”, na forma de um dos soldados do feiticeiro
Oberon. Neste caso, surge o personagem Ogro do Pântano. Na última fase, o jogador
deve completar algumas palavras, escolhendo a letra correta. Ao clicar em uma das
letras, o jogador escolhe para que palavra ela deve ir, completando o espaço vazio da
letra que está faltando.
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Figuras 3 e 4 – Fase 2 (A Floresta) e Fase 3 (A Fortaleza), respectivamente

Fontes: capturas de tela do RPG Maker MV feitas pelos autores

Esse modelo de jogabilidade foi baseado no estágio de escrita ortográfica,
proposto por Moreira (2009). As palavras desta fase foram escolhidas de acordo com
alguns processos de correspondência fonográfica irregular (MORAIS, 2008). O 5°, o
6° e o 7° desafios não estão presentes em cristais, mas sim no enfrentamento de um
“chefe de fase”, na forma do próprio feiticeiro Oberon.
Uma das características mais importante do jogo é o relatório de acertos e erros,
que surge ao final de cada partida. Esse relatório indica a quantidade de desafios
cumpridos de forma certa ou errada em cada fase, o que pode apontar ao professor
quais as dificuldades específicas de cada aluno em relação às relações entre sons e letras
(MORAIS, 2008). O relatório pode ainda mostrar em que estágio e fase linguística
encontra-se a criança (MOREIRA, 2009). Isso é possível devido ao fato de que cada
fase do jogo está diretamente relacionada a estágios linguísticos específicos.

O uso do jogo por alunos do 5º ano do ensino fundamental
Após a criação do jogo, o passo seguinte foi testá-lo com o seu público-alvo:
cinco alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Esses alunos realizam os testes e
participam de entrevistas sobre a sua utilização2.
As sessões de jogos ocorreram em uma escola pública na cidade de Fortaleza/CE.
Os alunos experimentaram o jogo em um notebook, um de cada vez. As sessões foram
2 Todos os procedimentos que ocorrem durante a coleta de dados da pesquisa foram aprovados
pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Ceará – UECE, o qual emitiu parecer (número
2.797.589) autorizando a realização da pesquisa, sob número CAAE 88969018.6.0000.5534.
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observadas e gravadas através de software de captura de vídeo. Durante a observação
das sessões, foram feitas anotações a respeito do desempenho dos alunos-jogadores
e de suas interações com o próprio jogo. Para guiar o processo de coleta através da
observação das sessões de jogo, o foco recaiu sobre os seguintes aspectos: interação
entre o aluno-jogador e o equipamento (mouse e teclado do notebook); interação entre
o aluno-jogador e o jogo em si, considerando a sua navegação pelo menu inicial, pelos
cenários (fases) do jogo e com elementos específicos do jogo; a sequência de interação
com os elementos do jogo; a quantidade de erros cometidos durante a partida e sua
incidência nos diferentes desafios. Finalmente, após cada sessão, foi realizada uma
breve entrevista com os alunos, cujas respostas foram anotadas e gravadas.
O primeiro aluno a experimentar o jogo foi um menino de 11 anos de idade,
de baixo desempenho em ortografia. A partida durou 45 minutos, durante a qual o
aluno apresentou certas dificuldades ao manusear o equipamento – o que pode ser
justificado pelo fato de o aluno não possuir experiência com jogos ou computadores.
O aluno leu e ouviu as instruções com atenção, mas ainda precisou de orientação
em alguns momentos do jogo, principalmente na Fase 2 – “A Floresta” –, na qual é
necessário que o aluno-jogador digite a palavra que acabou de ouvir. Além disso, o
aluno demorou um pouco a compreender que deveria sempre clicar com o mouse para
passar pelas caixas de texto.
Ao longo da sessão de teste, o aluno cometeu um total de 18 erros, distribuídos
em cinco tentativas – ou seja, o aluno chegou ao “Game Over” (Fim de Jogo) quatro
vezes, antes de terminar todos os desafios. A quantidade de erros e de reinicializações
gerou certa frustração no aluno e estendeu o tempo da sessão. Já nesta primeira sessão
de teste, ficou evidente que o nível de dificuldade estava alto e que um novo sistema de
recompensas e punições deveria ser elaborado. As demais sessões apenas confirmaram
esse pensamento, conforme apresentado a seguir.
Um menino de 10 anos e com bom desempenho em ortografia participou da
segunda sessão, que durou 30 minutos. O aluno informou que já tinha certa experiência
com jogos e com o uso de computadores, o que pôde ser comprovado quando ele não
apresentou nenhuma dificuldade com o uso do equipamento e nem com os conceitos
apresentados pelo jogo. Ao contrário dos demais alunos-jogadores, por exemplo,
explorou as fases, clicando em diferentes objetos além dos cristais. Finalmente, foi o
único aluno que não solicitou auxílio, interagindo diretamente com o jogo durante
toda a sessão de teste.
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Algo que chamou a atenção, no entanto, foi o fato de que o aluno demonstrou
grande dificuldade nos desafios da Fase 2 – “A Floresta” –, cometendo mais erros nessa
fase do que outros alunos com desempenho mais fraco. Foi nesta fase que o aluno
chegou mais vezes ao “Game Over”, tendo que reiniciar a partida várias vezes. Mesmo
sem informar verbalmente, foi possível detectar a frustração do aluno a cada nova
tentativa.
O terceiro aluno a experimentar o jogo foi um menino de 11 anos de idade, de
desempenho mediano em ortografia. A partida durou 40 minutos, durante a qual o
aluno apresentou mínimas dificuldades de interação, tanto com o equipamento quanto
com o jogo em si, devido à familiaridade com jogos e computadores. Entretanto, foi
o aluno que cometeu mais erros – um total de 27, distribuídos em nove partidas. Ao
contrário dos demais, porém, o maior índice de erros deste aluno-jogador concentrouse logo na Fase 1 – “A Fazenda” –. O aluno cometeu múltiplos erros durante as escolhas
das opções, chegando a clicar na mesma opção errada mais de uma vez.
Na Fase 2 – “A Floresta” –, o aluno apresentou dificuldades em compreender as
faixas de áudio e precisou ouvir cada uma das palavras muitas vezes. Chegou a digitar
corretamente palavras diferentes das propostas pelo desafio. Por exemplo, em uma das
tentativas, digitou “princesa” após ouvir a palavra “tristeza”. Após o teste, ao conversar
com a professora, descobriu-se que o aluno possuía, de fato, um leve problema de
audição. Desse modo, o presente pesquisador pensou na possibilidade de alteração do
desafio levando em consideração situações semelhantes com outros alunos.
O 4° aluno a jogar foi um menino de 11 anos de idade, com bom desempenho
em ortografia. A partida durou 20 minutos, na qual o aluno não apresentou maiores
dificuldades de interação, mesmo tendo relatado não possuir familiaridade com
computadores. Leu e ouviu as instruções com atenção e pediu auxílio apenas na Fase 1
– “A Fazenda”. A partir de então, interagiu com o jogo normalmente. O que chamou a
atenção neste caso foi a preocupação do aluno-jogador com a derrota. No entanto, ao
entender que poderia reiniciar o jogo a partir da fase que havia realizado o processo de
salvamento, demonstrou mais confiança durante as partidas. Foi o aluno que cometeu
menos erros – 12 no total – e que reiniciou menos partidas, atingindo o “Game Over”
apenas duas vezes. Em decorrência disso, foi quem apresentou menos demonstrações
de frustração com o jogo.
Uma menina de 10 anos de desempenho fraco em ortografia participou da 5ª
sessão, que durou 30 minutos. Com relação à interação com o equipamento, a aluna
demonstrou algumas dificuldades, pois não era familiarizada com computadores, e tinha
contato com jogos apenas através do videogame da irmã mais velha. Com relação à
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experiência de jogo, os maiores problemas surgiram em decorrência dos erros cometidos
em cada desafio – totalizando 22 –, os quais resultaram em 7 partidas. Essa foi a alunajogadora que mais solicitou informações, tanto com relação à interação com o aparelho
como com relação ao conteúdo dos desafios. Precisou ouvir as palavras da Fase 2 – “A
Floresta” – muitas vezes, e só sentiu segurança para interagir com cada fase após algumas
explicações.
O maior problema que o jogo apresentou está relacionado ao seu grau de
dificuldade. O jogo mostrou-se muito difícil, levando todos os jogadores a perderem
todos os “pontos de vida”, tendo que reiniciar suas partidas, pelo menos duas vezes
– e chegando a 8 vezes no caso do 3° Aluno. Isso ocorreu porque a quantidade de
“pontos de vida” (5) se mostrou insuficiente. As muitas derrotas e a necessidade de
reiniciar o jogo – mesmo que não do início, graças ao recurso de salvamento – levaram
os alunos-jogadores a demonstrar frustração durante as partidas. Inclusive, um deles
chegou a querer desistir do jogo. Assim, a sugestão para garantir que as partidas não
sofrer com o excesso de dificuldade é a exclusão do conceito de “Game Over” e dos
“pontos de vida”. Ao invés disso, propõe-se, para a próxima versão do jogo, que as
respostas certas atribuam uma pontuação ao jogador como forma de recompensa, e
que as respostas erradas façam com que o “Cristal Mágico” referente àquele desafio
simplesmente desapareça, impedindo que o jogador ganhe os seus pontos. Desse
modo, o jogador será capaz de progredir por todas as fases do jogo, em uma única
partida, independentemente de quantos desafios respondeu de forma correta. Ao
final, dependendo de sua pontuação, o jogador alcançará um final de jogo positivo ou
negativo.
Outro problema, também relacionado à necessidade de reiniciar uma partida, é
a veracidade das informações que constam no relatório de acertos e erros, gerado ao
final de cada partida. O objetivo desse recurso era o de informar ao professor em que
fase cada aluno cometeu seus erros, o que indicaria problemas que aquele determinado
aluno ainda tem com um estágio específico da aquisição da escrita ou mesmo com
algum tipo de relação entre letras e sons. No entanto, o relatório só registra os erros
e acertos cometidos na última partida, desconsiderando a performance do jogador
nas partidas em que se chegou ao “Game Over”. Assim, os resultados apresentados
não condizem com a realidade da partida. A sugestão proposta para este problema
está associada à proposta ao anterior: como a próxima versão não contará mais com
“pontos de vida”, cada partida será única, do início ao fim, e os resultados mostrados
no relatório serão verídicos.
Após cada sessão de jogo, os alunos-jogadores foram submetidos a uma breve
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entrevista, elaborada com o objetivo de recolher um feedback imediato dos participantes
sobre o jogo. As perguntas da entrevista foram elaboradas de modo a serem facilmente
compreendidas pelos alunos e gerarem respostas simples, porém autênticas. A entrevista
foi composta de 13 perguntas, conforme mostra o quadro a seguir:
Quadro 3 – Perguntas da entrevista pós-sessão de jogo
1. O que você mais gostou no jogo?
2. Você conhecia o conteúdo?
3. Você aprendeu algo com o jogo?
4. Se sim, o que você aprendeu?
5. Você achou o jogo fácil, mediano ou difícil?
6. O jogo tinhas muitas ou poucas informações?
7. Em algum momento, você quis parar de jogar?
8. Você gostou de aprender com o jogo?
9. Você jogaria novamente?
10. Você jogaria novas fases?
11. O que você não gostou no jogo?
12. O que você acha que melhoraria o jogo?
13. Você entendeu a história?
Fonte: criação de nossa autoria com perguntas da entrevista pós-sessão de jogo

A pergunta 1 – O que você mais gostou no jogo? – mostrou que a atenção dos
alunos parece ter sido focada na variedade de desafios e no nível de dificuldade. Isso
indica que, apesar de ter se mostrado difícil, os alunos consideraram o jogo desafiador
o suficiente para permanecerem engajados. As respostas à pergunta 2 – Você conhecia o
conteúdo? – confirmam o nível de dificuldade dos desafios do jogo. A grande quantidade
de erros cometidos pelos alunos-jogadores fez com que alguns deles admitissem que
ainda não dominavam muito bem o conteúdo. Os demais informaram que conheciam
o conteúdo, mas, quando comparado com o desempenho de cada um durante as
partidas, percebe-se que eles não dominaram a escrita correta, vindo a aprender com o
próprio jogo, conforme pode ser observado nas respostas às perguntas 3 e 4, a seguir.
As respostas das perguntas 3 e 4 – Você aprendeu algo com o jogo? e Se sim, o
que você aprendeu?, respectivamente – constatam que eles adquiriram conhecimento
da escrita de certas palavras com o jogo. Todos afirmaram ter aprendido algo com a
sessão e cada um apontou o que aprendeu, incluindo palavras como “piscina” (Aluno
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2), “cicatriz” (Aluno 3), “canavial” e “tristeza” (Aluno 5). Essas respostas reforçam o
potencial do jogo desenvolvido para esta tese, pois além do entretenimento, os alunos
estão, de fato, adquirindo conhecimento a partir dos desafios propostos.
A pergunta 5 – Você achou o jogo fácil, mediano ou difícil? – serviu para mostrar
que o jogo demonstra um certo grau de desafio. A dificuldade foi considerada mediana
pela maioria dos alunos-jogadores – Alunos 1, 4 e 5 –, e difícil pelos demais – Alunos
2 e 3. Entretanto, durante as observações das sessões de jogo, foi possível perceber
que o nível de dificuldade causou o momento de “Game Over” para todos os alunos,
múltiplas vezes. Isso gerou alguns momentos de frustração e o pensamento de alteração
de algumas mecânicas de jogabilidade.
As respostas à pergunta 6 – O jogo tinha muitas ou poucas informações? –
evidenciam que os alunos-jogadores consideraram a quantidade de informações
um pouco exagerada. Entretanto, percebeu-se, durante as sessões de jogo, que os
alunos conseguiram interagir bem com o jogo em si, possivelmente em decorrência
das instruções fornecidas durante o tutorial “A Casa”. Ainda sobre o tutorial, devese ressaltar que as informações de jogabilidade e de narrativa foram intercaladas, na
tentativa de gerar maior fluidez durante o aprendizado dos mecanismos do jogo.
A resposta que mais alertou o presente pesquisador quanto ao nível excessivo
de dificuldade foi dada pelo Aluno 2 à pergunta 7 – Em algum momento, você quis
parar de jogar?. O aluno-jogador respondeu que queria desistir do jogo na Fase 3 – “A
Fortaleza”. O Aluno 2 não cometeu nenhum erro na Fase 1 – “A Fazenda” –, mas
cometeu muitos erros na Fase 2 – “A Floresta” –, o que resultou em várias situações
de “Game Over”. Mesmo tendo cometido menos erros na Fase 3, é possível que a
frustração causada pelas muitas tentativas na fase anterior tenha desgastado a vontade
de continuar jogando. Os demais alunos-jogadores afirmaram que não quiseram
desistir do jogo, mas a observação das partidas revelou que eles também se frustraram
com o nível de dificuldade.
As respostas das perguntas 8, 9 e 10 – Você gostou de aprender com o jogo?, Você
jogaria novamente? e Você jogaria novas fases?, respectivamente – revelaram que o jogo
foi capaz de agradar a todos os participantes. Todos gostaram de aprender através dele
e todos o jogariam novamente, inclusive novas fases. As perguntas 11 e 12 – O que você
não gostou no jogo? e O que você acha que melhoraria o jogo?, respectivamente – tiveram
como objetivo encontrar pontos negativos e de melhora, a partir da impressão direta
dos próprios participantes. Dois deles – Alunos 1 e 2 – não aprovaram os “chefes de
fase”, enquanto o Aluno 3 não gostou particularmente do nível de dificuldade da
Fase 3 – “A Fortaleza”. Esse retorno dos alunos-jogadores é essencial para a constante
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melhoria dos elementos do jogo. Assim, foi confirmada a necessidade de equilibrar os
desafios do jogo com a proposta de entretenimento, para deixar a experiência do jogo
prazerosa e estimulante.
Finalmente, a pergunta 13 – Você entendeu a história? – pretendeu verificar o nível
de complexidade da narrativa proposta pelo jogo. Todos os alunos compreenderam a
narrativa, mesmo que parcialmente, como foi o caso do Aluno 3.

Considerações finais
A participação dos alunos e da professora mostrou-se imprescindível para o
desenvolvimento do jogo. A colaboração da professora foi o que delimitou, desde o
início, o objetivo do jogo, baseado em suas próprias indagações quanto ao fenômeno
da aprendizagem da escrita ortográfica. A troca de ideias com a professora foi sempre
bastante produtiva, pois, da mesma forma que o pesquisador se interessou pelo
conteúdo e pelo desafio, a professora se interessou pelo método e pela pesquisa.
A participação dos alunos pode ser descrita como fundamental, por várias
razões. As crianças normalmente reagem de forma natural às situações do diaa-dia. Isso leva a crer que as reações ao jogo, as ações tomadas durante as sessões
de jogo e, principalmente, as respostas às entrevistas podem ser consideradas todas
autênticas, o que garante a validade da pesquisa em si. Além disso, pode-se afirmar
que a experiência de apresentar o jogo e receber um feedback imediato fez com que
o pesquisador já começasse a pensar nas melhorias para a nova versão no jogo, no
momento em que os alunos o estavam experimentando. Saber, por exemplo, que os
desafios foram considerados difíceis, leva à reflexão de uma adequação do conteúdo
didático às reais necessidades de aprendizagem dos alunos, o que será feito, juntamente
com a professora, para a próxima versão do jogo. Por outro lado, saber que os alunos
retornariam ao jogo – inclusive sugerindo a inclusão de mais fases – faz com que se
pense que, apesar de ainda necessitar de melhorias, a estrutura básica do jogo está com
o seu desenvolvimento no caminho certo.
É possível afirmar, portanto, que as contribuições de professores e alunos durante
o desenvolvimento de um jogo digital educacional garantem que o produto final do
processo esteja adequado às reais necessidades de seus usuários, além de contarem com
conteúdo didático autêntico e baseado em aportes teóricos válidos.
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Os dados mostraram que o jogo apresenta muitas características que o enquadram
como um recurso didático eficiente, embora ainda haja espaço para melhorias. Os
aspectos de jogabilidade parecem estar adequados, pois o jogo informa com clareza
os seus objetivos e instruções e dá feedback constante ao jogador. Essas informações
puderam ser confirmadas durante as sessões de jogos, das quais poucos foram os
problemas que surgiram desse aspecto. O jogo pode ainda ser reutilizado, utilizado por
diferentes jogadores em um mesmo dispositivo, e é facilmente adaptável a diferentes
níveis de escolaridade.
Durante as sessões de jogos e entrevistas, foram observados ainda padrões de
interação entre os alunos participantes e o jogo. Essa observação começou no momento
em que cada aluno teve contato com o dispositivo (neste caso, um notebook). De
imediato, percebeu-se que alguns alunos tiveram dificuldades em operar o mouse.
Esse fenômeno pode ser explicado, possivelmente, pela falta de experiência dos alunos
com o uso de computadores e/ou notebooks. Talvez os alunos da faixa etária entre 10 e
11 anos já comecem a utilizar com mais frequência os dispositivos móveis, tais como
tablets e smartphones.
Finalmente, a presente pesquisa pretende trazer novas informações sobre
o desenvolvimento de jogos educacionais e a sua aplicação no ensino de língua
portuguesa. Espera-se que o presente trabalho possa, de fato, gerar frutos produtivos
para as áreas de alfabetização, objetos de aprendizagem e letramentos digitais. Mas,
acima de tudo, espera-se que o jogo possa ser usado efetivamente por professores e
alunos e que cumpra o seu papel como recurso didático para o ensino-aprendizagem
de ortografia.
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CAPÍTULO

RPG PEDAGÓGICO E SEU USO INTERDISCIPLINAR:
ALGO ALÉM DE UM JOGO

Luciano Gomes de Sousa

Introdução
As dificuldades que muitos estudantes brasileiros apresentam para obter
um bom rendimento escolar ficam evidentes quando consideramos os péssimos
resultados obtidos por nosso país, principalmente nos últimos anos, em avaliações
internacionalmente reconhecidas: em 2018, no mais importante ranking mundial de
educação (o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA (Programme
for International Student Assessment), o Brasil obteve a 58ª colocação em leitura, 71ª
em matemática e 67ª em ciências, isso considerando que eram 79 os países avaliados
(BERMÚDEZ, 2019); já no Anuário de Competitividade Mundial 2020 (World
Competitiveness Yearbook – WCY), o Brasil ficou em último lugar no fator Educação.
Nesse quesito, ocupou a 63ª colocação, duas posições abaixo da posição que ocupava
em 2019.
Considerando esse contexto negativo, observado mesmo antes de todos os
problemas ocasionados pela pandemia da Covid-19, é compreensível que professores e
educadores brasileiros constantemente busquem caminhos que elevem a qualidade do
ensino em nosso país, nisso o RPG (Role-playing Game) surge como um instrumento
pedagógico altamente eficaz para tornar mais envolvente, prazeroso e significativo o
processo de ensino-aprendizagem de diferentes disciplinas.
O RPG pode ser utilizado com êxito no ensino de disciplinas como: História,
Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Inglês, Artes entre
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outras, e em diferentes fases da vida escolar, pois pode ser usado com surpreendentes
resultados no Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais,
Ensino Médio e Ensino Superior, devendo apenas haver algumas adaptações visando
à perfeita adequação desse jogo para cada faixa etária, disciplina(s), conteúdo(s) e/
ou habilidade(s) com que o professor tenha interesse em trabalhar. Neste capítulo,
será abordado principalmente o emprego do RPG no ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa e de redação no Ensino Fundamental anos finais.

O que é RPG?
RPG é a sigla das palavras inglesas Role-playing Game, que significam
em português algo como “jogo de interpretação de papéis” ou “jogo de representação”.
Nesse jogo os participantes interpretam personagens e criam narrativas geralmente de
modo colaborativo.
O Role-playing Game surgiu nos Estados Unidos, no início da década de 70, a
partir de publicações do norte-americano Gary Gygax, que combinavam elementos de
jogos de guerra (wargames) com narrativas de fantasia, principalmente inspiradas nos
cenários e personagens fantásticos propostos na trilogia O Senhor dos Anéis, do escritor
John Ronald Reuel Tolkien (J. R. R. Tolkien).
Gary Gygax criou o primeiro e mais famoso RPG do mundo: o Dungeons &
Dragons (D&D), que foi traduzido para muitas línguas e até ganhou uma versão
em desenho animado, o desenho Caverna do Dragão, o qual fez muito sucesso entre
crianças e adolescentes brasileiros, sorbetudo nas décadas de 80 e 90.

Como geralmente se joga RPG?
Existem vários tipos de RPGs : de mesa, digital ou eletrônico, Live Action, livrojogo ou aventura-solo de RPG, por exemplo. Porém, um jogo de RPG tradicional
geralmente é jogado por um grupo reduzido de pessoas (de 4 a 6 pessoas em média)
reunidas em torno de uma mesa com livros, fichas de personagens, cartas, dados,
tabuleiros e miniaturas. O progresso do jogo (aventura) vai acontecendo a partir das
escolhas individuais dos jogadores-personagens, que podem improvisar livremente ou
apenas informar o que seus personagens decidem fazer a cada instante da aventura. As
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aventuras são mediadas por um jogador-narrador, que coordena o jogo, no entanto,
as escolhas e ações dos jogadores personagens é que dão vida ao jogo. Quando um
jogador-personagem decide realizar alguma ação, este é submetido a um “teste”
relacionado a alguma de suas características, tais como: força, destreza, inteligência,
constituição, sabedoria ou carisma (dependendo do RPG utilizado, podem existir
outras nomenclaturas para essas características ou até mesmo apresentar outras
características). Para realizar esse teste, o jogador faz uso de dados (poliedros), lançandoos com o objetivo de atingir um determinado número, previamente estabelecido pelo
jogador narrador, a fim de verificar o êxito ou o fracasso de alguma ação pretendida, a
qual poderia ser, por exemplo, ler um texto em uma língua antiga, ou abrir uma porta
emperrada etc.
Os RPGs tradicionais são essencialmente colaborativos. Um jogo típico reúne
os seus participantes em busca de um objetivo comum: sair de um mundo fantástico,
como a da clássica obra Alice no País das Maravilhas (2019) de Lewis Carroll, encontrar
uma criança que se perdeu em uma floresta, descobrir a cura para um novo vírus
extremamente letal para seres humanos etc.
Em um RPG tradicional, portanto, existem dois tipos básicos de participantes
muito bem definidos: o primeiro tipo é o jogador personagem, normalmente chamado
apenas de jogador ou player. Ele é quem cria ou interpreta um personagem fictício,
seguindo as regras do sistema previamente escolhido pelo grupo, e controlará esse mesmo
personagem por toda a aventura. O segundo tipo de jogador é o narrador, também
chamado de mestre ou GM (Game Master) ou DM (Dungeon Master). Cabe ao jogador
narrador criar os detalhes da história e julgar o sucesso ou fracasso das ações pretendidas
pelos jogadores personagens a partir de um teste. Para esse teste, geralmente o jogador
narrador e jogadores personagens fazem uso de dados (poliedros) tendo que atingir
um determinado número previamente estipulado pelo jogador narrador. Para fins de
simplificação, os dados podem ser substituídos por uma simples moeda; neste caso,
o resultado “cara” poderia ser entendido como “não” (o personagem não obteve êxito
na ação pretendida) e “coroa” significaria “sim” (o personagem obteve êxito na ação
pretendida) ou vice-versa.
O jogador narrador não possui um personagem próprio, porém controla todos
os personagens não-jogadores que aparecerem ao longo da aventura, conhecidos como
NPCs – sigla do inglês Non Player Character – os quais têm uma participação na
aventura similar à participação dos atores coadjuvantes em um filme. Enquanto cada
jogador personagem tem uma atuação semelhante àquela de um ator protagonista,
o jogador narrador seria o diretor e roteirista do filme, aquele que define o cenário,
os figurantes, conflitos etc., mas também com essa atribuição extra de interpretar os
NPCs que aparecem ao longo da história/aventura.
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Alguns benefícios proporcionados pelo RPG pedagógico
A prática do RPG Pedagógico incentiva a criatividade, a participação, a leitura,
a pesquisa etc. É de fácil aplicação a quaisquer matérias e conteúdos didáticos para
crianças, adolescentes e adultos (MARCATTO, 1996, p. 12).
Entre os benefícios proporcionados pelo RPG, atualmente pode-se afirmar de
maneira categórica que ele:
a) Estimula a leitura crítica e a escrita criativa;
b) Estimula a capacidade de se trabalhar em grupo;
c) Incentiva a pesquisa constante por assuntos variados;
d) Desenvolve a habilidade de planejar prevendo as consequências de cada
escolha;
e) Estimula o estudo da língua materna e de línguas estrangeiras (em especial a
língua inglesa);
f) Favorece a inclusão/participação de pessoas com necessidades educacionais
especiais (como Pessoas com Deficiência ou Transtorno do Espectro Autista
TEA em grau leve ou moderado) e/ou transtornos funcionais específicos (como
a Dislexia), pois todas elas podem participar tranquilamente das aventuras;
g) Melhora a qualidade da memória;
h) Estimula o raciocínio lógico;
i) Melhora a capacidade de concentração;
j) Desenvolve a capacidade de tomada de decisões;
k) Estimula a imaginação, a versatilidade e a criatividade.
Por conta das muitas habilidades que desenvolve em seus praticantes e por suas
potencialidades (todas altamente positivas para o contexto escolar), o RPG pode
ser usado como instrumento pedagógico e também uma ferramenta de inclusão de
pessoas com necessidades especiais e/ou transtornos nas escolas, sendo excelente para
despertar nos alunos a vontade de criar e recriar histórias, melhorar a qualidade de suas
produções textuais, comumente trabalhadas nos bancos escolares e, posteriormente,
cobradas em processos seletivos para ingresso em cursos técnicos, cursos superiores e em
alguns concursos públicos. Segundo Marcatto (1996, p. 16), “O RPG pode ser usado
como método para criar histórias. Nos Estados Unidos, frequentemente, os jogadores
escrevem a aventura vivida e a transformam em livros de ficção.
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Algumas aplicabilidades do RPG
Além de ser utilizado para entretenimento, o RPG possui outras aplicabilidades
como:
a) Dinamizar e incentivar o ensino-aprendizagem de disciplinas como: História,
Língua Portuguesa, Geografia, Física, Matemática, Filosofia, Biologia, entre
outras;
b) Favorecer a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com necessidades
especiais e/ou com transtornos no ambiente escolar (em especial em alguns casos
de TDAH, Dislexia e TEA em grau Leve);
c) Tornar mais interessante a visita a museus e outros espaços culturais;
d) Observar habilidades de candidatos a vagas em empresas;
e) Auxiliar no tratamento de dependentes químicos;
f) Auxiliar no tratamento de fobias.
Quanto à possibilidade de “favorecer a inclusão e o desenvolvimento de pessoas
com necessidades especiais e/ou com transtornos no ambiente escolar”, destaca-se que
a pesquisadora Jéssica Góis apresentou ao XVI Semana de Letras da Universidade
de Ouro Preto (UFOP) e III Simpósio Nacional de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem um revolucionário estudo sobre o uso pedagógico e terapêutico do Roleplaying Game no ensino de Língua Portuguesa para crianças com dislexia.
Em seu estudo, a pesquisadora aponta que os jogos de RPG, quando utilizados
como instrumento pedagógico, podem contribuir em grande escala no processo de
desenvolvimento da linguagem em crianças portadoras de dislexia, e isso porque através
da criatividade, do imaginário, da ficção e da aventura, essas crianças tendem a criar
sua própria realidade dentro da ficção, atribuindo novos significados ao seu cotidiano
e compreendendo melhor questões ligadas à língua oral e escrita, aprimorando o seu
repertório e desempenho linguísticos.

O RGP pedagógico
Quando pesquisamos mais detalhadamente o RPG, é comum nos depararmos
com diversos termos específicos desse jogo e um deles é o termo sistema, que é o
“conjunto de regras” que norteia: a criação de personagens, os critérios dos testes
usados nas aventuras etc.
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Os sistemas de RPG em geral são extensos e complexos, o que, se por um
lado estimula aspectos como: a leitura, a pesquisa, a análise crítica, a ampliação de
repertório cultural e linguístico, por outro, torna mais difícil (e às vezes até mesmo
inviável) sua aplicação em uma sala de aula física ou online, daí a estratégia de muitas
vezes se simplificar as regras de sistemas tradicionais (preexistentes) para favorecer seu
uso educacional. Na verdade, esse processo de “simplificação das regras de sistemas
preexistentes” é algo usual no RPG Pedagógico. Segundo Amaral, “[...] as regras do
RPG utilizado na escola são mais simples do que as do jogo comercial. Isso é muito
importante, visto que o professor dispõe de pouco tempo em sala de aula, e seu objetivo
é dar agilidade ao jogo” (2013, p. 13).
Em seu livro RPG na escola: aventuras pedagógicas (2013), Ricardo Amaral
apresenta interessantes informações quanto ao uso do RPG no ensino de diferentes
disciplinas e faz comentários quanto às principais diferenças existentes entre o RPG
tradicional (comum) e o RPG Pedagógico:
[...] Destaco duas diferenças principais entre eles: enquanto a maioria dos
RPGs comuns se baseiam, principalmente, em combates (imaginários) entre
os personagens dos jogadores e os personagens do Mestre, o RPG pedagógico
prioriza a solução de situações-problema a partir do uso dos conceitos científicos
ou apresenta um cenário no qual se possam fazer comparações com conteúdos
estudados. Além disso, as regras do RPG utilizado na escola são mais simples
do que as do jogo comercial. Isso é muito importante, visto que o professor
dispõe de pouco tempo em sala de aula, e seu objetivo é dar agilidade ao jogo.
(AMARAL, 2013, p. 13)

Percebe-se, portanto, que, na modalidade pedagógica do RPG, ocorre um
movimento de simplificação de regras a fim de dar maior dinamismo aos professores e
aos alunos em sala de aula ou em outro espaço físico ou digital por eles utilizado. Fora
isso, percebe-se uma inclinação do RPG Pedagógico para concentrar-se na resolução
de situações-problema e no uso e comparação de conteúdos e habilidades trabalhados nas
disciplinas escolares, tais como: Matemática, História, Geografia, Língua Portuguesa,
Ciências, Arte etc.
No caso da Língua Portuguesa, aqui se aborda principalmente o uso do RPG a fim
de se trabalhar o ensino de Redação, a partir da elaboração de textos do tipo narrativo
descritivo de modo individual ou de modo coletivo. Nesse último caso, a elaboração
de textos narrativos se dá de maneira colaborativa pelos jogadores personagens a partir
do que eles “vivenciaram” durante uma aventura completa ou uma cena (aventura
curta, jogada em poucos minutos).
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Algumas obras brasileiras que abordam o uso pedagógico do RPG
No Brasil, não existem tantos estudos aprofundados sobre o uso pedagógico
do Role-playing Game quanto deveriam existir, tendo em vista suas potencialidades
pedagógicas, inclusivas e até mesmo terapêuticas (MARCATTO, 1996, p. 12). No
entanto, nos últimos anos esse tema tem ganhado espaço nacional a partir de sua citação
em palestras, seminários e congressos ligados à Educação. Na forma de resumos e artigos
científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado (muitas delas transformadas
em livros), o RPG Pedagógico tem sido divulgado cada vez mais. Também na forma de
videogames, em vídeos na internet, em podcasts, e até mesmo na forma de aplicativos
para celulares, o RPG, em geral, vem sendo cada vez mais apresentado a pessoas de
diferentes faixas etárias, camadas sociais e níveis de escolaridade tornando-se, assim,
mais conhecido.
O tema RPG Pedagógico, relativamente novo na área de Educação no Brasil,
teve, em 1996, um passo significativo com a publicação do livro Saindo do quadro
(1996), do psicólogo e professor Alfeu Marcatto, o qual apresentou o RPG como
um jogo altamente rico em possibilidades e que poderia ser aplicado com sucesso em
diferentes anos escolares devido à sua versatilidade e natureza interdisciplinar. Nesse
livro, Marcatto apresenta algumas “aventuras prontas” que facilmente aplicáveis em
sala de aula até mesmo por professores que não tenham um vasto conhecimento em
RPG; em 2000, vem à tona o livro A aventura da leitura e da escrita entre mestres
de RPG (2000), fruto de uma a dissertação de mestrado da pesquisadora Andréa
Pavão, dando outro importante passo para os estudos e para a divulgação do RPG e
focando principalmente nas habilidades de leitura e escrita realizadas pelos jogadores
de RPG, em especial pelos jogadores narradores (mestres); em 2004, foi publicado
outro importante livro intitulado RPG: Roleplaying Game e a pedagogia da Imaginação
no Brasil (2004), resultante da tese de doutorado da pesquisadora Sônia Rodrigues,
lembrando que muitos pesquisadores consideram esta obra como a primeira tese de
doutorado dedicada ao tema RPG em nosso país.
Em 2013, o livro RPG na escola: aventuras pedagógicas, de Ricardo Amaral,
representou outro marco importante sobre o vasto potencial pedagógico do RPG,
pois nessa obra, além de explicar para professores e educadores o que é RPG, o autor
apresenta “aventuras prontas”, indicando passo a passo como este jogo pode ser usado
no ensino interdisciplinar. Ricardo Amaral é professor titular de Física na Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e por anos tem utilizado com sucesso esse jogo em
suas aulas de Física para estudantes de Ensino Médio da Escola de Aplicação dessa
importante universidade brasileira.
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As obras aqui citadas constituem alguns dos marcos mais significativos sobre o
uso pedagógico do RPG em nosso país.
Nos últimos anos, dezenas de novos estudos sobre o tema têm surgido no Brasil,
porém, quase sempre com um enfoque predominantemente teórico, poucas vezes
explicando como funciona na prática o Role-playing Game em uma aula de História
ou de Ciência, raramente se exemplifica, de modo prático, como um professor pode
aplicar o jogo. Há, portanto, uma lacuna a ser preenchida nos próximos anos em
futuros estudos e publicações: demonstrar melhor como o RPG pode ser utilizado
na prática escolar. Nesse sentido, torna-se interessante citar a iniciativa do Grupo
Interpretar & Aprender.
Idealizado nos corredores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) pelos então estudantes de História Paulo
Gallina e Thiago Azevedo, o Grupo Interpretar & Aprender elabora aventuras de RPG
baseadas em conteúdos e habilidades previstos na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Há 9 anos este grupo realiza parcerias com as instituições de ensino públicas e
particulares, e conseguiu apresentar o RPG Pedagógico para dezenas de professores e
para mais de 300 alunos de Ensino Fundamental 1 e 2 de modo prático, constituindo
uma importante iniciativa no trabalho de desmistificação e divulgação dos muitos
benefícios do RPG na prática escolar.

O RPG como instrumento pedagógico para o ensino para o ensino
de redação
Diversas são as formas de se tornar o ensino de Língua Portuguesa e de redação
mais interessante e significativo para os alunos, os quais muitas vezes se desmotivam
diante de aulas monótonas, principalmente aquelas aulas que somente se valem
da combinação “giz, lousa e aulas expositivas”. De modo constante, professores e
educadores buscam novas estratégias para despertar nos alunos o interesse pela leitura
e pela escrita.
O uso de novas ferramentas tecnológicas no ambiente escolar, a diversificação de
materiais didáticos, o usufruto de espaços diferenciados da escola (biblioteca, pátio,
sala de vídeo etc), e a realização de projetos pedagógicos são alguns dos caminhos
utilizados pelos professores para trabalhar o ensino-aprendizagem de modo mais
atraente e significativo.
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Nisso, o Role-playing Game desponta como um surpreendente instrumento
pedagógico para o ensino de diversas disciplinas, entre elas a Língua Portuguesa.
É necessário acreditar na possibilidade de ir além do amanhã, sem ser ingenuamente
idealista, é necessário perseguir as utopias, como relação dialética entre denunciar
o presente e anunciar o futuro, é necessário antecipar o amanhã pelo sonho de
hoje. O sonho é um sonho possível ou não? Se for menos possível, trata-se para
nós, de sabermos como torná-lo mais possível. (FREIRE, 2000, p. 35).

Conhecer e utilizar novas formas de se trabalhar o saber é uma forma de investir
positivamente no amanhã dos alunos, os quais, sendo devidamente estimulados,
tendem a formar uma sociedade mais justa, mais completa, e, consequentemente,
mais desenvolvida em diferentes aspectos que vão além dos aspectos educacionais.
Ainda sobre esse olhar atento e cuidadoso para o futuro, acrescente-se que não
se pode desconsiderar a importância dos jogos para as crianças e para os adolescentes
a fim de que estes se tornem adultos mais completos. Quanto a isso, Piaget e Inhelder
(1975, p. 162) descrevem que “o jogo constitui o polo extremo da assimilação da
realidade no ego, tendo relação com a imaginação criativa que será fonte de todo o
pensamento e raciocínio posterior” .
Esta reflexão nos conduz a pensar nos jogos até aqui utilizados vez ou outra
no ambiente escolar: o tangram, o jogo de damas, o jogo de xadrez, entre outros,
e no quanto eles são enriquecedores, envolventes e transformadores para os alunos,
que frequentemente aprendem muito com eles sem muitas vezes nem perceberem.
Neste ato reflexivo, tão importante para todo educador realmente atento às constantes
mudanças culturais, somos convidados a considerar a possibilidade do uso pedagógico
do Role-playing Game nas salas de aulas como mais uma forma de trabalhar saberes e
habilidades de modo mais cativante, prazeroso e significativo.
Mas, como usar o RPG em Língua Portuguesa e Redação? Pensemos então na
seguinte hipótese: um professor de Língua Portuguesa chega à sala de aula e, ao invés
de propor uma aula comum, em que todos os alunos tenham que abrir seus cadernos
e copiar informações por ele proferidas ou escritas na lousa, convida seus alunos a
fazerem uma viagem, não uma viagem de verdade, com direito a ônibus de excursão
etc., mas sim uma viagem a partir do uso da imaginação.
Os alunos inicialmente devem estranhar e até mesmo achar graça da proposta
realizada pelo professor, no entanto, aceitam-na. Logo, o professor pede para que todos
imaginem que estão em um outro espaço físico, no meio de uma floresta tropical,
isolados de qualquer sinal de urbanização. A partir daí, o professor, na qualidade de
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jogador narrador, passa a descrever todos os detalhes do cenário que os alunos estão
vendo, e os desafios (situações-problema) que vão surgindo e que eles, na condição de
jogadores personagens, terão que resolver a cada momento da história, tais como: a sede
ou a fome que passam a ter conforme o tempo passa, os animais silvestres que ouvem
e/ou encontram, a aparente falta de elementos indicativos de direção, a oscilação de
temperatura conforme caminham pela floresta etc.
Após uns 20 minutos vivenciando essa aventura, o professor encerra sua
narrativa descritiva e pede a seus alunos que escrevam uma redação que contenha
os elementos típicos de um texto narrativo descritivo: apresentação do espaço físico
e dos personagens, complicação, clímax e desfecho, um texto que narre e descreva
detalhadamente tudo o que vivenciaram nestes minutos de aventura imaginária em
uma floresta desconhecida.
A cena descrita, muito parecida com a que nos é apresentada ao início do livro
Saindo do quadro, de Alfeu Marcatto, e também com o cenário apresentado no conto
O primeiro beijo (2014) da escritora Clarice Lispector, ilustra bem como o RPG
Pedagógico pode ser utilizado nas aulas de Redação.
Inicialmente, os alunos são convidados a vivenciarem uma aventura imaginária
em um cenário proposto pelo narrador (nesse caso o professor); em um segundo
momento, os alunos são convidados a transformarem tudo o que vivenciaram em um
texto narrativo-descritivo, o qual, posteriormente, será objeto de análise do professor
quanto a seus aspectos formais e adequações à proposta realizada ao início.
A sequência didática utilizada pelo professor de Língua Portuguesa pode ser
levemente flexionada de acordo as especificidades dos alunos participantes (faixa etária
e ano escolar), conteúdos e habilidades que necessitam ser trabalhados, entre outros
fatores, mas, basicamente, sugere-se que primeiro os alunos joguem RPG e só depois
passem a produzir seus textos a partir da perspectiva de jogadores personagens, com
foco narrativo em primeira pessoa, como um narrador personagem. Porém, em outra
aula, cientes de como funciona a dinâmica do RPG Pedagógico, nada impede que,
de modo gradativo e rotativo, um dos alunos possa criar uma narrativa como jogador
narrador, com foco narrativo em terceira pessoa, o que daria a este aluno uma liberdade
criativa diferenciada, ainda mais ampla do que teria como jogador personagem,
propondo o cenário em que a história se desenvolve (uma tribo indígena, um parque
de diversões, um cemitério abandonado etc.), os conflitos a serem enfrentados, e os
objetivos a serem atingidos.
Nisso, lembremos que a sequência didática escolhida pelo professor é o modo
como ele organiza suas atividades de ensino em função de núcleos temáticos e
procedimentais preestabelecidos, uma vez que:
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sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] Ela ‘procura
favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das
situações de comunicação’. (DOLZ; SCHNEWLY, 2004, p. 49)

A partir da leitura atenta das produções textuais (narrativas) escritas pelos
alunos, o professor poderá não apenas analisar o adequado emprego dos elementos
da narrativa (apresentação do espaço físico e dos personagens, complicação, clímax e
desfecho), mas também de aspectos morfossintáticos como: os sinais de pontuação, a
concordância nominal, a concordância verbal, a ortografia, a coesão, a coerência etc.
presentes nos textos elaborados.
Dada a devolutiva das produções textuais aos alunos, estes tendem a observar
e a aprender muito com as observações realizadas sobre seus textos, e, nesse processo
de leitura, releitura, elaboração e reelaboração textual, a qualidade final dos escritos
aperfeiçoa-se gradativa e continuamente, fazendo com que a qualidade final das
produções textuais melhore sensivelmente.
Uma das medidas para que esse grau de utilização afetiva da língua escrita possa
ser atingido é escrever e ler constantemente, inclusive nas próprias aulas de
português. Ler e escrever não são tarefas extras que possam ser sugeridas aos
alunos como lição de casa e atitude de vida, mas atividades essenciais ao ensino
da língua. (POSSENTI, 1996, p. 20)

Nas produções textuais, haverá possibilidade de trabalhar muitos aspectos
gramaticais, surgidos a cada parágrafo, pois a ação constante de ler e de escrever
aprimorará múltiplas habilidades nos alunos, os quais farão de cada novo texto um
novo passo para um domínio mais efetivo da Língua Portuguesa em sua modalidade
escrita.
Um interessante princípio que norteia o estudo das línguas maternas encontra-se
na obra Moderna Gramática Portuguesa, na qual o professor e pesquisador Evanildo
Bechara explica que “[...] o sucesso da educação linguística é transformar [o indivíduo]
em um poliglota dentro de sua própria língua nacional” (2015, p. 40, comentário
nosso).
Nesta reflexão, um grande princípio que deve ser constantemente trabalhado
e revisitado nas aulas de Língua Portuguesa e de Redação, a cada produção textual
realizada após as práticas de RPG Pedagógico, de modo a fazer com que os alunos
saibam dominar diferentes formas expressivas de acordo com os contextos situacionais
surgidos em cada etapa das aventuras jogadas.
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Projeto de RPG em tempos de pandemia: um relato de experiência
Mesmo em tempos de pandemia e de distanciamento social, um projeto que
incentivou o uso pedagógico do Role-playing Game obteve grande êxito na Escola
Municipal Professor Sidney Santucci, em Barueri (SP) no ano de 2020. Ele se
desenvolveu inicialmente com aulas presenciais. O RPG foi usado nas aulas presenciais
de Língua Portuguesa como forma de estimular a criação de textos narrativos, após os
alunos “vivenciavam” aventuras imaginárias com o uso de cartas-personagens, cartasobjetos e cartas-especiais confeccionadas, artesanalmente, pelo próprio professor
coordenador do projeto e dados (poliedros).
Pouco depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar oficialmente
a pandemia e as aulas presenciais serem suspensas em todo o Brasil, em março de 2020,
o projeto teve continuidade a partir de encontros digitais pela plataforma Google Meet,
os quais contavam sempre com a participação de mais de 30 alunos simultaneamente.
Já pela plataforma Google Sala de Aula, eram disponibilizados aos alunos diversos
textos sobre RPG a fim de ampliar seus conhecimentos sobre o tema.
Com o uso do jogo, observou-se uma sensível melhoria no desempenho dos
alunos quanto ao raciocínio lógico, à criatividade, ao trabalho em equipe, à autoestima,
à interação, à solidariedade, à inclusão escolar etc., o que resultou em um melhor
rendimento dos alunos em diferentes disciplinas.
Foram elaborados e postados alguns vídeos do projeto na plataforma de
compartilhamento de vídeos YouTube, os quais tiveram mais de 3.000 visualizações
só no ano de 2020, e esses foram utilizados como base para atividades de ensino
remoto e EAD por professores de outras cinco escolas municipais de Barueri: a EMEF
Profª Naly B. B. C. Mancini, a EMEF Profª Elvira Lefevre Sales Nemer, a EMEF
Profª Maria Elisa B. C Chaluppe, a EMEF Profª Ivani Maria Paes, e a EMEF Jorge
Augusto; e também houve a utilização de um dos vídeos do projeto em uma turma
de Mecatrônica do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Presidente Epitácio,
em uma atividade coordenada pela Professora Mestra em Engenharia Elétrica –
Microeletrônica, Ana Carolina Bueno Borges.
Ao final do projeto, percebeu-se que o uso pedagógico do Role-playing Game
contribuiu de modo significativo para o desenvolvimento pleno e participação dos
alunos mesmo em um período tão complexo, atípico e delicado como esse provocado
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Os resultados do projeto foram
apresentados no Congresso Internacional Online de Esportes da Mente, que ocorreu
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junto com o VI Simpósio “O xadrez como inclusão escolar”, em dezembro de 2020, e
no 1º Seminário de Letras do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Pirituba,
ocorrido em janeiro de 20211.

Considerações finais
As dificuldades que muitos estudantes brasileiros apresentam para produzir textos
de boa qualidade constituem um quadro lamentável e ao mesmo tempo desafiador
para professores e educadores realmente comprometidos com seus alunos e com a
qualidade de vida das futuras gerações.
A constante busca por estratégias de ensino que revertam os péssimos resultados
obtidos pelos estudantes brasileiros nos últimos anos em diferentes indicadores
educacionais é certamente algo trabalhoso, mas que também tende a resultar em
uma melhoria significativa na qualidade da Educação do nosso país, considerando
que indivíduos que leem mais, geralmente, escrevem melhor e apresentam resultados
altamente favoráveis no processo de ensino-aprendizagem.
Eis aqui um convite para que mais professores e educadores utilizem o RPG como
instrumento pedagógico a fim de tornar mais eficientes, prazerosas e significativas as
aulas de Língua Portuguesa e Redação, e também de outras disciplinas, considerando
que, como já foi exposto, o RPG surge como uma alternativa interessante para o
panorama pedagógico justamente porque possibilita que se trabalhem conteúdos e
habilidades escolares de maneira interdisciplinar.
Reiterando que conhecer e utilizar formas inovadoras e criativas de se trabalhar o
saber é um excelente caminho para se investir positivamente na qualidade do ensinoaprendizagem e, consequentemente, no futuro de nossos alunos, o que certamente
resultará em uma sociedade mais completa, mais ética, mais justa e, portanto, mais
desenvolvida em diferentes aspectos.

1 Os detalhes desse relato de experiência foram apresentados em comunicações orais no Congresso Internacional
Online de Esportes da Mente e VI Simpósio “O xadrez como inclusão escolar”, ocorridos em dezembro de
2020, e no 1º Seminário de Letras do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Pirituba, ocorrido em
janeiro de 2021.
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CAPÍTULO

RPG COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DE INGLÊS:
CONFIGURAÇÕES DO GÊNERO TEXTUAL

Élen Ramos
Lidia Stutz

Introdução
A supremacia da linguagem escrita ainda é recorrente nas propostas de ensino
de línguas, o que faz com que a oralidade – em especial a produção oral – permaneça
tímida e com poucas atividades para ampliar a fluência do aluno. Acreditamos que,
por mais facilitado que seja o acesso a outras línguas – e no nosso enfoque aqui à
língua inglesa e suas respectivas culturas – temos um déficit do uso da modalidade
oral das línguas adicionais. Isso ocorre devido ao uso das outras dimensões, como a
compreensão oral e escrita e a produção escrita1, em maior escala. Por esse motivo,
escolhemos o Role-playing Game (RPG), que pode ser utilizado tanto para lazer
quanto como um instrumento a ser didatizado, já que pode ser utilizado por diversas
disciplinas com objetivos diversificados, segundo Amaral (2013).
Consideramos, portanto, que o gênero de texto RPG é uma alternativa para
potencializar a mobilização de capacidades de linguagem (SCHNEUWLY; DOLZ,
2004) e viabilizar, assim, o engajamento dos alunos contribuindo para fortalecer a
produção oral. Nesse sentido, este capítulo tem como objetivo apresentar configurações
do gênero textual RPG servindo de instrumento para a construção de propostas didáticas.

1 Utilizamos “compreensão e produção oral e escrita” para nos referirmos aos quatro eixos empregados em aulas
de inglês como língua estrangeira: listening, speaking, reading e writing. Essa classificação foi feita tendo em vista
que consideramos como “uma ação de linguagem [...] produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um
conjunto organizado de enunciados orais ou escritos” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 63).
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Este estudo2 alia-se ao construto teórico do Interacionismo Sociodiscursivo
(ISD) (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b), bem como à didática das línguas, cuja
tônica são os gêneros textuais como megainstrumentos de ensino (SCHNEUWLY;
DOLZ, 2004; STUTZ, 2012; 2014). O caminho que seguimos para explicitar as
configurações do gênero é a proposta de modelização didática que busca descrever
como se materializam as operações de linguagem de um gênero com o intuito de realizar
posterior transposição didática. Em outras palavras, o modelo didático possibilita
transpor fundamentos científicos sobre a configuração do gênero textual para a sala de
aula visando a apropriação de suas dimensões ensináveis (PIETRO; SCHNEUWLY,
2003) com possibilidades de planificar e agir coerentemente na prática didática.
A abordagem qualitativa deste estudo busca compreender por meio da descrição
com base nos níveis de análise do ISD como a configuração do jogo delineia as
características do gênero, provendo assim as dimensões ensináveis. Alguns elementos
recorrentes são também mensurados quantitativamente, a fim de ampliar a compreensão
dessa configuração. O corpus de análise, uma aventura de RPG intitulada Dungeons
& Dragons: Lost Mine of Phandelver (WIZARDS..., 2014), não recebeu nenhuma
forma de tratamento analítico prévio, sendo esta, portanto, uma pesquisa de caráter
documental. Utilizamos o procedimento bibliográfico em nossa fundamentação
teórica. Buscamos aqui apresentar uma análise da primeira parte da aventura com o
intuito de desvelar como se configura o contexto de produção, o plano geral, os tipos
de discurso e os mecanismos de textualização – divididos em conexão, coesão nominal
e coesão verbal. Dungeons & Dragons: Lost Mine of Phandelver, é um livro destinado
ao mestre, o jogador que guia os outros participantes, e tem como objetivo narrar
a história de RPG. Essa campanha faz parte da 5º edição, de 2014, de Dungeons &
Dragons (D&D). Esse jogo se passa no período medieval e seus elementos descendem
de um mundo fantástico.
Esse trabalho está dividido em três seções. Primeiramente, apresentamos
fundamentação teórica, com base nas teorias do ISD e na didática das línguas; na
segunda seção, temos a análise do corpus, com as descrições do contexto de produção,
do plano geral, dos tipos de discurso e dos mecanismos de textualização da primeira
parte da campanha Dungeons & Dragons: Lost mine of Phandelver; e, na terceira seção,
tecemos algumas considerações finais.

2 Este é um recorte de uma dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu,
Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Seu objetivo foi construir
um modelo didático do gênero textual Role-playing Game (RPG) a partir do corpus Lost mine of Phandelver
(WIZARDS..., 2014).
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Fundamentação teórica
O ISD é tido como a ciência do humano, pois estuda o funcionamento social e
psíquico dos seres humanos, em que a linguagem e as interações ocupam posição central
no desenvolvimento humano – a edificação das capacidades epistêmicas e praxiológicas
do ser (BRONCKART, 2006b). Esse estudo admite a filogênese – sucessão genética –
dos indivíduos e a ontogênese – experiências próprias (BRONCKART, 1999) – tendo
em vista que o ISD acredita que os indivíduos utilizam a linguagem para ter acesso
ao universo que os rodeia, seja contribuindo com o meio, seja apropriando-se do
conhecimento.
As atividades de linguagem planejam, regulam e avaliam as atividades que os
humanos desempenham, sejam atividades de sobrevivência, como nutrição, defesa
e reprodução, ou aprendizagem e entretenimento. A atividades de linguagem são
concretizadas nos gêneros textuais (BRONCKART, 1999). Esses são considerados como
instrumentos para transformar os objetos e as situações. Os instrumentos são definidos
pela situação, representam e concretizam a atividade e conduzem o comportamento
do indivíduo quando este age sobre um objeto ou uma situação (SCHNEUWLY,
2004). Os objetos que são elaborados socialmente mediam as ações dos indivíduos
e geram, assim, possibilidades de novas ações (SCHNEUWLY, 2004). Essas ações
são consideradas como ações de linguagem que se materializam por meio dos textos
(BRONCKART, 1999), que são arquitetados tendo em vista uma língua e padrões
socialmente construídos e acordados para serem comunicados (BRONCKART, 2006a).
Porém, os textos, que podem ser orais ou escritos e multimodais, se distinguem em
conformidade com o contexto de produção. O que faz os textos terem regularidades é a
estrutura, a linguagem, o conteúdo temático ou o objetivo. Então, agrupando os textos
que apresentam simetria a partir desses elementos, temos a linguagem caracterizada e
materializada em gêneros textuais, que é um conjunto de textos de uma determinada
espécie (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
O texto Dungeons & Dragons: Lost mine of Phandelver caracteriza-se como uma
aventura e faz parte do livro que o mestre utiliza para narrar a história do jogo de
mesa de RPG do sistema D&D. Há as partes de narração da história no livro, os
desdobramentos dessa narração e as regras aplicáveis a essas situações. Logo, vemos que
esse livro pertence ao sistema de gêneros que é o RPG. Tratamos especificamente aqui
a narração escrita da história, porém sabemos que no jogo encontramos as regras, os
diálogos entre os jogadores, por exemplo, que podem ser considerados outros gêneros
textuais dentro do sistema de gêneros RPG.
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Os gêneros textuais são nomeados pela didática das línguas como
megainstrumentos de ensino. Um instrumento é um artefato social internalizado
pelo indivíduo, que permite a prática das ações e das atividades transformando as
materialidades ou realidades. Tendo isso em vista, os gêneros textuais são considerados
instrumentos que têm a capacidade de transformação da consciência humana por meio
das interações sociais. O prefixo “-mega” deve ser compreendido como um conjunto
articulado de instrumentos, pois os gêneros textuais contam com vários subsistemas
semióticos linguísticos e paralinguísticos (SCHNEUWLY, 2004).
No RPG a interação social é essencial, pois necessitamos de jogadores que
desenvolvam papéis de personagens e alguém para direcionar a trama, todos se
comunicando para que as simulações de situações ocorram. As interpretações alimentam
e satisfazem a criatividade, mas não só no período em que se joga, como também
anteriormente, na criação da personagem, e posteriormente, em estratégias para a
evolução da trama e personagens. Dessa forma, o RPG pode instigar o pensamento
crítico de seus jogadores ao discutirem sobre as personagens, as situações e estratégias
da história. É uma troca que busca o enriquecimento de todos e da aventura. Ademais,
em se tratando de uma campanha desenvolvida com situações reais, desenvolve-se
ainda mais as capacidades dessas pessoas enquanto seres sociais.
O ISD e a didática das línguas prescrevem o uso de práticas de linguagem
contextualizadas para o ensino, por isso tomamos os gêneros textuais como
megainstrumentos didáticos. Para termos uma visão mais abrangente sobre esses gêneros
textuais é necessário transpor didaticamente da esfera social para a esfera acadêmica,
sistematizando as características dos gêneros textuais. A partir disso, introduzimos os
estudos referentes à construção de modelos didáticos de gêneros. No modelo didático
encontraremos os elementos específicos do gênero em questão que são consideradas
as suas dimensões ensináveis. Tendo o modelo didático em mãos, temos a base para
uma nova transposição didática, agora feita pelo professor, enquanto provedor de
conhecimento, transformando o gênero textual da esfera social, para a teórica, em
um instrumento a ser utilizado na prática em sala de aula para o desenvolvimento
das capacidades dos alunos por meio de planificações de sequências didáticas3 focadas
em grupos específicos de alunos. Os gêneros textuais enquanto megainstrumentos
no ensino de línguas permitem o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos
alunos quando inseridos em práticas de linguagem reais.
3 A sequência didática é um conjunto de atividades dispostas de forma progressiva para a aprendizagem
dos alunos sobre um determinado gênero. Ela inicia com atividades que tem o propósito de diagnosticar o
conhecimento dos alunos. Posteriormente, as atividades são focadas nas necessidades dos alunos. Por fim,
temos uma produção final que pode identificar os avanços dos alunos, comparando com a produção inicial
desenvolvida como diagnóstico, mas, também, uma forma de produção do gênero para a sua esfera de circulação
específica (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). A sequência didática é um trabalho posterior ao
modelo didático, pois toma o último como material base.
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O modelo didático é construído com base nas práticas sociais de linguagem dos
alunos (STUTZ, 2014), a partir de uma literatura que descreve especificamente sobre
um determinado gênero textual (STUTZ, 2012) e, também, pelas observações de
amostras autênticas do gênero (PIETRO; SCHNEUWLY, 2003). No modelo didático
temos a configuração do gênero por meio da apresentação dos seguintes elementos:
a definição, o contexto de produção, os objetivos, os parâmetros textuais, a forma, a
organização, a linguagem empregada bem como as características sociais, históricas e
econômicas do gênero (PIETRO; SCHNEUWLY, 2003). Por isso, o ISD e a didática
das línguas aliam o uso desse instrumento ao ensino com o intuito de abrir um leque
de possibilidades em um viés discursivo ao professor que, então, pode selecionar quais
dimensões tornam-se mais pertinentes para o contexto de ensino dos alunos. Portanto,
construímos um modelo explícito com características teóricas acadêmicas (STUTZ,
2014).
Pelo seu caráter científico e teórico, o modelo didático deve ser base para a
escolha do gênero e das dimensões a serem ensinadas para suprir as necessidades,
particularidades e interesses dos alunos. O modelo didático pode auxiliar para um
aumento de autoconfiança do professor, pois proporciona-lhe uma ampliação de
possibilidades ao ensinar. Além disso, oferece um conhecimento aprofundado para a
construção de sequências didáticas para seu trabalho em sala de aula, focando em seu
contexto educacional (STUTZ, 2012).
Os níveis de análise do ISD (BRONCKART, 1999; MACHADO;
BRONCKART, 2009) são os critérios que utilizamos na avaliação do corpus, na
construção do modelo didático. Para este trabalho exploraremos o contexto de
produção e o nível organizacional4: plano geral, tipos de discursos e mecanismos de
textualização (conexão, coesão nominal e coesão verbal).
O contexto de produção permite analisar parâmetros do mundo físico e
sociossubjetivo para compreender as circunstâncias nas quais o texto foi produzido e
os possíveis fatores que influenciam essa construção. Os parâmetros do mundo formal
físico contemplam o espaço, o tempo e as identidades a partir de quatro elementos:
lugar de produção, momento de produção, emissor e receptor ou interlocutor (em se
tratando de produção oral). Os parâmetros dos mundos social e subjetivo possibilitam
4 O nível organizacional do texto é composto pela infraestrutura geral do texto (plano geral do texto, os tipos
de discurso e as sequências), mecanismos de textualização (conexão, coesão nominal e verbal) e mecanismos
enunciativos (posicionamentos/responsabilidades enunciativas, vozes e modalizações) (BRONCKART, 1999).
O primeiro aborda uma análise profunda e geral. O segundo corrobora para a coerência temática e o terceiro faz a
manutenção da progressão do conteúdo temático. Por se tratar de um recorte do modelo didático, apresentamos
apenas como critérios de análise do nosso corpus o plano geral, os tipos de discurso e os mecanismos de
textualização.
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analisar mais quatro elementos: o lugar social, posição social do emissor e do
receptor/interlocutor e o objetivo através dos valores da comunidade ou do agente
(BRONCKART, 1999). Ampliando esse viés, consoante Machado e Bronckart (2009),
podemos identificar ainda outros cinco aspectos no contexto: contexto sócio histórico;
o suporte que é utilizado na veiculação do texto; contexto linguageiro imediato (outros
textos que estão no mesmo suporte); o intertexto (textos relacionados); e, a situação
de produção (a forma do texto conforme o emissor, o receptor, o local, o tempo, a
instituição social e o objetivo da produção tendo em vista os aspectos físicos, sociais e
subjetivos).
O segundo critério a ser analisado é o plano global que está situado no nível
organizacional do texto e “refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático”
(BRONCKART, 1999, p. 120). É uma síntese do texto que sinaliza os movimentos
do conteúdo exposto no texto. Ademais, veremos os elementos paratextuais, não
verbais, que encontramos no texto e podem ser quadros, imagens ou esquemas. Já, os
elementos supratextuais são parte da planificação e dos procedimentos enunciativos,
sendo comuns nesse quesito títulos, subtítulos e paragrafação (formatação da página),
sublinhados, itálicos e negritos (relevo) (BRONCKART, 1999), por exemplo.
Bronckart (1999) alega que os tipos de discursos são segmentos de textos e
têm possíveis regularidades, logo, podem ser classificados em quatro tipos: discurso
interativo, teórico, relato interativo e narração. Os tipos de discursos5 aliam-se aos
mundos discursivos da ordem do narrar e do expor. A ordem do narrar tem como
característica a disjunção do mundo ordinário da ação de linguagem, que pode ser
representado na cultura literária ficcional no passado, por exemplo. Já, a ordem do
expor é marcada pelo mundo conjunto e expressa fatos do mundo ordinário. Além
dos eixos do narrar e do expor, o texto classifica-se pelas instâncias de agentividade na
tessitura com o contexto de produção provendo coordenadas quanto à autonomia e
implicação do agente produtor. Nas coordenadas autônomas não se explicita o contexto
por meio de dêiticos de pessoa, tempo e espaço; já, nas coordenadas implicadas, esses
dêiticos permeiam o texto e evidenciam elementos contextuais.
Conforme Bronckart (1999), essas coordenadas categorizam os quatro tipos de
discurso. O discurso interativo, comum em interações dialogais, concerne à ordem do
expor e caracteriza-se pela implicação do agente produtor aos elementos do contexto
de produção do texto. Já, o discurso teórico, como os verbetes de dicionário, tem como
recorrência a ordem do expor e o caráter autônomo, ou seja, sem a implicação do
5 O texto, ou parte dele, pode apresentar um discurso de maneira isolada, mas há casos em que os discursos
aparecem dependendo um do outro em um mesmo segmento (chamamos essa modalidade de encaixamento de
discursos) ou então tipos de discurso que se fundem (chamado de fusão).
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agente. O relato interativo, comum em diários, pertence a ordem do narrar e o agente
produtor está implicado no contexto de produção. Por último, o tipo de discurso
narração, como os contos de fadas, por exemplo, também, pertencente a ordem do
narrar, porém se alia ao mundo disjunto sendo autônomo quanto ao contexto de
produção.
Os mecanismos de textualização reforçam a coerência temática textual com
elementos que corroboram na lógica do texto: a conexão, a coesão nominal e
verbal. Os organizadores textuais (conjunções, advérbios, segmentos de frases,
grupos preposicionais e nominais) fazem parte da conexão do texto, marcando o
desenvolvimento do tema e as transições entre os discursos e as sequências. As anáforas
(sintagmas nominais, pronomes pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos)
introduzem, retomam ou substituem os temas, personagens, termos e expressões do
texto, colaborando com a coesão nominal. Já a coesão verbal (advérbios, sintagmas
verbais e verbos que indiquem estados, acontecimentos ou ações) é caracterizada pela
organização temporal e/ou hierárquica desses processos (BRONCKART, 1999). Com
base nesses níveis de análise do ISD, passamos a seguir a nos debruçar sobre a análise
dos dados do nosso corpus do jogo de RPG.

A configuração de Dungeons & Dragons: lost mine of phandelver
Nossa análise é dividida em duas partes, pois em um primeiro momento é
explorado o material geral, investigando o contexto de produção e seus desdobramentos:
o lugar de produção, o momento de produção, o emissor, o receptor e suas respectivas
representações sociais e o objetivo do texto (BRONCKART, 1999). Em seguida,
partiremos do plano geral, desmembrando uma parte específica de nosso corpus de
análise, os quadros de narração da história, para averiguarmos os tipos de discurso e os
mecanismos de textualização presentes no cruzamento desses dados (BRONCKART,
1999).

Contexto de produção
A aventura chamada Dungeons & Dragons: Lost Mine of Phandelver, corpus de
análise do nosso trabalho, pertencente ao sistema de D&D, desenvolvido e publicado
pela editora de jogos TSR e recentemente adquirido pela Wizards of the Coast.
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Essa publicação foi lançada em agosto de 2014, nos Estados Unidos, e faz parte da
5ª edição do jogo. Esse livro-aventura contém uma campanha e é direcionado para o
mestre de RPG, isto é, a pessoa que narra a história.
O RPG advém dos jogos de guerra, jogados em uma mesa, com tabuleiros e
miniaturas de personagens e elementos para recriar a fantasia, melhorando assim a
jogabilidade. Além disso, D&D foi inspirado pelo mundo da Terra Média, criado por
John Ronald Reuel Tolkien (AMARAL, 2013; RODRIGUES, 2004; VEUGEN, s/d.;
WHITE, 2002). A mitologia de Tolkien é medieval e traz um riquíssimo mundo com
diversos seres, com geografia própria e línguas dos povos que habitam aquela terra.
Além disso, são agregados elementos da Idade Média, período referente ao declínio do
Império Romano à Idade Moderna (JAGUARIBE, 2001). Então, assumimos que, os
jogos de guerras, a mitologia de Tolkien e a Idade Média fazem parte do intertexto do
RPG D&D.
Como o objetivo do jogo é entretenimento, podemos inferir que o papel social
e subjetivo volta-se para a socialização e expressão do indivíduo por meio de grupos
que tenham o mesmo interesse em libertar sua imaginação. Os jogadores não têm
um perfil que possa ser exatamente definido, pois o RPG pode ser jogado com as
mais diversas temáticas, idades e gostos. Porém, geralmente os jogadores têm afeição
pelas culturas pop e nerd, que são constituídas de elementos populares em constante
atualização, dentre eles temos filmes, livros, músicas, personagens, personalidades,
histórias quadrinhos, séries, vídeos, temáticas e outras formas de arte difundidos
principalmente por meios de comunicação.
Após entender mais sobre o contexto de produção de D&D, consequentemente
da aventura pronta Dungeons & Dragons: Lost Mine of Phandelver, veremos adiante
como o plano global desse livro é composto.

Plano geral
O livro do mestre de Dungeons & Dragons: Lost Mine of Phandelver é dividido
em oito seções: a primeira, a introdução, descreve o que será encontrado na campanha;
nas quatro seções seguintes (Goblin Arrows, Phandalin, The Spider’s Web e Wave Echo
Cave6) temos a história e as instruções direcionadas para o mestre; na sexta seção
temos o apêndice A com informações sobre itens mágicos; seguido da sétima seção – o
6 Tradução nossa: Flexa Goblin, Phandalin, A Teia de Aranha e Caverna Eco Ondulante.
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apêndice B – que traz as descrições dos monstros encontrados na história; e, na oitava
seção, no índice das regras, estão dispostos direcionamentos iniciais em Starter Set
Rulebook, o segundo livro que acompanha o box.
A história é contada de forma a criar suspense e indagações, pois os jogadores não
sabem de todos os detalhes do que está acontecendo na campanha. Mas o mestre deve
saber sobre tudo, pois é o narrador onisciente que dá as coordenadas para o desenrolar
do jogo. O livro é a principal fonte de informações para que o mestre possa conduzir a
história com propriedade. Ademais, o guia incentiva e abre espaço ao mestre para que
crie novas divisões para a história e para promover o desenvolvimento das personagens
pelos jogadores.
As páginas são impressas em papel offtset ou couchê, porém a impressão dá um
aspecto de papel pardo de livro antigo. As introduções de cada parte têm uma imagem
de uma página rasgada. Esse é um elemento paratextual, não verbal, por se tratar
de uma imagem, que mostra uma figura ao fundo, levando ao leitor ver através das
páginas, parecendo que ali é um portal para entrar na história.
Figura 1 - Introdução à primeira parte da história

Fonte: Wizards of The Coast (2014, p. 6).

Os elementos supratextuais referem-se à formatação da página e os relevos
apresentados no texto. Na formatação de página temos os títulos de cada parte que
são escritos em cor marrom com letras maiores, em destaque. Os subtítulos, apesar
de menores, apresentam linhas douradas que os sublinham, representando os relevos.
A escolha das cores, em tom pastel, lembra o medieval, em consonância ao clima da
fantasia.
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Imagem 2 - Subtítulos marrons e sublinhados dourados

Fonte: Wizards of The Coast (2014, p. 8).

No apêndice B, que descreve os monstros, consta boa parte das informações
separada por linhas vermelhas, dando destaque e remetendo ao sangue, pois os
monstros são personagens inseridas pelo mestre para haver combates no jogo.
Imagem 3 - Linhas vermelhas separando informações sobre os
monstros no apêndice B

Fonte: Wizards of The Coast (2014, p. 56).

A formatação da página, enquanto um elemento supratextual, segue a forma
de paragrafação do texto. Notamos, em nosso corpus, a presença de paragrafação
padrão7, de informações pontuais marcadas pelas palavras chaves em negrito no início
7 O parágrafo nomeado por nós de padrão se trata do parágrafo simples, o mais utilizado em impressões, sem
estar inserido em quadros, por exemplo.
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da frase e explicação posterior; de pôsteres pardos contendo dicas importantes para o
desenvolvimento do jogo; e, de quadros com a narração da aventura, que devem ser
lidos/contados em voz alta pelo mestre para os outros jogadores, pois ali que constam
coordenadas para o desenrolar da história. As formas de texto presentes no livro são
ilustradas na figura a seguir.
Imagem 4 - Página ilustrativa sobre as partes do texto

Fonte: Wizards of The Coast (2014, p. 8).
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Além disso, o livro é ilustrado com sete mapas, quinze imagens de monstros,
um cenário e dois itens. Todos correspondem aos elementos paratextuais que auxiliam
no entendimento do texto verbal por meio dos elementos não verbais que, destarte,
contribuem para uma melhor visualização da história como um todo. Os elementos
auxiliam na localização espacial dos jogadores, na expansão da imaginação e na
concretização do que é descrito pelo mestre.
Esse layout foi desenvolvido especialmente para uma imersão do leitor, o mestre,
assim, esse jogador tem uma melhor planificação da narração. A partir da divisão dos
capítulos, das formas de textos e das ilustrações sistematiza-se a história e cria-se o
clima fantasioso instigando a imaginação tão necessária para o desenrolar da trama do
RPG.
A parte I da história, Goblin Arrows – o nosso corpus –, conta com 3 títulos e
28 subtítulos. O texto é apresentado em 40 segmentos de texto com paragrafação
padrão, 4 quadros amarelos de informações e 14 quadros brancos de narração. Os
quadros brancos constituem o material de análise dos tipos de discurso e mecanismos
de textualização, conforme exposto a seguir.

Tipos de discurso
Na primeira parte da aventura Dungeons & Dragons: Lost Mine of Phandelver
há um total de 114 segmentos de discurso, porém focaremos apenas nos 14 quadros
brancos de narração, os quais apresentam 9 segmentos de narração e 6 segmentos de
relato interativo encaixado na narração. Logo, a narração é o tipo de discurso mais
presente no livro (50% dos segmentos, 57 vezes), assim como nos quadros de narração
(60% dos segmentos, 9 vezes).
Vejamos um exemplo:
Excerto 1 – “The main passage from the cave mouth climbs steeply upward, the
stream plunging and splashing down its west side. In the shadows, a side passage
leads west across the other side of the stream”8 (WIZARDS OF THE COAST,
2014, p. 9).

8 Tradução: “A passagem principal pela entrada da caverna começa a subir, com o riacho correndo e caindo
pelo lado oeste. Nas sombras, uma passagem lateral do outro lado do riacho leva à oeste” – uma tradução
alternativa feita por fãs do jogo. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdidade-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016.
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Nesse excerto há a descrição do cenário da caverna onde as personagens se situam
nesse mundo fantasioso e o tempo verbal é o presente (climbs – “sobe”, plunging
– “correndo”, splashing down – “caindo”, leads – “leva”). Embora esteja no tempo
presente, uma característica da ordem de expor, esse tempo é utilizado para narrar o
fato disjunto da realidade, em mundo fictício, logo, faz parte do mundo virtual de
linguagem da ordem do narrar. O tempo presente é uma forma de simplificar a ação
e de colocar o jogador mais próximo dos acontecimentos. Não há dêiticos de pessoa,
tempo e espaço explícitos, que deem pistas sobre o contexto de sua produção, assim,
o segmento é autônomo. Então, confirmamos que esse faz parte do tipo de discurso
narração.
O relato interativo encaixado na narração é o tipo de discurso com menor
recorrência, 5,5% dos segmentos do total de segmentos (6 segmentos), ou seja,
esse encaixamento só é encontrado nos quadros de narração. A narração ainda é
predominante, tendo inserções de relato interativo.
Vejamos outro exemplo:
Excerto 2 – “You’ve been on the Triboar Trail for about half a day. As you come
around a bend, you spot two dead horses sprawled about fifty feet ahead of you,
blocking the path”9 (WIZARDS OF THE COAST, 2014, p. 6 – grifos nossos).

A maior parte do excerto apresenta o tipo de discurso narração, mas há interações
de fala direta com as personagens, dessa forma, há o encaixamento do relato interativo
(em itálico) dentro da narração. O relato interativo é da ordem do narrar, disjunto,
assim como a narração, mas o que os diferencia é que o relato interativo é implicado,
pois apresenta dêiticos de pessoa, tempo e espaço. No excerto podemos ver a aparição
do pronome pessoal you – “você” (dêitico de pessoa), bem como o nome da trilha que
as personagens se encontram (Triboar Trail) e o advérbio ahead – “adiante” (dêitico de
espaço).
Os tipos de discurso nos ajudam na distinção de cada segmento do texto,
consequentemente, nos auxiliam a melhor entender cada uma dessas partes e para
que servem. Ao oralizar e mediar a história por meio dos textos apresentados no
“livro-aventura”, o mestre coloca-se no mundo disjunto a direcionar sua fala para
os participantes que ocupam a posição de personagens, implicando-os, apontando
suas localizações, e, para isso, ele utiliza um “aqui e agora”, porém sabemos que
9 Tradução: “Vocês estão na Trilha Triboar por cerca de meio-dia. Quando fazem uma curva, veem a cerca
de quinze metros dois cavalos mortos bloqueando o caminho” – uma tradução alternativa feita por fãs do
jogo. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver>. Data de
acesso: 18 ago 2016.
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não é a realidade vivida pelos jogadores. Ao narrar o que as pessoas veem, sentem e
ouvem, o mestre transpõe os jogadores do mundo ordinário para um mundo em que
se tornam personagens de um mundo fictício. Para isso, o mestre utiliza o discurso
do tipo narração para ambientar os jogadores e o relato interativo para implicar as
personagens na história. Ou seja, a narração, contada no tempo disjunto, contudo
narrada no presente, em que o mestre contextualiza os jogadores no mundo da fantasia;
e, o relato interativo, aparece quando o mestre passa as coordenadas diretamente às
personagens10. Com isso, podemos construir atividades que remetam a essas dimensões
para melhor explorar o material a fim de desenvolver as capacidades discursivas11 e
linguístico discursivas12. Além dos tipos de discursos, podemos explorar os mecanismos
de textualização na seção a seguir.

Mecanismos de textualização
Os tipos de discurso que em nossa análise aliam-se aos parâmetros de textualização,
amparam-se na coerência temática. Em nosso corpus esses parâmetros foram analisados
considerando os mecanismos de textualização que contemplam: conexão (conjunções,
advérbios e preposições), coesão nominal (sintagmas nominais e anáforas) e, coesão
verbal (sintagma verbal, verbos de estado, acontecimento e ação).
Na narração foram utilizadas conjunções (and – “e”, but – “mas”, while –
“enquanto”), advérbios (steeply – “de forma íngreme” [modo], early – “cedo” [tempo],
here – “aqui” [lugar]), preposições (inside – “dentro” [lugar], out of – “fora de”
[movimento]), sintagmas nominais (a steep embankment – “um barranco íngreme”,
a shallow steam – “um riacho raso”, this large cave – “essa caverna grande”, todos
compostos por artigos + adjetivo + substantivo para prover mais detalhes sobre eles),
anáforas (de personagem: Gundren Rockseeker, he – “ele”, his – “dele”; lugar: this large
cave – “essa caverna grande”, cave – “caverna”, cave mouth – “boca da caverna”, cavern
– “caverna”, which – “qual”, relativo à caverna), sintagma verbal (was clearly excited –
“estava muito animado”) e verbos de estado (is filled – “está cheio”), de acontecimento
(two have been looted – “foram saqueados”) e de ação (asked – “perguntou”).
No relato interativo constatamos as conjunções (and – “e”), advérbios de modo,
10 Nesse momento ainda não se espera uma resposta dos jogadores, ou seja, não há ainda um diálogo, por isso
não podemos classificar como discurso interativo, por exemplo.
11 As capacidades discursivas são destinadas a apreensão das dimensões do nível organizacional do texto.
12 As capacidades linguístico discursivas buscam mobilizar características das unidades menores do texto, como
os mecanismos de textualização.
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tempo, e (alguns exemplos: safely – “seguramente” [modo], recentely – “recentemente”
[tempo], around – “aqui”, [dêitico de espaço]), preposições (of – “de”, on – “na”/”no”
[lugar], for – “por” [tempo]), sintagmas nominais (the rough-and-tumble settlement – “a
vila sem lei”, ten gold pieces – “dez peças de ouro”), anáforas (“retomada de interlocutor:
you – “você”, de personagem: Gundren Rockseeker, dwarf – “anão”, his – “dele”; lugar:
passage – “passagem”, this one – “essa”, relativo a passagem; marcações para lembrar de
cenas anteriores: the scene of the ambush – “a cena da emboscada”) e verbos de estado
(have spent – “gastaram”), acontecimento (two dead horses sprawled – “dois cavalos
mortos caídos”) e ação (have encountered – “encontrado”).
Os elementos do mecanismo de textualização contribuem no entendimento do
texto, seja, por meio da organização e das marcas das sequências temporais, ou pela
descrição de lugares e cenas (as conexões – conjunções, advérbios e preposições); seja
pela caracterização e retomada de personagens e cenários (coesão nominal – sintagmas
nominais e anáforas), ou para determinação da continuidade do texto (coesão verbal
– sintagma verbal, verbos de estado, acontecimento e ação).
Os segmentos de narração são mais recorrentes e auxiliam na compreensão mais
detalhada dos elementos da história, sendo assinalados pelos advérbios, preposições e
sintagmas nominais e verbais. Nesses segmentos destacamos as cadeias anafóricas sobre
as personagens, os temas e os verbos que possibilitam a sequenciação do texto. Já os
segmentos de relato interativo são fortemente marcados pelo pronome pessoal “you”,
o qual caracteriza a interação do livro ou do mestre com os jogadores, pois é dessa
forma que se dão as coordenadas a serem seguidas pelas personagens para desenrolar
a história. Porém, é na inter-relação e dependência entre os tipos de discurso e os
mecanismos de textualização que acontece o jogo. O RPG é esse mundo complexo
que diverte e ensina.

Considerações finais
Objetivamos apresentar parte de um modelo didático do gênero textual RPG,
e, para tanto, tomamos como base o ISD (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b) e a
didática das línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Expomos, neste capítulo, nossa
análise da aventura pronta Dungeons & Dragons: Lost mine of Phandelver a partir do
construto do ISD, a fim de desvelar os referentes do contexto de produção, do plano
geral, dos tipos de discurso e dos mecanismos de textualização.

86

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

Observamos que o jogo é produzido por uma empresa de renome na área de
jogos, a Wizards of the Coast (s/d), e que D&D tem seu intertexto relacionado com
a Terra-Média de Tolkien e com o período medieval. Sua produção apresenta uma
trama elaborada em busca de uma imersão do leitor. Os elementos paratextuais e
supratextuais, as impressões de páginas, imagens, detalhes e tons pastéis remetem aos
traços medievais. São os elementos não verbais que auxiliam no entendimento do texto
verbal e visualização da história. A divisão do texto e as diversas formas de paragrafação
fazem a leitura ficar dinâmica e facilita a busca de informações.
Os tipos de discurso e os mecanismos de textualização nos auxiliam na distinção
de cada segmento do texto, consequentemente contribuem na compreensão do texto e
fazem parte das dimensões ensináveis deste gênero. A narração, no presente apresenta o
mestre contextualizando a história fantasiosa aos jogadores, dando detalhes assinalados
pelos elementos de textualização, como os advérbios, preposições, sintagmas nominais
e verbais, cadeias anafóricas e verbos. O relato interativo aparece quando o mestre
passa as coordenadas às personagens, por isso esse é marcado pelo pronome pessoal
“you”.
O RPG é um gênero a ser levado para a sala de aula para o ensino de inglês, pois
é um instrumento rico em dimensões ensináveis, os quais potencializam a mobilização
das capacidades de linguagem dos alunos. Por se tratar de um jogo complexo pode
servir, em especial, para aulas de conversação no ensino de línguas para turmas com
níveis mais avançados. Esse jogo alimenta, satisfaz e instiga a criatividade, abre espaço
para o pensamento crítico através de simulações de situações. Assim, finalizamos nossas
reflexões e salientamos que o RPG é um megainstrumento capaz de divertir e ensinar.
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CAPÍTULO

RPG COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR
SISTEMATIZADA: DO INFANTIL AO SUPERIOR

Maira Zucolotto

Introdução
Hoje, a sociedade tem como suporte contínuo as tecnologias digitais que se
mostram em aparelhos cada vez mais eficientes e menores, específicos ou não para
determinadas atividades, por exemplo o Kindle, aparelho pequeno e leve específico à
leitura apenas, mas que suporta centenas de livros. Ou então os smartphones, os quais
estão cada vez mais finos, leves e substituem computadores, máquinas fotográficas e
câmeras filmadoras com apenas um gadget. Essa tecnologia também se apresenta nas
habilidades ou produtos que circulam em nossa sociedade, com verdadeiras revoluções
estratégicas apoiadas nos diversos veículos disponíveis (internet, outdoor, televisão,
rádio) e em seus mais diversos suportes (e-mail, aplicativos, programas), dando origem
a uma vasta diversidade de textos multimodais que articulam em diferentes mídias e
tecnologias – celulares, computadores, TV digital, internet, entre outros.
Bauman (2010) definiu a cultura dessa sociedade como “Cultura da Oferta”, que
se apresenta em sua fase líquido-moderna, motivada pelo consumismo e na constante
evolução da tecnologia. Segundo o filósofo, “a economia se baseia no excesso de
ofertas, no envelhecimento cada vez mais acelerado do que se oferece” (BAUMAN,
2010, p. 35). Apesar de sua obra focar o capitalismo e suas consequências ideológicas
sociais, interessa-nos citá-la, pois é nessa sociedade rodeada de mudanças tecnológicas
e ideológicas onde “a chave do sucesso ‘é não ser como todo mundo’ [...] É necessário
ter ideias inusitadas, apresentar projetos fora do comum” (BAUMAN, 2010, p. 53),
que os estudantes estão inseridos.

https://doi.org/10.29327/533604.1-6
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Nesse cenário, verifica-se uma grande quantidade de informações de variadas
áreas e estudantes desinteressados em sua assimilação e apropriação. Uma vez que
acompanham o ritmo acelerado de envelhecimento, de consumismo, não demonstram
motivação para o aprofundamento de qualquer que seja a área de conhecimento. Assim,
o desafio da educação está concentrado na busca de metodologias ativas que permitam
a construção de conhecimento em um pensamento reflexivo, em que o professor
assume papel de mediador e o aluno, como centro do processo ensino/aprendizagem,
deve buscar e construir conhecimento.
Diante do exposto, assume-se o Role-playing Game (RPG) como metodologia
ativa eficaz, conforme consta em pesquisa bibliográfica em bancos de dados CAPES1,
SCIELO2 e GOOGLE ACADÊMICO3, além de obras de grande repercussão que
iniciaram e sustentam esse viés, como Marcatto (1996), Rodrigues (2004) e Marcondes
(2004). Dada a necessidade de propiciar mudanças no âmbito do processo educacional,
e mostrando-se eficiente para assumir tal responsabilidade, propõe-se, neste estudo,
uma sistematização de uso do RPG, adequando-o aos ciclos de ensino, uma vez que
sua aplicação já é realidade em diversificados níveis, mas sem determinações/indicações
que o potencializaria.

RPG: o jogo e a Educação
O Role-playing Game é um jogo da cultura “nerd”, surgido nos EUA e originário
dos jogos de guerras. Dungeon and Dragons (D&D) foi desenvolvido por Gary Gygax
e Dave Arneson e publicado pela Tactical Studies Rules, em 1974, é considerado o
primeiro RPG (ou jogo de interpretações de personagens) (VASQUES, 2008, p. 1).
Foi um jogo muito popular nos Estados Unidos nas décadas de 80 e 90. No entanto,
no Brasil, somente por volta de 1991 foi escrito e publicado o primeiro jogo de RPG
nacional - Tagmar -, seguido de algumas traduções dos jogos estrangeiros. O RPG
teve sua origem nos Jogos de Guerra – os War Games, 1811 (ZACCAGNINO apud
SILVA, 2009, p. 35) –, que, por sua vez, originaram-se do Xadrez de Guerra (1780)
(FINE apud SCHMIT, 2008, p. 28).
1 CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: http://www.
periodicos.capes.gov.br. Acesso em 03 de out. de 2020.
2 A Scientific Eletrônico Library Online – SciELO – biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada
de periódicos científicos brasileiros. Disponível em: https://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. Acesso em 03
de out. de 2020.
3 Base de dados da Google que reúne trabalhos científicos – Google Acadêmico. Disponível em: https://scholar.
google.com.br/?hl=pt. Acesso em 03 de out. de 2020.
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Em uma seção de RPG, a narração é coletiva, necessitando de pelo menos quatro
(4) jogadores participantes, em que um assume papel de mestre – narrando a história
– e os demais interpretam personagens, por eles criadas, e em equipe debatem as
melhores ações, escolhas de caminhos para chegar ao final da aventura com sucesso.
O RPG apresenta-se em tipos diferenciados, mais ou menos distantes entre cada
modalidade, e de acordo com o tipo, possuem um sistema de regras mais aconselhável,
por assim dizer. Em suma, os livros de regras (que podem vir em muitos volumes,
como em D&D) apresentam o sistema de regras e ambientação completa, que podem
ser usados pelas modalidades (tipos/estilo) do RPG. Schmit (2008) classifica os RPG
em cinco tipos: RPG de Mesa, Live Action, Aventuras- Solo, RPG eletrônico solo
Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG).
O RPG de Mesa é, tradicionalmente, jogado em volta de uma mesa onde,
normalmente, ficam dispostas as fichas de personagens, dados, livros de regras, entre
outros objetos que possam ser utilizados na sessão.
No Live Action (jogo de interpretação ao vivo) – LARP –, os jogadores se
aproximam de atores de teatro. O jogo acontece em espaços amplos e, normalmente,
abertos, onde os jogadores vestem-se a caráter, equivalendo a seu personagem e ao
cenário do jogo. Nesse RPG, é mais importante a representação do que as regras
de jogo. Rodrigues (2004, p. 101) define “ser uma modalidade de jogo em que os
jogadores não descrevem o que suas personagens falam ou fazem, e sim representam
em movimento como num palco”. Enquadra-se mais no sistema Storyteller, pois seu
foco é na interpretação. Silva (2009, p. 44) ressalta que, para a educação, esse tipo seria
mais produtivo, uma vez que “a possibilidade de desenvolvimento da capacidade de
argumentação, criatividade, expressão e argumentação crescem consideravelmente”.
Aventuras-Solo ou Livros-Jogos são livros em que o jogador encontra parágrafos
numerados, que não seguem uma ordem linear de leitura, e ao final de cada trecho, cabe
ao jogador escolher uma ação e procurar o parágrafo numerado escolhido, crescendo
ou decrescendo a posição (das páginas) do livro, até chegar a um parágrafo final. O
livro não obedece à ordem sequencial e só se chega ao final da história obedecendo
às páginas escolhidas. Apesar de a nomenclatura sugerir uma equivalência entre os
termos supracitados, há estudos como Silva (2019) que dissertam as irregularidades
latentes entre os RPG. Segundo esse estudo,
Para ser classificado como livro-jogo, a narrativa interativa deve ser também
um RPG por si só. Para tal, Schick afirma que o RPG “deve consistir em
narrativa interativa quantificada” (1991, p. 10). ‘Narrativa’ porque o objetivo
do jogo é uma contação de história na qual os jogadores são os heróis, porém,
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diferente de muitos jogos de tabuleiro/miniaturas, aqui não há vencedores e o
desempenho individual não pode ser medido por pontuação. ‘Interativa’ porque
os jogadores decidem o que lhes parece ser melhor no enredo ao qual pertencem,
diferentemente da linearidade na qual estão fadados a cumprir um papel sem
escolhas alternativas. ‘Quantificada’ porque cada personagem do enredo precisa
ser definido com números para que se sigam de forma mais coerente as regras do
jogo. Portanto, explora-se a aventura solo, uma espécie de livro-jogo de enredo
reduzido e ainda preso a manuais de regras adicionais. Abordam-se assuntos
como a criação dessa narrativa interativa, inicialmente voltada a jogadores de
RPG ausentes de grupos de jogo. (SILVA, 2019, p. 48)

Os RPGs eletrônicos solo são jogos de computador (ou videogame), derivados
do RPG de mesa, em que o jogador controla um personagem e no decorrer da história
escolhas também lhe são requisitadas.
Os MMORPGs – Jogos de Interpretação Online Para Múltiplos Jogadores –
são jogos derivados dos RPG eletrônicos solos, porém jogados simultaneamente por
muitas pessoas, utilizando-se conexão com a internet.
Independente do tipo, na educação, Marcatto (1996, p. 17) pontuou que o
RPG permite sua aplicação às matérias sem muito esforço. “História, Física, Química,
Português, Inglês... Enfim, o RPG traz alternativas de aprendizado prático para
qualquer matéria”. O autor vê no RPG uma saída criativa e imediata aos problemas
enfrentados pela escola atual:
Mais recentemente, educadores têm percebido o potencial que o RPG tem como
instrumento pedagógico. Talvez a maior dificuldade que o professor enfrenta
é a falta de interesse do aluno por conteúdos que não pareçam ter aplicação
imediata em sua vida. O aluno, então, estuda por estudar, para atender a uma
obrigação, para ser aprovado ao final do ano letivo e não para desenvolver seus
conhecimentos e capacidades que permitirão maior liberdade de escolha e
satisfação em sua vida. O RPG permite evidenciar a aplicabilidade do conteúdo
de forma imediata e simples no ambiente da sala de aula. É necessário apenas
usar a imaginação. (MARCATTO, 1996, p. 16)

O RPG tem sido explorado como opção no ambiente escolar “os Role Playing
Games vêm aderindo a esta fórmula vencedora como ferramenta de apoio paradidático,
de forma isolada e experimental” (MARCONDES, 2005, p. 5, grifos nossos) e seu
primeiro estudo universitário (tese de doutorado) defendido no Brasil, em 1997, por
Sônia Rodrigues, tendo sido publicado somente em 2004. Na tese, a autora defendeu
o RPG como produtor de narrativas.
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A pesquisa
Na educação, não é recente, nessa busca para que o ensino/aprendizagem se
torne mais prazeroso, inovador, a inserção do RPG. Segundo Andrade e Carneiro:
A partir da década de 90 no Brasil, começaram desenvolver os primeiros
estudos sobre a aplicação do RPG – Role Playing Game (jogos de interpretação)
na Educação. E de lá para cá, vem se tornando uma corrente de estudo, com
seminários especializados no assunto (2007, p. 4).

Nessa trajetória, aproximadamente trinta anos separam dos primeiros estudos
sobre a utilização do RPG no ensino. Portanto, “é necessário saber o que já foi
investigado antes de partimos para novas pesquisas” (PAIVA, 2019, p. 12). Nessa
direção, foi realizada pesquisa bibliográfica existente sobre o tema, e constata-se, como
pontuado na introdução, uma quantidade significativa sobre o jogo no contexto
escolar.
Foram exploradas publicações em três diretórios on-line: (i) CAPES, (ii)
SCIELO e (iii) Google Acadêmico. Da pesquisa inicial, resultou uma tabela (tabela 1)
que apresenta números amplos em produções gerais dos descritores “RPG” e “Role
Playing Game”. Pontua-se que a procura por “RPG” retorna maiores valores nos
resultados se comparada à busca por “Role Playing Game”. Isso se deve, entre outras
razões, pela utilização da sigla (em larga escala) indicando um método de fisioterapia
– Reeducação Postural Global – ou em alguns casos, outras palavras que, por terem
as mesmas iniciais, formam a mesma sigla (Por exemplo, em economia: Regressões
Ponderadas Geograficamente). Havendo ainda, a utilização da sigla (RPG) presente
em MMORPG (massively multiple online role-playing games), uma modalidade do
jogo eletrônico para muitos jogadores simultâneos.
Para refinar o estudo e afunilar essa quantidade do abrangente ao tema específico,
acrescentou-se o descritor “Ensino” e buscou-se associações entre eles, nos campos
“Título” e “Assunto/Resumo”. A partir de T1 refinou-se a pesquisa com a leitura dos
trabalhos apresentados que são descritos, a seguir, mais detalhadamente. Os critérios
para inclusão de relevância foram: (a) a presença das expressões “Ensino”, “RPG”
e “Oralidade” (pesquisa inicial) nos textos; (b) a utilização do RPG como meio de
ensino em sala de aula (por amostragem, uma vez que existem muitas publicações que
abordam essa metodologia) quando pesquisado “RPG” e “Ensino”. Não se trata de
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fazer um estudo meticuloso das obras em geral, objetivando esgotamento do tema,
mas procura contextualizar nossa pesquisa e “mostrar o que já existe sobre o objeto
investigado” (PAIVA, 2019, p. 60). Os trabalhos selecionados foram lidos na sua
íntegra e apresentados em breves redações contendo: título, ideia central e pontos
relevantes para o propósito da pesquisa.
No que se refere às funções pedagógicas assumidas pelo RPG em sala, segundo
Andrade e Carneiro (2007), a utilização do RPG finda três objetivos – Abordagem
Lúdica; Verificação do Aprendizado; Construção do Conhecimento.
Para a Ludus existem três formas de aplicação básica do RPG na educação, a
“Abordagem Lúdica”, propõe a formação de grupos de RPG entre os alunos, que
sob a orientação dos professores, realizariam as partidas como qualquer outra
atividade extracurricular incentivada pela escola (dança e música). A “Verificação
do Aprendizado”, como o próprio nome aponta, prescreve para o professor utilizar
o jogo para verificar o nível de aprendizado dos alunos, fazendo-os aplicar seus
conhecimentos na prática, embora se adverte que nesse caso a verificação não seja
transformada em alguma forma de avaliação e que para melhores efeitos o próprio
educador atue no papel de “mestre”. Já a “Construção de Conhecimento”, o jogo
serviria como um difusor de conhecimento, o professor prepararia a história com
o aluno-jogador, certificando-se de que os conteúdos que se queira transmitir
sejam aplicados de forma correta (2007, p. 5).

Nas subseções a seguir, encontram-se detalhamentos sobre a pesquisa e
os trabalhos retornados que fazem uso pedagógico do jogo RPG, em sua grande
maioria com função de Verificação do Aprendizado e Construção de Conhecimento.
Acreditamos que a Abordagem Lúdica aparece em segundo plano, uma vez que se
visualizam práticas mais prazerosas aos alunos, o lúdico corrobora no processo
ensino/aprendizagem reduzindo, talvez, a forma engessada e tradicional mais usual.
O Google Acadêmico, dentre as fontes, foi o que, em quantidade, apresentou um
número mais substancial, porém com menor precisão. Mesmo utilizando operadores
de pesquisa como “AND”, a associação trazida como resultado não segue uma
exclusão, ocasionando publicações que não são da área afim ou incluindo outras que
já se repetiram.
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Quadro 1 – Pesquisa nos diretórios
DIRETÓRIO

DESCRITOR

CAMPO

RESULTADO

CAPES

“RPG”

-

13.605

CAPES

“Role Playing Game”

-

1

CAPES

“RPG”

Título

465

CAPES

“RPG” AND “Ensino”

-

8

SCIELO

“RPG”

-

30

SCIELO

“Role Playing Game”

-

1

SCIELO

“RPG”

Título

6

SCIELO

“Role Playing Game”

Título

1

SCIELO

“RPG” AND “Ensino”

Título/Resumo

4

SCIELO

“Role Playing Game” AND
“Ensino”

Título/Resumo

0

Google Acadêmico

“RPG”

-

177.000

Google Acadêmico

“Role Playing Games”

-

44.300

Google Acadêmico

“RPG” AND “Ensino”

-

7.470

Google Acadêmico

“Role Playing Game” AND
“Ensino”

-

2.900

Google Acadêmico

“RPG” AND “Ensino de
Ciências”

-

743

Google Acadêmico

“RPG” AND “Ensino de
História”

-

493

Google Acadêmico

“RPG” AND “Ensino de
Matemática”

-

382

Google Acadêmico

“RPG” AND “Ensino de
Português”

-

82

Fonte: Criação de nossa autoria.

Torna-se importante pontuar que o RPG está empregado em diversificados ciclos
de ensino (educação básica e superior) e áreas afins (física, enfermagem, imunologia
...). Nota-se que o jogo é indicado do Ensino Fundamental ao Superior. Na CAPES,
é importante ressaltar a diversidade das áreas de conhecimento nas quais o RPG foi
estudado, abrangendo pelo menos as áreas das humanidades, linguagens, exatas e
natureza. Dentre as produções aqui destacadas, todas foram aplicadas em escolas e
obtiveram o resultado esperado. Sobre os tipos de RPG, a maior parte dos resultados
utilizaram RPG de mesa para abordagem pedagógica, seguido por RPG eletrônico.
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Na pesquisa inicial ao banco da SCIELO, os resultados mais abrangentes,
procurando por “RPG”, totalizaram 30, conforme apresentado. Desse total foram
excluídos da busca aqueles que:
a. referem-se a um método da área de fisioterapia, Reeducação Postural Global
(RPG): 14 resultados;
b. utilizam a sigla “RPG” para significados distintos dos dois referenciados: 5
resultados;
c. mesmo discorrendo sobre o jogo, após a leitura do resumo, ou obra, afastaramse do tema aqui proposto: 6 resultados;
d. tiveram duplicação: publicações sobre a mesma pesquisa ou já foram referidas
na pesquisa anterior: 3 resultados;
Na pesquisa realizada no (iii) Google Acadêmico, assim como as demais realizadas
neste estudo, organizam-se os resultados que fazem uso do RPG pedagógico no ensino
processo de ensino/aprendizagem. Dessa forma, como apresentado em T1, a palavrachave “RPG” retornou 177.000 resultados, e “Role Playing Game” retornou 44.300
resultados. Para refinar, reduzindo a quantidade e aproximando à temática buscada,
acrescentamos “Ensino” a esses descritores (acompanhado pelo operador “AND”), o
resultado foi de 7.470 para “RPG” e 2.900 para “Role Playing Game”. Esses altos
valores, que ainda foram obtidos, demonstram o interesse pelo jogo no campo
acadêmico para aplicação em sala, são diversas as pesquisas nos campos de ensino de
ciências (743), seguida pelo ensino de história (493), de matemática (382) e português
(82).
Com base nos dados obtidos dos então descritores, associados em cada busca,
no banco de dados, fizemos uma equiparação destes, a fim de otimizar o tempo e
restringir os múltiplos resultados, considerando: (a) análise dos títulos; (b) presença
das palavras-chave no texto; (c) repetição da pesquisa nas três buscas; (d) o critério –
“Classificar por relevância” – de organização do próprio Google Acadêmico.
O refinamento da pesquisa, nesse banco (iii), voltou-se então, para amplitude de
retorno dos resultados, uma vez que o retorno abrange uma quantidade muito maior
que os demais bancos, mas com menos precisão. A exemplo disso, podemos destacar:
a ausência do campo de delimitação de “assunto” ou “título” na busca, retorna, com
muita frequência, resultados em que a palavra “RPG” foi citada apenas uma vez, e
em nada tem de correlação com o assunto; e, mesmo com a utilização do operador
“AND” são apresentados muitos títulos (resultados) que contenham apenas uma das
palavras pesquisadas.
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Assim, das buscas apresentadas grande parte apresentou a palavra “RPG”, mas
sem discorrer como assunto relevante, ou retornavam “Ensino”, sem qualquer relação
com o RPG. Vale ressaltar sobre o critério “relevância” do Google, que a maior parte dos
resultados expostos simultaneamente na mesma tela concentraram-se nas 2 primeiras
telas.
As buscas apresentam, com clareza, as potencialidades do RPG aplicado em
sala. O jogo, apresenta as versões em cartas, livros e eletrônico/virtual. Nota-se que
– grosso modo – sua utilização na versão eletrônica é muito utilizada nos trabalhos
de ensino/aprendizagem em matemática. Alguns links apresentaram erro, durante a
pesquisa, impossibilitando seu acesso.

Considerações finais
Apesar de tratar do RPG como ferramenta/metodologia pedagógica, algumas
monografias não entraram na tabela ou listagem, por não apresentarem aplicação, ou
por pouca fundamentação visto a grande quantidade de dissertações que defendem esse
uso. As pesquisas aplicadas retornam, comumente, (a) o enredo da aventura criada,
relato de aplicação e análise desta; (b) sequências didáticas com inserção do RPG; ou
(c) sistemas de regras simplificados ao uso pedagógico.
O RPG pedagógico, como se verificou, é proposto como “aplicável”, “eficaz”,
“excelente/ótima ferramenta”, não apresentando restrições quanto à área do
conhecimento ou ciclos – infantil, fundamental, médio, técnico e superior – para sua
implementação. Todavia, ressalta-se o tempo demandado para preparação e aplicação
do jogo, tornando complexo utilização pelo docente, que em sua grande maioria, tem
jornada dupla ou ampliada de trabalho.
No decorrer das produções anteriormente referenciadas, observamos que uma
grande parte delas pontua a importância do voluntariado, Uma vez que a liberdade de
participação é característica inerente ao jogo.
Entre as funções para que o RPG é desenvolvido classificam-se como (I) Abordagem
Lúdica; (II) Construção de Conhecimento; e (III) Verificação do Aprendizado. Grosso
modo, grande parte dos títulos objetivam com o jogo (III). No entanto, o lúdico
é sempre citado como justificativa para sua utilização, por tanto a função (I) faz-se
presente na totalidade dos resultados. No tocante à função (II), é recorrente quando
se trata de motivação e, simulando a realidade, nas tomadas de decisão. Nota-se um
interesse crescente pela utilização de RPGs desse tipo, principalmente nas disciplinas
de Ciências Exatas como Matemática e Física.
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Ademais, com base no levantamento bibliográfico, constatamos que é crescente
o número de pesquisas que envolvem a utilização de metodologias ativas (em que o
aluno não é um simples receptor, mas sujeito ativo e construtor de conhecimento),
não para substituição da tradicional (aula expositiva), mas como complemento desta.
Entre essas metodologias, destacam-se os jogos, especialmente o Role-playing Game
(RPG) como ferramenta e/ou metodologia pedagógica, eficiente, nos processos de
ensino/aprendizagem para a construção de significados e sentidos entre os sujeitos do
processo.
Quadro 2 – Associação RPG aos ciclos
RPG

CICLO

JUSTIFICATIVA
• Tanto as crianças quanto os professores do

LARPS

Infantil

infantil tem uma prática muito similar (teatro,
brincadeira de faz de conta).
• Adolescentes sentem muita vergonha, pelas
mudanças físicas/hormonais presentes nessa fase
(salvo os que já apreciam esse estilo);

Livros-jogos

• Os professores, de modo geral, têm jornada

Fundamental

dupla de trabalho, esgotando-os;
• Muitas vezes não sabem (professor e/ou aluno)
o que é RPG.
• Já saberiam o que é o jogo;
• Têm desenvoltura pela idade;
RPG de mesa

• Já entenderiam as regras, não precisando

Médio/ Técnico/Superior

simplificar tanto, o que deixaria o jogo tanto
didático quanto manteria o lúdico.
Fonte: criação de nossa autoria

A falta de sistematização pode afetar parte da potencialidade que o jogo
oferece. Uma proposta de adequação aos ciclos poderia colaborar com o processo de
consolidação desse gênero de jogo nas salas, conforme a tabela acima propõe. Este
direcionamento foi concebido pela experiência de 10 anos de docência da autora nos
mais variados ciclos e redes pública, privada e profissional, associadas aos resultados
obtidos e estudados da pesquisa bibliográfica.
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CAPÍTULO

DESENVOLVENDO SOFT SKILLS ATRAVÉS DO RPG:
UMA INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICOCOMPORTAMENTAL

Túlio Andrade, Germano Henning,
Rodrigo Fuga, Lucas Moraes

Introdução
O tema das soft skills, proveniente do campo de estudo das Habilidades
Sociais (HS) e Competências Sociais (CS), é de interesse tanto dentro do contexto
clínico da Psicologia quanto de outras áreas do conhecimento. Uma das possíveis
explicações sobre o interesse por esse tema aparece quando, retomando Aristóteles,
Caballo (2003) afirma que os seres humanos são “animais sociais” e, sendo assim,
a comunicação interpessoal é essencial para toda atividade humana. Nesse sentido,
segundo o autor, dada a importância das habilidades sociais ao longo da vida de cada
indivíduo, é interessante compreender e estudar os fenômenos envolvidos, pois esses
comportamentos – assim como outros – são passíveis de modificação e, portanto,
pode-se desenvolvê-los (SKINNER, 1994; CABALLO, 2003).

O campo de estudos das habilidades sociais
O comportamento social foi importante desde o começo da humanidade, o que
garantiu a sobrevivência de nossa espécie (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001).
O fenômeno da socialização veio, obviamente, muito antes da definição do próprio
conceito. Aliás, o conceito das Habilidades Sociais só começou a ser discutido nas
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décadas de 70-80 e, mesmo assim, a comunidade científica ainda não chegou a uma
definição hegemônica (CABALLO, 2003; BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2010;
DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Independentemente da história e da definição
das Habilidades Sociais, a aplicação dos treinos das habilidades sociais difundiu-se
em várias esferas: escolar, empresarial, autoajuda, foco em relacionamento familiar,
relacionamento amoroso, orientação parental etc. (IA GRECA; SANTOGROSSI,
1980; PFIFFNER; McBURNETT, 1997).
Para Caballo (2003), comportamento socialmente hábil é, diante das demandas
sociais, o indivíduo expressar sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos com
o objetivo final de resolver problemas imediatos. Essa resolução envolve respeitar o
comportamento do próximo e diminuir a probabilidade de problemas futuros.
Alguns autores defendem que o conceito de comportamento socialmente hábil e
habilidades sociais não são sinônimos (McFALL, 1976; GRESHAM; ELLIOT, 2013;
DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Para esses autores, é importante a diferenciação
dos conceitos de Habilidades Sociais e Competências Sociais. Para Del Prette e Del
Prette, Habilidades Sociais significa:
[...] um construto descritivo dos comportamentos sociais valorizados em
determinada cultura com alta probabilidade de resultados favoráveis para o
indivíduo, seu grupo e comunidade, que podem contribuir para um desempenho
socialmente competente em tarefas interpessoais. (2017, p. 24)

Em outras palavras, as Habilidades Sociais são a descrição de quais comportamentos
são adequados em uma cultura, mas não necessariamente a aprendizagem dessas
habilidades garante o sucesso nas interações no contexto natural propriamente dito.
Com objetivo de compreender a avaliação dos resultados das interações, as
Competências Sociais, segundo Del Prette e Del Prette são “um constructo avaliativo
do desempenho em uma tarefa interpessoal em que atende aos objetivos do indivíduo
e às demandas da situação e cultura, produzindo resultados conforme instrumentais e
éticos” (2017, p. 37).
Em resumo, as Habilidades Sociais estão ligadas ao repertório (saber o que tem
que fazer) e as Competências Sociais estão ligadas ao desempenho (conseguir fazer tal
comportamento no contexto específico). Uma vez esclarecido o resumo da história da
formação dos conceitos de Habilidades Sociais e de Competências Sociais, para melhor
compreensão, a todo momento que o termo soft skills for utilizado estaremos nos
referindo aos comportamentos socialmente hábeis Habilidades Sociais e Competências
Sociais.
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Por sua vez, o termo soft skills é um conceito bem utilizado no âmbito empresarial
e escolar, sem a necessidade de uma precisão acadêmica e científica (CARLINO,
2015). Então, para discorrer sobre o tema aqui, utilizaremos o termo soft skills, pois
os autores acreditam que isso facilitará a compreensão dos exemplos que virão no
decorrer do capítulo.
Soft skills representam a maior parte dos comportamentos cotidianos. Interagimos
socialmente com familiares, amigos ou colegas de trabalho, e também em vários
contextos, como no momento de receber uma entrega, apresentar um trabalho ou
flertar em um bar. Mas, ainda que esse repertório seja utilizado diariamente, o sucesso
desses treinos cotidianos não é garantido. Ainda sentimos medo, ficamos ansiosos,
gaguejamos e até esquecemos o que iríamos dizer na “hora H”.
Sobre as categorias das Habilidades Sociais, Del Prette e Del Prette (2017)
definem e descrevem as dez classes das Habilidades Sociais, que começaram a ser
conceituadas a partir de 1970, como descrito detalhadamente em Caballo (2003).
Vale ressaltar que essas categorias estabelecem um guia para o terapeuta, quando o
objetivo dele é desenvolver as habilidades sociais.
Para Del Prette e Del Prette (2017), as categorias e subcategorias das habilidades
são:
1. Comunicação. Iniciar e manter conversação, fazer e responder perguntas, pedir
e dar feedback, elogiar e agradecer elogio, dar opinião, a comunicação tanto
ocorre na forma direta (face a face) como na indireta (uso de meios eletrônicos);
na comunicação direta, a verbal está sempre associada à não verbal, que pode
complementar, ilustrar, substituir e às vezes contrariar a verbal.
2. Civilidade. Cumprimentar e/ou responder a cumprimentos (ao entrar e ao
sair de um ambiente), pedir ‘por favor’, agradecer (dizer ‘obrigado/a’), desculparse e outras formas de polidez normativas na cultura, em sua diversidade e suas
nuanças.
3. Fazer e manter amizade. Iniciar conversação, apresentar informações livres,
ouvir/fazer confidências, demonstrar gentileza, manter contato, sem ser invasivo,
expressar sentimentos, elogiar, dar feedback, responder a contato, enviar
mensagem (e-mail, bilhete), convidar/aceitar convite para passeio, fazer contatos
em datas festivas (aniversário, Natal etc.), manifestar solidariedade diante de
problemas.
4. Empatia. Manter contato visual, aproximar-se do outro, escutar (evitando
interromper), tomar perspectiva (colocar-se no lugar do outro), expressar
compreensão, incentivar a confidência (quando for o caso), demonstrar disposição
para ajudar (se for o caso), compartilhar alegria e realização do outro (nascimento
do filho, aprovação no vestibular, obtenção de emprego etc.).
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5. Assertivas. Por se tratar de uma classe ampla com muitas subclasses, são aqui
destacadas entre as mais importantes: Defender direitos próprios e direitos de
outrem[.] Questionar, opinar, discordar, solicitar explicações sobre o porquê
de certos comportamentos, manifestar opinião, concordar, discordar[.]
Fazer e recusar pedidos[.] Expressar raiva, desagrado e pedir mudança de
comportamento[.] Desculpar-se e admitir falha[.] Manejar críticas: (a) aceitar
críticas (ouvir com atenção até o interlocutor encerrar a fala, fazer perguntas,
pedir esclarecimento, olhar para o interlocutor, concordar com a crítica ou com
parte dela, pedir desculpas); (b) fazer críticas (falar em tom de voz pausada e
audível, manter contato visual sem ser intimidatório, dizer o motivo da conversa,
expor a falha do interlocutor, pedir mudança de comportamento); (c) rejeitar
críticas (ouvir até o interlocutor encerrar a fala, manter contato visual, solicitar
tempo para falar, apresentar sua versão dos fatos, expor opinião, relacionar a não
aceitação da crítica em relação à veracidade do acontecimento). Falar com pessoa
que exerce papel de autoridade: cumprimentar, apresentar-se, expor motivo da
abordagem, fazer e responder perguntas, fazer pedido (se for o caso), tomar nota,
agendar novo contato (se for o caso), agradecer, despedir-se.
6. Expressar solidariedade. Identificar necessidades do outro, oferecer ajuda,
expressar apoio, engajar-se em atividades sociais construtivas, compartilhar
alimentos ou objetos com pessoas deles necessitadas, cooperar, expressar
compaixão, participar de reuniões e campanhas de solidariedade, fazer visitas a
pessoas com necessidades, consolar, motivar colegas a fazer doações.
7. Manejar conflitos e resolver problemas interpessoais. Acalmar-se exercitando
autocontrole diante de indicadores emocionais de um problema, reconhecer,
nomear e definir o problema, identificar comportamentos de si e dos outros
associados à manutenção ou solução do problema (como avaliam, o que fazem,
qual a motivação para mudança), elaborar alternativas de comportamentos,
propor alternativas de solução, escolher, implementar e avaliar cada alternativa
ou combinar alternativas quando for o caso.
8. Expressar afeto e intimidade (namoro, sexo). Aproximar-se e demonstrar
afetividade ao outro por meio de contato visual, sorriso, toque, fazer e responder
perguntas pessoais, dar informações livres, compartilhar acontecimentos de
interesse do outro, cultivar o bom humor, partilhar de brincadeiras, manifestar
gentileza, fazer convites, demonstrar interesse pelo bem-estar do outro, lidar com
relações íntimas e sexuais, estabelecer limites quando necessário.
9. Coordenar grupo. Organizar a atividade, distribuir tarefas, incentivar a
participação de todos, controlar o tempo e o foco na tarefa, dar feedback a todos,
fazer perguntas, mediar interações, expor metas, elogiar, parafrasear, resumir,
distribuir tarefas, cobrar desempenhos e tarefas, explicar e pedir explicações,
verificar compreensão sobre problemas.
10. Falar em público. Cumprimentar, distribuir o olhar pela plateia, usar tom de
voz audível, modulando conforme o assunto, fazer/responder perguntas, apontar
conteúdo de materiais audiovisuais (ler apenas o mínimo necessário), usar humor
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(se for o caso), relatar experiências pessoais (se for o caso), relatar acontecimentos
(incluir subclasses do item anterior), agradecer a atenção ao finalizar (p. 28-30).

Para Caballo (2003), não é necessário ter conhecimento sobre a definição
das Habilidades Sociais (ou qualquer outro termo) para emitir qualquer um desses
comportamentos socialmente hábeis. De maneira intuitiva, os humanos “sabem” o
que é necessário e como se faz para obter sucesso nas interações sociais. Essa questão
é debatida em Skinner (1991), quando ele afirma que o sujeito pode, em um certo
nível, agir de acordo com as regras daquele contexto social e não necessariamente
saber descrever ou explicar o que fez. Dessa forma, a relação entre a dinâmica do
indivíduo e do grupo social pode explicar a aprendizagem do comportamento
social sem, necessariamente, passar pela descrição exata ou instrução desse tipo de
comportamento. Porém, geralmente, como mecanismo social, pode ser interessante
para a sociedade; como objetivo de aprender e ensinar, a terapia pode auxiliar na
aprendizagem do comportamento, quando torna o comportamento consciente para
o paciente.
Um exemplo disso é o Treinamento das Habilidades Sociais (THS) e a discussão
do conceito das habilidades sociais e suas variantes. Enquanto a discussão do conceito
praticamente se iniciou na década de 70 (CABALLO, 2003), o primeiro trabalho
publicado sobre Treinamento das Habilidades Sociais foi de Salter (1949), e o auge de
publicações foi a partir da década de 70, quando são encontrados inúmeros protocolos
ou publicações em artigos na área clínica.
Geralmente, os Treinamentos de Habilidades Sociais podem envolver diversos
formatos quanto ao número de pessoas – intervenções individuais (BORNSTEIN;
BELLACK, 1977) ou em grupo (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017) ou uso de
ferramentas lúdicas (BENEVIDES; SOUZA, 2020). Também se encontram muitas
pesquisas sobre os protocolos de grupos de Treinamento de Habilidades Sociais dentro
do campo do desenvolvimento atípico, como aponta Andreozzi (2017), que revisou
as bases de dados EMBASE, ERIC, MEDLINE e PsycINFO, localizando 47 estudos
sobre o tema, dentro dos critérios estabelecidos pela autora.
O objetivo terapêutico de um Treinamento de Habilidades Sociais eficiente é
garantir que o sujeito possa agir de acordo com o que aprendeu em contextos naturais,
o que seria explicado através do conceito da Competências Sociais. Na terapia
analítica-comportamental, esse processo é chamado de generalização, isto é, conseguir
usar o que foi aprendido em terapia/treino fora do consultório (DEL PRETTE; DEL
PRETTE, 2017). Dessa forma, a variabilidade dos comportamentos sociais contribui
para o ajuste de desempenho mediante as diferentes demandas sociais para as quais
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não foi treinado em consultório, ou seja, adaptar-se ao mundo (DEL PRETTE;
DEL PRETTE, 2010). Ainda se referindo ao planejamento da generalização dos
Treinamento de Habilidades Sociais, Andreozzi (2017) apontou que, das 47 pesquisas
selecionadas, 31 estudos planejaram o treino da generalização através de treino com
cuidadores ou tarefa de casa.
Por mais que haja diversos settings de Treinamento de Habilidades Sociais, muitos
dos treinos utilizam a dramatização ou ensaio comportamental como uma ferramenta
principal para criar um ambiente propício para o treinamento das habilidades sociais
(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Desta maneira, ao se atentar para o ensaio
comportamental, existem inúmeras práticas sociais que desempenham um papel
motivador para a adesão na pedagogia, nas organizações e, principalmente, no brincar.
Assim, a proposta deste capítulo é contar ao leitor como podemos utilizar uma
das práticas de dramatização, ou ensaio comportamental, na prática psicoterapêutica
de Treinamento de Habilidades Sociais. A prática escolhida pelos autores é o RPG e os
motivos pela escolha estarão descritos ao decorrer do texto.

O uso do RPG a literatura
A aplicação do RPG (Role-playing Game) fora do seu contexto originário – um jogo
para fins de entretenimento – é encontrada na educação (KLIMICK; BETTOCHI,
2003; HORTA, 2005; LIMA; NOMURA; VELASCO, 2012; RANDI; CARVALHO,
2013; JAQUES, 2016; GARCIA, 2017), na psicoterapia (ARAUJO; OLIVEIRA;
CEMI, 2011; LIMBERGER; SILVA, 2013) e na formação profissional (SOARES
et al., 2015), entre outros. Diante de todos esses artigos levantados, observa-se que
somente um estudo menciona o uso do RPG para o treino de habilidades sociais na
perspectiva da Análise do Comportamento. Katō (2007) conduziu uma pesquisa na
qual crianças eram reforçadas a emitir verbalizações direcionadas para os colegas de
grupo. Nesse estudo, observou-se que, ao longo das 14 sessões conduzidas, houve
melhora significativa no desempenho dessas crianças. A discussão do estudo de Katō
(2007) sugere que o uso do RPG de mesa pode ser fortemente motivacional para o
uso da terapia de grupo nos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA). É
possível, então, levantar perguntas sobre quais são as principais variáveis motivacionais
desse tipo de ferramenta para promover adesão, motivação e satisfação dos jovens.
Em paralelo ao uso do RPG em diversas práticas, o Grupo D20 começou a
utilizar o RPG de mesa como ferramenta de prática terapêutica de grupo em 2013
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(HENNING; ANDRADE, 2015). O motivo para tal uso foi a tentativa de motivar
os clientes para auxiliar no processo terapêutico e ser um tratamento complementar
com a terapia individual.
Diante das queixas frequentes trazidas ao consultório particular, percebeu-se
serem essas queixas também encontradas e corroboradas na literatura nacional. As
mais frequentes foram: ansiedade, depressão, bullying, dificuldades atencionais (falta de
atenção desencadeada pela hiperatividade), déficit de habilidades sociais (PASTURA;
MATTOS; ARAÚJO, 2005; FRANCISCO; LIBÓRIO, 2009; BRITO, 2011) e falta
de amigos.
Então, a partir da experiência com o atendimento individual desses diferentes
quadros clínicos citados anteriormente, o Grupo D20 desenvolveu uma metodologia
de terapia de grupo com uso do RPG de mesa para auxiliar no tratamento de diferentes
quadros clínicos. A partir desse uso inicial para essas queixas, o objetivo do uso do RPG
de mesa foi ampliado para o campo das habilidades sociais. Essas intervenções estão
sob o olhar da Análise do Comportamento e da Gamificação, área do game design.
Ao passar dos anos, essas intervenções não eram apenas com o paciente em
questão, mas também, se possível, com outras pessoas que pudessem auxiliar no
tratamento e que estivessem presentes na vida dele (familiares, profissionais e colegas
de trabalho ou escola), aumentando a eficácia da intervenção. O envolvimento dos
cuidadores é imprescindível para a melhora do cliente. Como aponta Andreozzi (2017),
dos 47 estudos selecionados, apenas 11 utilizaram algum treino com os cuidadores,
o que justificaria o dobro da eficiência do programa, quando comparado com outros
programas sem esse suporte. Portanto, para a intervenção aqui apresentada, foi
implementado um treino complementar, além da sessão de grupo, com escolas, pais,
outros cuidadores e outros adolescentes de seu círculo social.
Pessoas que apresentam déficits em habilidades sociais geralmente têm, em
sua história de vida, históricos de bullying, isolamento social, dificuldade em fazer
amizades na escola, gerando ansiedade em diversos contextos, como, posteriormente,
dificuldade em falar em público ou iniciar conversas com desconhecidos. A partir da
experiência pessoal dos autores com RPG e da experiência clínica, foi iniciada – em
2013 – uma intervenção que usava o “RPG de mesa” como ferramenta de intervenção
psicológica. Somente em 2015 foi apresentado, no World Congress on Brain, Behavior
and Emotions, o trabalho sobre os grupos terapêuticos com o título “Developing Social
Skills with group therapy using RPG” (HENNING; ANDRADE, 2015).
Essa intervenção utiliza princípios da prática controlada, que é uma sessão
psicológica na qual os terapeutas têm objetivos, planejam a sessão e, na medida do
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possível, buscam mensurar os dados coletados (STARLING, 2010). Um dos objetivos
dessa metodologia criada é fornecer um contexto que possa simular contextos análogos
com as situações já vividas pelos pacientes, isto é, a partir da conversa com os pais,
escola e outros, os terapeutas criam, em sessão, situações análogas às experiências
vividas fora do consultório. Nessa ocasião, os terapeutas e os demais participantes
fornecem dicas e feedback sobre como lidar com os problemas apresentados na sessão
com RPG. Muitas vezes, os participantes contribuem e auxiliam compartilhando suas
experiências.
Então, essa junção entre as áreas da psicologia, dos jogos e da gamificação resultou
numa intervenção original, com a premissa de utilizar o RPG como uma possível
ferramenta para o desenvolvimento das habilidades sociais e das competências sociais.
De maneira simples, foram desenvolvidas, dentro do jogo, situações que exigem a
resolução do problema através do uso de uma ou mais habilidades sociais; por exemplo,
em uma situação, ao lidar com o rei, os jogadores devem ser empáticos e assertivos
para receber a missão. Outra vantagem do RPG está no fato de que quem fará este
treino não será o jogador, mas, sim, seu personagem. Isso pode parecer irrelevante, mas
para o jogador – quando se trata de ansiedade ou inabilidade social – faz diferença.
Exemplificando: se o jogador que controla um ladino afirma “Ah, eu não posso
negociar, porque sou muito ruim nisso”, o terapeuta pode responder: “Então, mas o
seu ladino é especialista em negociação. Pode tentar, pois temos a certeza de que você
conseguirá”. Essa ocasião de controlar um personagem fará diferença no momento
que tentar se comportar diferentemente, controlando a ansiedade e encorajando para
situações novas.
A seguir, estão descritas duas intervenções realizadas com o uso do RPG de mesa:
Situação 1: Treino de Oratória e controle da ansiedade
• Participantes:
Esse grupo possui 5 participantes com diagnóstico comum de TEA; a faixa
etária varia de 13 a 16 anos. O perfil comportamental deles é timidez, dificuldade de
compreensão de metalinguagem (ironias, sarcasmos e metáforas), alguns apresentam
maior frequência de estereotipia. Em geral, apresentam histórico de bullying e
dificuldades em fazer amizades no colégio. Estão presentes dois terapeutas: um mestre
e o outro coterapeuta.
• Setting da sala:
Em vez de utilizar a tradicional mesa de RPG com as cadeiras em volta, o layout
para essa parte da aventura foi alterado. As cadeiras foram dispostas de modo a emular
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uma sala de leilão, enfileirando as cadeiras como um palco. Os terapeutas se sentaram
nas primeiras cadeiras e interpretaram o papel de possíveis compradores, enquanto
os demais participantes do grupo poderiam ficar atrás, gesticulando para o vendedor
(também um deles).
• Objetivos terapêuticos:
Entendendo a dificuldade de falar em público (categoria 10)1, de expressar
solidariedade (categoria 6), empatia (categoria 4), civilidade (categoria 2) e comunicação
(categoria 1), foi desenvolvida uma parte da aventura na qual o seu personagem e sua
equipe precisariam vender diversos itens mágicos falsos em um leilão.
Os critérios para o sucesso do treino do paciente não seria o mesmo de uma
típica partida de RPG, mas, pensando na estrutura do treino, os critérios foram:
1. Exercer, ao longo da interpretação, o exercício de respiração treinado
previamente para controle da ansiedade. Por exemplo, respirar fundo
por 4 segundos;
2. Falar com velocidade e tom de voz adequados para a situação (alto,
claro e devagar);
3. Estabelecer contato visual com os interessados, enquanto descrevia
os itens à venda;
4. Argumentar e improvisar quando os terapeutas faziam perguntas
sobre os itens ou duvidavam de alguma história que ele estava contando.
• Procedimento:
Os terapeutas interpretaram mercadores e, dentro desse papel e ao longo do
diálogo entre terapeutas e clientes, faziam uso de metáforas, ironias e sarcasmo,
com o objetivo de criar oportunidades para os clientes interpretarem e conseguirem
desenvolver o repertório necessário para lidar com essas falas.
Já os participantes precisavam construir várias histórias (os terapeutas deram 15
minutos para eles escreverem as histórias e usarem o papel como guia, durante a cena)
sobre alguns itens selecionados pelos terapeutas. Eram itens mundanos, como adaga
enferrujada e escudo quebrado, e, portanto, exigiam criatividade dos clientes para
desenvolver uma história épica, na qual o objetivo seria tornar esses itens interessantes
para os mercadores.

1 Utilizando as categorias de habilidades sociais levantadas por Del Prette e Del Prette (2017), que se encontram
na introdução deste capítulo.
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Enquanto um tentava vender o item, a equipe poderia fazer gestos para sinalizar
“tá indo bem”, “respira”, “calma” e outros. Essas categorias comportamentais são
classificadas dentro das categorias de expressar solidariedade, empatia e comunicação.
O papel de mercador era rodiziado entre todos da equipe, ou seja, todos iriam fazer
essa prática pelo menos uma vez.
Quando o vendedor atendia aos critérios estabelecidos, os terapeutas reforçavam2
seus comportamentos facilitando as negociações, tornando os mercadores mais
simpáticos e oferecendo ofertas mais valiosas sobre os itens à venda. A criatividade das
histórias, a fluência das palavras, o autocontrole diante das perguntas e a civilidade
também eram consideradas e, como consequência, tornavam o item muito mais
valioso.
Quando os demais fizessem acolhimento adequado e dessem o apoio necessário,
os demais participantes também ganhavam XP3. A ajuda anterior para a elaboração do
roteiro também foi considerada para o ganho das recompensas.
Exemplo:
Um dos clientes pegou uma adaga enferrujada.
Abaixo um exemplo de diálogo:
Cliente: “Bom dia, meus caros compradores. Venho aqui lhes contar sobre essa
adaga, que parece um lixo, toda enferrujada. Pode parecer um item tosco, mas carrega,
dentro de si, uma história grandiosa, que nem os deuses poderiam explicar. Essa
simples adaga derrotou o general de Skarchantallas…”.
Compradores: “Bom, mas o general é um dos soldados mais treinados do
exército. Ele passou muitos anos treinando para se esquivar de espadas, provavelmente
teve a pele cortada diversas vezes por espadas táuricas. Como essa adaga poderia tirar
a vida de um homem tão poderoso?” (pergunta de tensão).
Nesse momento, a equipe gesticulava, mandava bilhetes e ajudava o menino a
improvisar. Depois de alguns minutos de respiração e de ajuda, ele se preparava para
uma resposta melhor:

2 Entende-se por reforço qualquer evento que aumente a frequência de uma resposta de um indivíduo em um
contexto semelhante. Considera-se como um possível reforço do comportamento um elogio para a criança que
se esforçou para concluir uma tarefa, mas somente será considerado reforço se esse elogio aumentar a frequência
do comportamento da criança de concluir tarefas.
3 XP (“experience points”) são pontos de experiências, os quais são necessárias para a evolução do personagem do
jogo RPG de mesa, já que proporcionam ganho de poderes, força, magia, habilidades e outros. Nessa ocasião,
os participantes ganhavam XP fora do consultório para contabilizar aos personagens da sessão de grupo no
consultório.
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Cliente: “Pois bem, eu entendo a desconfiança e a dúvida, realmente respeito.
Tudo depende, meu caro, de quem segura a lâmina. Eu vi com os meus próprios
olhos, o guerreiro que segurou essa adaga era mais rápido que qualquer flecha! Ele
simplesmente foi furtivo, no meio do campo da batalha, e apunhalou ele por trás…”
Após esse fechamento, os compradores negociavam um valor, considerando
todos os critérios descritos acima.
• Resultado:
Através de relatos, alguns meninos relataram aos terapeutas, no contexto
individual, que esse treino ajudou em algum seminário ou apresentação oral na escola.
Alguns meninos contaram aos outros profissionais e aos pais sobre esse treino, como
uma intervenção muito divertida.
Situação 2: Resistência à frustração e civilidade
• Participantes:
Esse grupo possui 5 participantes, neurotípicos, e a faixa etária varia de 9 a 11
anos. Por conta do desenvolvimento normal, não apresentavam demandas tão claras
quanto às do grupo anterior; porém, a partir de observações clínicas e da queixa dos
pais, constatou-se que eles apresentavam baixa resistência à frustração e pouco prejuízos
na civilidade. Estão presentes dois terapeutas: um mestre e o outro coterapeuta.
• Setting da sala:
Neste caso, foi utilizada a tradicional mesa de RPG com as cadeiras em volta.
Um dos terapeutas faz o papel do mestre, enquanto o coterapeuta faz o papel de
auxiliar os meninos individualmente e liberar as fichas de XP.
Objetivos terapêuticos:
Melhorar os comportamentos ligados à classe de Habilidades Sociais civilidade
(categoria 2) e expressar solidariedade (categoria 6).
Por se tratar de uma sessão mais próxima ao RPG, os terapeutas estabeleceram
como critério:
1. Manter a civilidade mesmo após a derrota, por exemplo, sem xingar alguém;
2. Ter autocontrole, sem bater na mesa ou jogar os dados;
3. Os pares poderiam ajudar o colega.
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• Procedimento:
O relato dos pais desses clientes era de baixa resistência à frustração, ou seja,
eram clientes que – quando expostos às derrotas nos jogos, ou quando não conseguiam
alcançar algum objetivo – demonstravam frustração em excesso, chorando, brigando
e, às vezes, agredindo os outros.
Esta intervenção ocorreu ao longo de diversas sessões, pois o procedimento
escolhido pelos terapeutas foi o de exposição com prevenção de respostas. Os
terapeutas combinaram antecipadamente com os clientes que eles jogariam uma versão
mais difícil do jogo. Nessa versão, eles teriam mais dificuldades e perigos, porém as
recompensas seriam maiores. Os terapeutas também avisaram que, caso eles se sentissem
desconfortáveis, com medo de perder, eles poderiam pedir ajuda aos terapeutas e aos
colegas, que forneceriam dicas, mas somente se os clientes conseguissem antecipar
o episódio de frustração. Além disso, os clientes eram recompensados sempre que
conseguissem exercer autocontrole, como: “Tudo bem, eu consigo lidar com isso” ou
“Não foi tão ruim assim”. Quando necessário, eram realizados exercícios de respiração,
previamente treinados.
Ao longo das sessões, os terapeutas foram aumentando as exposições, que
variavam de derrotas em batalhas, furtos, negociações malsucedidas e até a perda de
itens mágicos. Por outro lado, a situação era facilitada quando os colegas ajudavam o
cliente irritado e, assim, os terapeutas foram liberando XP e alguns bônus de rolagem.
• Exemplo:
Terapeuta: “Pessoal, temos duas aventuras para hoje, uma mais hardcore, com
recompensas maiores, porém vocês terão maiores chances de se darem mal. E a
outra aventura é mais tranquila e com pouca recompensa. Como eu conheço vocês,
provavelmente vocês escolherão a difícil, mas o critério para vocês ganharem XP é
manter a calma e ajudar o colega, caso ele fique irritado...”
• Resultado:
Um dos meninos fazia acompanhamento com uma fonoaudióloga e, em uma
reunião, afirmou que o menino estava muito mais calmo durante as atividades
individuais, porque, normalmente, ele tinha baixa resistência à frustração. A maioria
dos pais reconheceu que os meninos estavam mais tranquilos quando submetidos a
outras situações de frustrações, como jogar videogame online e perder, por exemplo.
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Discussão e considerações finais
Esses dados qualitativos sugerem que o uso do RPG na terapia analíticocomportamental pode auxiliar o desenvolvimento das habilidades sociais. Vale frisar
que, para os autores, o uso dessa ferramenta no THS depende de três conhecimentos
distintos: Análise do Comportamento, Habilidade Social e vivência pessoal com RPG
ou cultura nerd.
Sobre a importância da Análise do Comportamento, alguns conceitos são
primordiais para a aplicação do RPG na terapia. Conceitos como reforço, modelagem,
modelação, economia de fichas, esquemas de reforçamento e comportamento
simbólico, entre outros, são necessários em diversos momentos das sessões. O terapeuta
precisa dominar e entender exatamente o que está fazendo.
A área das Habilidades Sociais é enorme e constantemente há artigos novos
sobre o tema. Também a fim de enriquecer o conhecimento das Habilidades Sociais,
é recomendado conhecer outros tipos de Treinamento de Habilidades Sociais que não
utilizam RPG, mas apresentam alguma metodologia diferente. A discussão teórica
sobre os conceitos também é relevante para guiar os treinos.
Por mais que as experiências profissional e técnica sejam mais valorizadas, a
vivência individual com RPG não pode ser desconsiderada. Ambos os terapeutas,
na adolescência, jogaram muito RPG, além de contato intenso com a cultura nerd,
como HQs, jogos de videogame e outros. Essa experiência prévia com esses elementos
mostrou-se importante para fortalecer a criatividade durante a narração das histórias,
além de possibilitar o uso da gamificação durante as sessões de terapia.
Outros fenômenos são importantes e podem sugerir um guia para a intervenção.
Grande parte dos clientes relata que eles fizeram amigos dentro dos grupos de RPG.
Muitas vezes, por exemplo, quando há festas de aniversários, o grupo passa a ir
sistematicamente a cada ano. Além dessas festas, se encontram em eventos sociais
ou, algumas vezes, criam suas próprias mesas de RPG com pessoas externas ao nosso
serviço, como colegas de escola ou de seus prédios.
O fator do acolhimento é notável em todos os grupos. Independentemente do
quadro clínico, é perceptível o ambiente acolhedor que o RPG fornece. Muitas vezes,
para os meninos, a intenção é ter alguém para jogar junto, resultando em pouco espaço
para surgir algum comportamento-problema.
Um outro fenômeno relevante é o fator da adesão à terapia. Os indivíduos
que apresentaram histórico com RPG ou cultura geek têm grandes taxas de adesão à
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terapia, mesmo quando também eram expostos à terapia individual. Sua motivação
com o RPG é tão alta que expandimos a terapia para outras atividades extras, com o
objetivo de ampliar outros repertórios, como autonomia e independência.
Muito ainda precisa ser estudado sobre as possíveis utilizações do RPG associadas
às práticas terapêuticas. Vários estudos estão sendo realizados dentro da nossa clínica,
além de encontrar outros pesquisadores em outros países. Porém, como sugestão, é
importante o estudo aprofundado dessa ferramenta para se entender os fatores para
adesão, os elementos da gamificação e os dados quantitativos para a mensuração da
efetividade da ferramenta.
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CAPÍTULO

TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS E GENERALIZAÇÃO:
TERAPIA DE GRUPO FORA DA CLÍNICA COM USO
DO RPG E GAMIFICAÇÃO

Renato Villela Gallo, Germano Henning,
Raissa Roberti Benevides, Reinaldo Rodrigo de Oliveira

Introdução
O objetivo principal das terapias psicológicas é promover a qualidade de vida
do paciente. Quando se trata das Habilidades Sociais (HS), o Treinamento das
Habilidades Sociais (THS) tem o objetivo de melhorar o repertório social daquele
indivíduo. Geralmente, as pessoas, que procuram por Treinamento das Habilidades
Sociais têm queixas de dificuldade em fazer amizade, conhecer pessoas novas, manter
amizade, de serem quietas e tímidas, dificuldades em relacionamentos amorosos e para
falar em público (CABALLO, 2003).
O propósito do Treinamento das Habilidades Sociais, sob viés das Terapias
Cognitivas e Comportamentais, é promover treinos eficientes para garantir a
aplicabilidade da aprendizagem de repertórios interpessoais no contexto natural
(CABALLO, 2003). Essa questão da aplicabilidade dos comportamentos aprendidos
em sessão envolve conceitos como generalização do comportamento. No caso dos
Treinamento das Habilidades Sociais que envolvem desenvolvimento atípico, Andreozzi
(2017) selecionou 47 estudos das bases de dados EMBASE, ERIC, MEDLINE e
PsycINFO. Dentre as diversas análises, a respeito do planejamento da generalização,
66% dos estudos não a planejavam, o que mostra a dificuldade desses treinos em
aplicar o treinamento no contexto natural.
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Outro conceito importante para se entender a generalização é a diferenciação
dos conceitos de Habilidades Sociais e Competência Social. Ao longo da história,
no campo teórico, são vistas como sinônimos (O’DONOHUE; KRASNER, 1995;
TROWER, 1995; GRESHAM et al., 2020). Outros autores acreditam na necessidade
teórica e prática entre os dois conceitos (MCFALL, 1976; GRESHAM; ELLIOT,
2014; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017).
Para Del Prette e Del Prette (2017), Habilidades Sociais é a descrição de um
repertório que, mediante consequências sociais, torna-se favorável para o desempenho
do indivíduo naquele contexto. Em outras palavras, as habilidades sociais referem-se
ao repertório daquele indivíduo inserido naquela cultura. Vale ressaltar que, para os
mesmos autores, as competências sociais estão ligadas à eficiência ou ao desempenho
daquele repertório no contexto interpessoal.
Assim, as competências sociais estão ligadas ao desempenho no contexto
natural, isto é, está diretamente relacionada ao conceito apresentado de generalização.
Desta maneira, a proposta aqui é apresentar uma intervenção que tem por foco as
competências sociais, aqui denominadas como parte da generalização.
Para o desenvolvimento e a idealização dessa intervenção, os autores tiveram
influência de algumas áreas da psicologia clínica, como experiência prévia com
Acompanhamento Terapêutico (AT) e terapia de grupo, além da gamificação e do
uso do RPG como elo entre todas as intervenções. Ambas as intervenções estão sob a
perspectiva da Análise do Comportamento.

Por que a influência do acompanhamento terapêutico?
Dentro do campo das intervenções da psicologia clínica há uma intervenção
especial denominada Acompanhamento Terapêutico. Nesta forma de atendimento,
o terapeuta vai até o ambiente natural do paciente, podendo ser a sua casa, a escola,
a faculdade ou até locais públicos, como bares, shoppings etc. Desse modo, além
da melhora na formação do vínculo terapêutico, os comportamentos-problema são
analisados mais de perto, podendo assim contingenciar imediatamente antes, durante
e após os eventos-alvo (BORGES; CASSAS, 2012; MARCO; CALAIS, 2012).
Ao contrário do atendimento de consultório, a observação do terapeuta em
tempo real tem uma das principais vantagens que é observar as variáveis sem precisar
recorrer somente à interpretação do cliente, e com isso poder atuar diretamente no
contexto (ZAMIGNANI; BANACO; WIELENSKA, 2007).
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Por ser o profissional facilitador da generalização dos treinos realizados na
clínica (GUERRALHAS, 2007; ZAMIGNANI; BANACO; WIELENSKA, 2007), a
atuação do AT acontece em diversos tipos de casos clínicos, como: hábitos de estudos
(PERGHER; VELASCO, 2007), uso de drogas (BENVENUTI, 2007), Transtorno
Obsessivo-Compulsivo (STARLING; IRENO, 2007) e, também, déficit de habilidades
sociais (CABALLO; IRURTIA; ARIAS, 2010; MARCO; CALAIS, 2012).
A estrutura da intervenção do acompanhante terapêutico volta-se para várias
etapas que foram herdadas da intervenção clínica analítico-comportamental,
tais como: investigar os problemas humanos, mostrar a necessidade da mudança
comportamental e mensurá-la, demonstrar relações funcionais entre estímulos e
comportamentos, identificar e descrever os procedimentos e, finalmente, analisar os
resultados (GUERRELHAS, 2007).
Um exemplo é uma intervenção comum com demandas sociais. O Treinamento
das Habilidades Sociais no âmbito escolar é uma intervenção em que o acompanhante
terapêutico vai trabalhar com o cliente na aproximação de colegas no intervalo escolar.
Nesse tipo de trabalho, é comum o acompanhante terapêutico orientar, fazer registros
de comportamento, ensinar por modelo, explicar e dar dicas de como interagir, entre
outras estratégias. Ao longo de várias sessões, o acompanhante terapêutico pode,
inclusive, estabelecer vínculos com os colegas do cliente, para auxiliar a aproximação
do cliente com o colega. Todos os registros e as análises dos registros são valiosos para
enriquecer o olhar de outros profissionais, caso envolva uma equipe multidisciplinar.
Em uma equipe multidisciplinar, o acompanhante terapêutico tem grande
importância, principalmente quando o psiquiatra precisa de uma precisão maior do
relato do cliente para poder avaliar a intervenção medicamentosa. Essa atuação tem
relação com a sua origem histórica, em meados de 1950, pois foi criada justamente para
acompanhar os pacientes psiquiátricos no uso da medicação, bem como no cuidado e
na observação dos comportamentos fora das instituições (SILVA; SILVA, 2006).
Ao passar dos anos, o Acompanhamento Terapêutico passou a ser uma
importante fonte de informações com outros profissionais da saúde. Como exemplo,
a intervenção do terapeuta de consultório com o acompanhante terapêutico pode
potencializar os treinos realizados em consultório, isto é, amplia a intervenção para
o mundo do cliente (BAUMGARTH; KOVAC, 2007). Segundo essas autoras, a
atuação do acompanhante terapêutico é quando a terapia de consultório encontra
limites na atuação no contexto individual. Assim, o acompanhante terapêutico se
torna imprescindível para a ampliação e a continuidade da intervenção.
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A relação entre o trabalho do acompanhante terapêutico e as terapias
individuais ou de grupo pode ser vista como intervenções complementares que, no
caso de Treinamento das Habilidades Sociais, poderiam auxiliar no fortalecimento
das Habilidades Sociais e, principalmente, no aumento da eficiência do treino das
Competências Sociais ou, em outras palavras, na generalização do comportamento.
A terapia de grupo já possui algumas vantagens, quando se trata de socialização.
Bechelli e Santos (2004) descrevem a história da terapia de grupo desde 1905. Segundo
as autoras, a psicanálise, o psicodrama e as orientações médicas (como orientação
de grupo, por exemplo) predominaram no cenário das terapias de grupo. Porém,
independente da abordagem, o fator socialização foi observado na maioria dos estudos.
Para vários momentos da história, a possibilidade de estabelecer o vínculo entre os
participantes dos grupos foi um dos critérios de melhora para diversos quadros clínicos.
Nesse sentido, a terapia de grupo tem a possibilidade de treinar algumas
habilidades sociais com pares, ao contrário da terapia individual. Então, o trabalho do
acompanhante terapêutico poderia contribuir para expandir ainda mais a intervenção
com desconhecidos e em contextos mais variados.

A intervenção de grupo na clínica com RPG e gamificação
A proposta da intervenção gamificada da terapia de grupo com uso do RPG
iniciou-se em uma clínica de São Paulo, em 2013. O objetivo dessa intervenção é
utilizar o RPG no Treinamento das Habilidades Sociais para aumentar a adesão ao
tratamento, diminuir comportamentos inadequados, ensinar os comportamentos
sociais adequados e treinar outros comportamentos fora do consultório.
O uso do RPG por si só já é motivador, como apontam alguns estudos
(SALDANHA; BATISTA, 2009; LIMBERGER; SILVA, 2013; GARCIA, 2017).
Na literatura, é possível encontrar diversos estudos que utilizam o RPG em outras
áreas, como: educação (KLIMICK; BETTOCHI, 2003; HORTA, 2005; LIMA;
NOMURA; VELASCO, 2012; JAQUES, 2016; GARCIA, 2017); psicoterapia
(ARAUJO; OLIVEIRA; CEMI, 2011; LIMBERGER; SILVA, 2014; LIMBERGER;
SILVA; PELLANDA, 2014) e formação profissional (SOARES et al., 2015), entre
outros.
Para se compreender a motivação, os autores deste capítulo acreditam que a
gamificação e os conceitos da Análise do Comportamento podem contribuir para o
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entendimento do aspecto motivacional. Para a aplicação da Análise do Comportamento,
as intervenções gamificadas mais comuns encontradas na literatura são estratégias
baseadas em acúmulos de pontos com foco em diminuição de comportamentos
inadequados dentro de escolas (AZOUBEL; PERGHER, 2017).
Chou (2015) faz uma crítica em relação ao uso da gamificação, pois a maioria
dos profissionais acredita que a gamificação resume-se somente a pontos, prêmios,
liderança e conquistas. Segundo o autor, a gamificação é muito mais complexa do
que esses sistemas utilizados. Ao separar o menor elemento que compõe um jogo
complexo como o RPG, a gamificação traz uma sistematização e uma compreensão
maior desses elementos, pois, sob viés dos jogos, é possível entender o porquê de o
jogador manter-se jogando (CHOU, 2015). Em seu livro Actionable Gamification:
beyond points, badges and leaderboards (2015), ele apresenta o conceito e a definição
de gamificação; depois, a rede Octalysis Framework. O autor descreve os 8 eixos da sua
teoria:
1. Significado épico e o Chamado: é o sentimento do jogador que faz algo
“grandioso”, como evitar uma catástrofe e salvar a humanidade, ou ele é o
escolhido;
2. Desenvolvimento e Realização: o sistema de pontos, progressão no jogo,
habilidades, poderes e as recompensas;
3. Fortalecimento da Criatividade e Feedback: é o aspecto que envolve a criatividade
e a resolução de problemas, assim como a testagem de novas soluções. O feedback
é importante, pois ele é a variável que mantém o comportamento da pessoa;
4. Propriedade e Possessão: é a sensação de controle e de posse que os jogadores
sentem quando jogam. Quando eles têm esse sentimento, se esforçam ao
máximo, pois são os donos;
5. Influência Social e Associações: esse drive são todos os elementos sociais que
motivam qualquer pessoa, como companheirismo, relacionamentos, aceitação,
competição, pressão social e inveja;
6. A Escassez e a Impaciência: é a motivação proveniente da dificuldade em obter
a recompensa. É o elemento que faz o usuário se comportar repetidamente até
conseguir algo;
7. Imprevisibilidade e Curiosidade: é o aspecto motivacional de querer saber, por
exemplo, o restante de uma história;
8. Perda e Temor: o medo de perder também pode motivar a pessoa, pois ela se
comporta de modo a evitar a perda de alguma conquista importante.

120

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

Todos esses elementos levantados por Chou (2015) também são encontrados no
RPG. A ideia do autor é utilizar esses elementos para extrapolar para outros contextos,
como ambiente corporativo, escolar, domiciliar, nos aplicativos, redes sociais, entre
outros. A própria definição de gamificação é justamente o uso de elementos de jogos
em diversos contextos diferentes que não são diretamente relacionados com jogos
(DETERDING et al., 2011).
Portanto, a proposta deste capítulo é mostrar como a terapia analíticocomportamental pode utilizar cada um desses elementos motivacionais do RPG e
possibilitar que o terapeuta use a gamificação em sua totalidade para realizar as suas
intervenções dentro e fora do consultório. O desenvolvimento dessa terapia com RPG
vem sendo construída desde 2013 (HENNING; ANDRADE, 2015) e os grupos
de saída foram desenvolvidos a partir de 2016 (BENEVIDES et al., 2019), com o
propósito de utilizar os elementos do RPG e, também, fortalecer o vínculo criado
entre os participantes nas sessões de consultório.
Então, para demonstrar essa intervenção gamificada com uso do RPG, serão
descritas duas sessões de grupo realizadas em contexto fora do consultório.
Situação 1: Treino de socialização em um restaurante temático
• Participantes:
Nesse evento, compareceram 15 participantes de diferentes grupos de RPG do
consultório. Dentro do restaurante, os indivíduos foram divididos em 2 grupos, de
acordo com a faixa etária. Em cada um deles, perfis psicológicos foram misturados.
Os grupos foram divididos em crianças e adolescentes, cuja idade variava de 8 a
16 anos, com diagnósticos variados como TDAH (transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade), TOD (transtorno opositivo desafiador), TEA (transtorno do espectro
autista) e Síndrome de Tourette.
Para mediação e treino das relações também estavam presentes 4 terapeutas,
sendo cada par responsável por cada um dos grupos presentes.
• Setting do local:
O restaurante possui temática medieval, que é o ambiente comum nas sessões de
RPG dentro da clínica. O ambiente é composto por réplicas de itens como armaduras,
espadas, escudos e uma mesa em forma de barco viking. O estabelecimento oferece
cardápio e atendimento personalizados, com roupas e falas que nos remetem a uma
taverna medieval, um calabouço ou uma sala comunal.
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• Objetivos terapêuticos:
Os objetivos eram: em ambiente diferente do consultório, deveriam ser reforçadas
as seguintes categorias de habilidades sociais: civilidade, empatia e comunicação. Além
das categorias, os participantes deveriam se organizar para sentarem-se à mesa, conviver
em proximidade com outras pessoas desconhecidas, realizar e esperar pelo pedido de
forma adequada, objetiva e falar com volume adequado.
• Os critérios para o sucesso do treino dos pacientes foram:
1. Falar com volume e velocidade adequados, demonstrando clareza no diálogo;
2. Estabelecer contato visual com os colegas presentes e com os garçons do local;
3. Apresentar os comportamentos sociais descritos acima;
4. Caso houvesse alguma intercorrência com algum pedido, saber solicitar ajuda
e ser objetivo na fala;
5. Manipulação com dinheiro.
• Procedimento:
Os objetivos e o planejamento da sessão foram estabelecidos previamente,
levando em consideração os comportamentos clinicamente relevantes e os objetivos
trabalhados em sessão individual/grupo.
Para o encontro, ficou estabelecido que os clientes deveriam levar um montante
de dinheiro que fosse suficiente para pagar a conta, de preferência em espécie, para que
pudesse ser manipulado em uma situação real.
Para esta ocasião, os objetivos não foram traçados uniformemente entre todos
os integrantes, devido à heterogeneidade do grupo. Alguns exemplos específicos são:
olhar nos olhos para falar; manter-se sentado por um determinado período de tempo;
manter uma conversa e ser adequado nas falas, nos pedidos e nas respostas diante da
fala do garçom. Algumas situações, como propositalmente receberem o troco errado,
foram pontualmente estabelecidas, para treinar a forma de resolução de problemas e
assertividade.
Conforme os objetivos fossem sendo atingidos, os reforços eram emitidos de
forma imediata. Eram entregues tokens exclusivos do evento para que, posteriormente,
fossem trocados por itens especiais para seus personagens do RPG.
• Exemplo:
Um dos clientes teve atraso em seu pedido. Estava demonstrando comportamentos
de ansiedade e irritabilidade, sendo agressivo com os outros integrantes do grupo. Foi
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sinalizada a proposta de que ele receberia os tokens por civilidade e assertividade nas
suas falas. Após isso, ele respirou fundo (aderindo ao exercício de respiração como
intervenção para diminuição da ansiedade), chamou o garçom e informou sobre o
atraso do lanche, que estava há um tempo esperando. Seus colegas estavam já na metade
do lanche. Cumprindo todas as exigências para receber o reforço, como assertividade e
civilidade por agradecer, imediatamente lhe foi entregue o token.
• Resultado:
Além do procedimento realizado com sucesso e o reforço por pontos conquistado
por todos os integrantes, alguns efeitos interessantes aconteceram: eles conversaram
sobre os personagens, tiraram fotos e enviaram para o restante dos clientes via WhatsApp,
interpretaram os próprios personagens com os itens encontrados no estabelecimento e
encenaram lutas importantes vividas nas histórias de suas sessões.
Por meio de relatos, os terapeutas receberam feedback positivo dos pais e
profissionais sobre o sucesso do evento. No encerramento da sessão, houve um convite
espontâneo entre três participantes para irem embora juntos, e dormiram na casa de
um deles.
Os integrantes do grupo que não compareceram nessa ocasião ficaram mais
interessados em participar dos próximos encontros pelas recompensas exclusivas,
como coleção de troféus, e pela busca de interação com os demais participantes de
outros grupos de RPG.
Situação 2: Resistência à frustração e civilidade
• Participantes:
O grupo se formou com o mesmo perfil da situação anterior, ou seja, integrantes
de vários grupos juntos em um evento. Na ocasião, o evento foi uma feira internacional
do universo de filmes, quadrinhos e cultura pop. Com 18 participantes divididos em
subgrupos de 4 e 5 integrantes, totalizando 4 grupos, cada um com um terapeuta.
• Setting do local:
A feira aconteceu em um centro de exposições de 100 mil m², onde os
expositores montaram estandes com vendas de produtos, brindes e promoção de
novidades relacionadas aos lançamentos futuros. Os grupos foram divididos, levando
em consideração a afinidade, o perfil e o gosto por conteúdos específicos da feira, no
intuito de otimizar o aproveitamento e as visitas ao máximo.
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• Objetivos terapêuticos:
As categorias de habilidades sociais a serem reforçadas eram: civilidade,
negociação com outros integrantes sobre qual atração visitar, cooperação, altruísmo,
empatia, flexibilidade cognitiva e tolerância à frustração.
Novamente, junto com os objetivos de grupo, também havia objetivos
individuais: contato visual, envolver outra pessoa em uma conversa, chamar um colega
para participar de uma atração, e outros.
Os reforçadores usados nesse evento foram: tokens, poções de magia, artefatos
mágicos e XP1, que poderiam ser utilizados pelos personagens do RPG no consultório.
A escolha dos tokens foi devido ao sucesso de engajamento e às conversas dos
participantes sobre os itens trocados pelos tokens.
• Procedimento:
Foi solicitado aos pais que ajudassem os clientes no preparo, com dinheiro e
alguns itens como roupa de frio, garrafa de água, documentos pessoais. Durante o
evento, eles eram observados e os comportamentos-alvo eram reforçados.
Quando divididos em subgrupos, os participantes decidiam, entre eles, sobre
qual estande iriam assistir. As decisões eram feitas de modo democrático, ou seja, a
maioria ganhava. Porém, como exercício de cooperação e altruísmo, era discutido com
os participantes sobre a vontade de todos. Se todos topassem em ajudar o colega, o
token era dado.
Além disso, no momento da negociação, os terapeutas auxiliavam os participantes
na compra de algum produto específico. Em alguns momentos, o terapeuta solicitava
para que um colega ajudasse o outro a lidar com a compra. Se houvesse sucesso,
o terapeuta também reforçava. Na hora do lanche, todos os participantes deveriam
aguardar os demais, até que todos terminassem a refeição.
• Exemplo:
Em um determinado momento, um dos grupos ficou em uma fila por muito
tempo, correndo o risco de uma última atração não poder ser vista. Essa última atração
era de interesse somente de um dos integrantes. Então, o restante do grupo abdicou da
exposição em questão para que o integrante, que era o mais novo do grupo, pudesse
ver o que queria desde o começo do evento. Todos receberam tokens por demonstrar
empatia e altruísmo.
1 Abreviação de Experience Points, ou “Pontos de Experiências”, necessários para a evolução do
personagem do jogo de “RPG de mesa” e similares.
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• Resultado:
O assunto sobre o evento repercutiu por algumas semanas, sendo falado em
todos os grupos. Alguns relatos chegaram até os terapeutas, como os de alguns clientes
que se viram incluídos em um grupo de pessoas que não conheciam e se sentiram
acolhidos, por exemplo. Alguns dos clientes possuem um passado com bullying, e
também relataram terem tido bons momentos com amigos novos e o sentimento de
pertencimento a um grupo.

Discussão
O levantamento qualitativo das intervenções voltadas para habilidades sociais
realizadas com os grupos sugere que, utilizando a Análise do Comportamento e o
RPG, pode-se gamificar atividades fora da clínica. Muitas dessas atividades, levantadas
pelos pais nas entrevistas iniciais, não seriam do interesse dos clientes por serem
monótonas e não terem relevância no seu cotidiano, além de haver uma chance de
serem atividades solitárias, sem amigos.
É importante ressaltar que, para os autores, o Treinamento das Habilidades
Sociais, utilizando da ferramenta de Acompanhamento Terapêutico para a realização
de eventos em grupo, está diretamente atrelado a três áreas distintas: Análise do
Comportamento, Habilidade Social e vivência pessoal com RPG ou cultura nerd.
A contribuição da Análise do Comportamento nesse contexto está relacionada a
conceitos essenciais, como reforço, economia de fichas, modelagem e modelação. Além
do conhecimento prévio supracitado, as operações motivadoras estão diretamente
relacionadas ao contexto clínico gamificado criado com o RPG, ou seja, a motivação
dos participantes já estava instalada antes das sessões fora do consultório.
Por isso, é válido refletir sobre a importância da vivência prévia do terapeuta na
condução de um trabalho psicoterapêutico. Ao utilizar um layout para a intervenção,
o conhecimento puro sobre a Análise do Comportamento e as Habilidades Sociais
poderão não resultar em sucesso do tratamento.
Um exemplo disso é o nível de detalhamento que Chou (2015) faz sobre os
elementos dos jogos e a motivação dos jogadores. Essa interpretação é drasticamente
diferente quando comparada com as intervenções planejadas pelos analistas do
comportamento, conforme descritos em Azoubel e Pergher (2017). São intervenções
psicológicas significativamente simples se comparadas às diversas possibilidades e à
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complexidade da gamificação. Nesse sentido, falta proximidade, através de pesquisas
acadêmicas, com a área da gamificação.
Sobre o assunto da generalização, outras tarefas propostas para os clientes dentro
do mesmo contexto, sob os mesmos esquemas de reforço, são atividades extras e
individuais, como compras do dia a dia e pagamento de contas no banco, ou em
grupos menores, como combinar de jogar videogame na casa de um colega, irem a
algum restaurante juntos ou organizarem uma festa do pijama entre os membros do
grupo.
Por fim, as intervenções com foco em Treinamento das Habilidades Sociais
podem utilizar diferentes áreas como Análise do Comportamento, gamificação e o
uso de cultura geek/nerd. Esse efeito pode ser verificado no alto índice de adesão, pois
resulta em um ambiente acolhedor, no sentido de um grupo terapêutico funcionar
como “um grupo de amigos”. A sensação de pertencimento não só pelo seu grupo
terapêutico, mas relativa a todos os grupos da clínica. Acredita-se que essa intervenção,
que envolve queixas iniciais de exclusão social, de bullying, seja efetiva para a formação
de vínculos mais duradouros.
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CAPÍTULO

ENTENDENDO O FENÔMENO DA INTEGRAÇÃO
CONCEPTUAL ATRAVÉS DO MRIC EM JOGOS DE RPG:
UM ESTUDO ECOCOGNITIVO

Eduardo Alves da Silva

Introdução

Este estudo é parte de uma pesquisa magna sobre integração conceptual dentro
da grande área de Linguística Cognitiva. Segundo Fauconnier e Turner (2002), o
fenômeno da integração conceptual é a chave para o desenvolvimento cultural e criativo
do homem e seu sustentáculo de compreensão ontológica do mundo biopsicossocial à
sua volta. Segundo os autores, é através da mesclagem de conceitos que o ser humano
pode atribuir significado às coisas do mundo.
A observação de aspectos sensório-motores (físicos) nas operações de formação de
sentido por meio da linguagem parece indicar que o fenômeno da integração conceptual
não apenas faz uso de fatores ecocognitivos1 como também depende deles para que a
emergência da entidade conceptual nova faça sentido. Para isso, desenvolvemos um
modelo teórico chamado de MRIC (Modelo de Redes de Integração Conceptual)
para poder enxergar o fenômeno da integração conceptual de forma maximalizada,
levando em consideração aspectos multimodais, situacionais e meios ambientais para a
formação de sentido utilizando como corpus os sistemas de RPG (jogo de interpretação
de papéis) Dungeons and Dragons e GURPS (1994).
1 Chamamos a atenção do leitor para os termos “ecocognitivo” e “ecológico” usados neste capítulo. Tais termos
estão relacionados à psicologia cognitiva conforme pensados por Gibson (1979). Ecologia cognitiva, então, é a
relação dinâmica do homem com o entorno situacional.
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O objeto de pesquisa do presente texto é a formação de sentido através da
integração conceptual em jogadores de RPG. Nossa metodologia é de cunho
qualitativo e galgada nos pressupostos de Strauss e Corbin (2015) sob forma de
grounded theory (teoria baseada em dados), segundo a qual uma teoria ou impressão
científica é construída através dos dados coletados e interpretados pelo cientista da
linguagem. A pesquisa se concretiza no intuito de observar o fenômeno da integração
conceptual sob a ótica de uma teoria ecológica de cognição e linguagem (DUQUE,
2015) através da qual é possível ter bases ontológicas para a compreensão da formação
de sentido por parte dos jogadores de RPG. Para isso, utilizamos o modelo de redes
de integração conceptual (SILVA, 2019) através do qual podemos compreender a
integração conceptual a partir de bases ecológicas. Sua composição leva em conta a
teoria dos frames (DUQUE, 2017, FILMORE, 1976), teoria da integração conceptual
(FAUCONNIER; TURNER, 2002) e as noções de framing e reframing (LAKOFF,
2004, DUQUE; SILVA, 2019). Acreditamos que a integração conceptual do modo
como conhecemos dá indícios da participação efetiva do entorno para sua composição
conforme veremos durante o texto.

Jogos de linguagem e role-playing games
Acreditamos que até o momento o leitor já possua um certo entendimento do que
venha a ser os roleplaying games (RPG) e como eles funcionam devido à temática deste
livro. Mesmo assim, daremos uma breve contextualização sobre essa atividade lúdica
nesta seção, especialmente em função dos jogos de linguagem (WITTGENSTEIN,
1953). No RPG temos um jogo de interpretação e representação extremamente
dinâmico que leva em consideração muitas minúcias interessantes em relação à
produção de discurso. Sua concretização é extremamente consoante com uma teoria
que deseje compreender a participação sensório-motora do ser humano no processo de
formação de sentido tendo em vista a linguagem. É, basicamente, o que Wittgenstein
(1953) chamaria de “jogo de linguagem”. O RPG é mais do que um jogo lúdico, é –
antes de tudo –, um exemplo clássico de jogo de linguagem conforme previa o filósofo
austríaco. Wittgenstein acreditava que jogos não funcionam apenas como ferramentas
para descrever a linguagem, mas fazem parte da prática real dela. As regras desse jogo de
linguagem são as regras da emergência online do discurso. São seus participantes que
definem como o discurso emergirá conforme as demandas situacionais da interação
sociocomunicativa.
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Em um RPG, os participantes não apenas fazem uso do discurso diretamente
sem intermédios como também levam em conta aspectos que estão fora do ambiente
imediato do jogo, seja por referência ou por interação sensório-motora. Observando
aspectos tão salientes que vão além do mero uso lexical como, por exemplo, entonação,
gestos, expressões faciais e simulação, vimos aí um potencial interessante para
compreender a integração conceptual sem necessariamente utilizar exemplos discretos,
fechados e formulaicos. Como cada situação num RPG é algo dinâmico, sua produção
discursiva é igualmente complexa. Em suma, o que veremos nas próximas linhas é a
compreensão do fenômeno cognitivo da integração conceptual conforme previsto por
Gilles Fauconnier e Mark Turner em seu livro The Way We Think, de 2002, no qual
os autores apresentam seus postulados, uma evolução da teoria dos espaços mentais
(FAUCONNIER, 1984). Para isso, veremos a demanda conceptual da fusão de um
homem com um corvo dentro de uma sessão de RPG Dungeons and Dragons utilizando
o modelo de redes de integração conceptual (SILVA, 2019).

A integração conceptual e o MRIC
Gilles Fauconnier e Mark Turner (2002), dentro dos estudos linguísticos,
desenvolveram uma teoria de conceptualização e de ontologia chamada de “integração
conceptual. Seu desenvolvimento acabou culminando numa teoria maximalizada de
entendimento do mundo, um modelo mental para a formação de sentido. Modelos
mentais são formas ontológicas e epistemológicas de entender o mundo (JOHNSONLAIRD, 1983). Dessa forma, a teoria da integração conceptual, como modelo mental,
é uma forma de compreender as vicissitudes simbólicas da língua, especialmente no
tocante à fusão de conceitos com vias a criatividade e atribuição de sentido. Segundo os
autores, através da integração conceptual o ser humano pode criar quimeras abstratas
e entidades fantásticas fruto da nossa imaginação através de contrafactuais analógicos
e metáforas poéticas.
A mesclagem conceptual fundamenta e possibilita toda essa diversidade de
realizações humanas, que são responsáveis pelas origens da linguagem, arte,
religião, ciência e outras proezas humanas singulares, e que é tão indispensável
para o pensamento cotidiano básico quanto para o artístico e habilidades
científicas. (FAUCONNIER; TURNER, 2002. p. VI, tradução nossa)2
2 Do inglês Conceptual blending underlies and makes possible all these diverse human accomplishments, that it
is responsible for the origins of language, art, religion, science, and other singular human feats, and that it is as
indispensable for basic everyday thought as it is for artistic and scientific abilities.
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O diagrama mínimo da integração conceptual apresentado pelos autores (figura
1) é meramente didático e exibe um display básico para o entendimento do fenômeno.
Neles, as informações que o indivíduo julga análogas aos interesses da mesclagem
são processadas para a formação da estrutura emergente contida no chamado
“espaço mescla” (blend). As informações são provenientes dos inputs e seus atributos
são processados no espaço genérico (generic space) para aí então termos a estrutura
conceptual emergente.
Figura 1 – Diagrama básico da mesclagem conceptual

Fonte: adaptado de Fauconnier e Turner (2002, p. 46).

Muito próximo à noção de integração conceptual está o conceito de
enquadramento ou frame (DUQUE, 2017, FILMORE, 1976). Frames são estruturas
de conhecimento com informações compartilhadas socialmente que evocam um
conceito e uma série de outros interrelacionados. É uma espécie de enquadramento
simbólico de atribuição de sentido e que tem composição dinâmica, mudando
pequenas nuances conforme o discurso se materializa. Toda vez que uma palavra é
levantada no discurso esta palavra traz consigo uma série de outros conceitos conexos
que estão invariavelmente ligados a seu contexto. Frames são mecanismos cognitivos
através dos quais organizamos pensamentos, ideias e visões de mundo. Desse modo,
são os frames que organizam e estruturam a dinâmica de uma integração conceptual.
É através da integração conceptual que podemos, por exemplo, imaginar uma
criatura como um kenku (figura 2) que, no universo do RPG Dungeons & Dragons, é
uma espécie de homem-corvo. No input 1 teríamos informações referentes ao frame
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[HOMEM] e no input 2 teríamos informações referentes ao frame [CORVO]. Estas
informações se processariam no espaço genérico e teríamos no espaço mescla uma
entidade homem-corvo (kenku). No entanto, de que forma essa integração conceptual
ocorre? Como garantir que o mesmo kenku será conceptualizado de forma semelhante
por todos os participantes do jogo de RPG?

Figura 2 – Kenku em Dungeons & Dragons

Fonte: adaptado de WIZARDS RPG TEAM, 2014.

Colocando as informações no MRIC (figura 3), podemos perceber que sua
composição é amplamente diversa, mesmo o narrador do jogo tendo dado instruções
específicas de como é um kenku. O MRIC é um modelo teórico desenvolvido no
sentido de observar tais nuances intersubjetivas e pode-se ter uma visão ontológica
sobre o processo de formação de sentido através da integração conceptual.
Basicamente, o MRIC advoga que aspectos subjetivos e meios ambientais concorrem
para individualização do fenômeno.
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Figura 3 – Modelo básico do MRIC

Fonte: criação de nossa autoria.
Estudar o fenômeno da integração conceptual sob as lentes do MRIC implica
em considerar que, antes de mais nada, existe como pressuposto uma relação imediata
do ser humano com o ambiente ao seu redor, uma espécie de dinâmica ecológica. Esta
dinâmica ecológica nada mais é do que a recolecção de nossas experiências somadas
durante a vida para pudermos replicá-las, todas ou em parte, quando uma demanda
conceptual ocorre. Se precisamos, esquematicamente, imaginar a constituição de
um corvo, mesmo sem nunca ter visto um presencialmente, aproximamos nossas
experiências mais análogas àquela demanda conceptual específica. Barsalou (1999)
chama esse fenômeno de simulação (que utiliza símbolos perceptuais3), e o ser humano
faz uso disso para compreender o mundo ao seu redor, trazendo de volta para a
presente experiência já vividas e categorizadas ao longo da vida. Mesmo que a situação
não seja completamente igual, o cérebro humano encontra vias de remontar toda a
entidade apenas com peças de informação. O autor lembra que a conceptualização que
se apresenta sob demanda pode obter output suficiente mesmo se apenas uma parte das
informações estiver disponível.
Os símbolos perceptuais não existem independentemente um do outro na
memória de longo prazo. Em vez disso, os símbolos relacionados são
organizados em um simulador que permite que o sistema cognitivo
3 Símbolos perceptuais são memorizações esquemáticas de uma conceptualização, seja física ou mental, sob
forma de invariâncias que podem ser recrutadas para a formação de sentido iminente.
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construa simulações específicas de uma entidade ou evento em sua
ausência (análogo às simulações subjacentes à imagem mental).
(BARSALOU, 1999. p. 586, tradução nossa)4

Os símbolos perceptuais é que permitem tal coisa. “Os símbolos perceptuais
extraídos de uma entidade ou evento são integrados em um frame que contém
símbolos perceptuais extraídos de membros já categorizados” (BARSALOU, 1999, p.
586, tradução nossa)5.
Então, a partir dessa dinâmica com o meio ambiente imediato ou recuperado
através de símbolos perceptuais é que a integração conceptual ocorre. Informações
de vários frames são processadas no espaço genérico6 e, no caso do RPG, a entidade
conceptual vai sendo constantemente reenquadrada até que se adeque à dinâmica do
jogo.

Dinâmica situacional do MRIC
A análise da situação a seguir é parte do extenso corpus observado por nossa
pesquisa e tem como objetivo apresentar brevemente ao leitor como ocorre a integração
conceptual levando em consideração aspectos meio ambientais e subjetividades únicas
de cada jogador. Acreditamos que o leitor poderá ver de uma forma mais substancial
como a formação de sentido é contextual e amplamente dependente de nossa relação
com o entorno.
Observou-se que, durante as sessões de RPG, os jogadores tiveram que fazer
uso de uma série de redes de formação de sentido para obterem o substrato de sua
integração conceptual. O narrador do jogo propõe algo totalmente novo até então
para os jogadores: um homem-corvo. No caso dos kenkus, não há previsão de algo
assim em nossa realidade. Um homem-corvo não existe, se não dentro da mescla. Para
que o leitor entenda o processo lúdico ocorrido no RPG, trazemos aqui um bloco
transcritivo (quadro 1) que ilustra a integração conceptual do kenku numa sessão
4 Do inglês Perceptual symbols do not exist independently of one another in long-term memory. Instead, related
symbols become organized into a simulator that allows the cognitive system to construct specific simulations of an entity
or event in its absence (analogous to the simulations that underlie mental imagery)
5 Do inglês The perceptual symbols extracted from an entity or event are integrated into a frame that contains
perceptual symbols extracted from previous category members.
6 Segundo Fauconnier (1983), espaço mental e espaço mental genérico são locais abstratos de processamento e
mapeamento de informações que ocorrem à medida que falamos e pensamos para a efetivação de uma integração
conceptual.
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típica de Dungeons & Dragons. As letras em caixa alta denotam movimentos corporais
e grifos por parte dos jogadores. Dessa forma, entenda-se “DM” como o narrador do
jogo e “jogador” seguido dos numerais arábicos como os participantes da sessão de
RPG.
Quadro 1 – Integração conceptual de Kenku, o homem-corvo.
KENKU – [O MINOTAURO DE LUM] – DUNGEONS &
DRAGONS
DM: Rapaz, você vê quatro Kenkus
JOGADOR 3: Kenkus são os macacos?
DM: Kenkus são homens-frango
JOGADOR 3: Homem-corvo né?
DM: São homens-corvos
DM: Você vê os olhos vermelhos deles, certo? Eles são...
JOGADOR 1: [INTERROMPENDO] “cóóó, cóóó” [CACAREJANDO]
DM: São grandes de plumagem preta e o resto fica por conta da sua
imaginação
JOGADOR 3: Já vi em vários livros de monstros
DM: Como você pensa que ele é?
JOGADOR 3: Ele é um corvo humanoide. Com as pernas de corvo
mesmo. Se veste com trapos [MOVIMENTO CIRCULAR AO REDOR
DO PESCOÇO] e a cabeça dele é grande. É bem desproporcional na
verdade. As asas deles terminam em dedos dentro das pontas [SIMULA
BATER DE ASAS E DEDOS MANIPULANDO]
DM: Então uma mistura de mãos humanas com asas
JOGADOR 3: Com asas
DM: Sim, acho que sim. É quase isso mesmo.
JOGADOR 1: Aí ele anda assim, né? [SIMULANDO UM PASSARINHO
Fonte: criação de nossa autoria

O narrador propõe a situação, mas precisa da ajuda dos jogadores para chegar
a um sentido negociado com os demais participantes. No processo de busca pelo
sentido, todos participam jogando em cena elementos que parecem análogos aos
buscados na conceptualização do Kenku. Conforme vimos, apenas uma peça de
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informação pode ser suficiente para que uma conceptualização simulativa ocorra. No
caso específico, mesmo se os jogadores não tivessem visto um corvo presencialmente,
seus símbolos perceptuais dariam conta de simular como seria um pássaro como esse
utilizando experiências sensório-motoras (ecocognitivas) com outros pássaros. Cada
um dá sua visão de como seriam kenkus conforme suas experiências ecológicas sobre a
situação. Porém, o que garante mesmo que o processo é feito sob demanda e o aspecto
ecológico, físico e sensório-motor tem parte na questão e em que medida? Para isso,
analisamos a situação através do MRIC (figura 4).
Figura 4 - MRIC para kenku

Fonte: elaborado pelo autor

Se considerarmos apenas um exemplo como o monge budista, conforme proposto
por Fauconnier e Turner (2002), teríamos dificuldade de identificar o processo.
Recuperamos tal exemplo para facilitar o entendimento do leitor. No célebre exemplo
dos autores é pedido que se imagine um enigma. Um monge inicia sua trajetória até o
pico de um monte no início do dia e, mais tarde, ele deve fazer a jornada de volta. Em
que momento eles se encontram? Seria impossível pensar nisso em termos lógicos pois
não existem dois monges. Apenas dentro da mescla a resposta para o enigma tem sua
resolução. Porém os aspectos ecológicos não podem ser observados da mera resolução
do enigma.
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No caso específico dos kenkus, os jogadores precisam fazer uma mescla da
mesma forma, mas a observação física presencial dos participantes pode nos dar
boas pistas do aspecto sensório-motor (dinâmica ecológica) na questão. Ao falarem e
tentarem responder o que é um kenku, os jogadores fazem uso de referências físicas
de suas experiências com coisas análogas a um corvo na busca pelo sentido. É possível
observar isso de uma sorte de maneiras e elas são altamente multimodais. Quando o
jogador 3 faz uso de aparatos gestuais para compor sua mescla, ele os está retirando
de suas experiências sensório-motoras experimentadas em algum momento de sua
vida. A prova disso vem de sua questão “são homens-frango?” ou ainda do jogador 1
quando faz uso de onomatopeias imitando o som de uma galinha cacarejando. Ainda,
o jogador 1 simula com suas mãos o andar de um passarinho pulando com as duas
pernas para se mover. O espaço integrado – substrato final da integração conceptual
– de cada jogador é claramente diferente. Enquanto o jogador 3 define seu kenku
como uma figura muito mais parecida com um homem, pois tem manipuladores nas
mãos, o jogador 1 imagina seu kenku muito mais parecido com um pássaro, pois anda
pulando pouco a pouco conforme um pardal faria. Aqui temos também a compressão
de relação vital de valores e da tentativa de atingir a escala humana no sentido de
fundi-los num só homem, só que um mais humano e outro mais animal.
Cada jogador deve usar um modelo mental situacional7 (ZWAAN;
RADVANSKY, 1998) próprio, alimentado por suas experiências ecológicas e seus
frames estruturais de corvos, pássaros, homens e monstros para a formação de sentido.
Enquanto o jogador 1 valeu-se de uma mescla muito mais voltada para o pássaro, o
jogador 3 tem sua estrutura emergente mais parecida com um homem. A compressão
de relações vitais identitárias também é intersubjetiva. O que chama a atenção é
que todos recorreram a um padrão de experiências muito mais próximo de nossa
realidade cotidiana como os pássaros pardais do que com corvos. Isso prova que a
conceptualização integrada é parte final de um processo que se iniciou com nossas
experiências físicas com o ambiente. Os jogadores, na verdade, não têm ideia como um
corvo (ou homem-corvo) se locomoveria, mas na sua mescla, eles veem que ele parece
com um passarinho comum, que é muito mais frequente em nossas experiências com
o ambiente do que corvos.

7 Modelos mentais situacionais, segundo teorizam Rolf Zwaan e Gabriel Radvansky (1998), são estruturas que
promovem a formação de sentido apenas para o momento em questão, no corpo do texto e dentro daquela
realidade situacional episódica. Essas realidades episódicas são extremamente frequentes num jogo de RPG pois,
a todo momento, os participantes parecem se situar dentro “da pele” dos personagens os quais interpretam.
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Conclusão
Neste capítulo trouxemos ao leitor uma visão geral de linguística cognitiva
relativa à integração conceptual utilizando como corpus o jogo de RPG Dungeons &
Dragons. Neste estudo, vimos que o processo de formação de sentido é amplamente
ecológico e depende sobremaneira de nossa relação dinâmica com o meio ambiente. O
mundo biopsicossocial constitui-se num elemento indispensável para que a integração
conceptual ocorra. O ser humano, em sua complexidade, faz uso de sua habilidade
neurorracional para obter senso para o entorno. Para isso, ele usa a integração
conceptual quando uma demanda cognitiva se apresenta.
Através do MRIC podemos ver que o processo de formação de sentido é muito
mais ecocognitivo do que se imagina. Os jogadores recorrem a experiências vividas
anteriormente com situações e seres análogos aos apresentados pelo narrador do
jogo para buscarem formar como output qualitativo uma entidade conceptual nova e
inventiva através e pela linguagem. O que parece bastante indiciário é que a linguagem
emerge não apenas em si como um sistema dinâmico, mas em consonância orquestral
com o entorno situacional.
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CAPÍTULO

DIVERSIDADE NO RPG: UMA HISTÓRIA A SER ESCRITA

Sarah Moralejo da Costa, Amanda Schmidt Carvalho,
Gabriela Prates da Silva

Introdução
O Role-Playing Game1 (RPG) é um jogo que se baseia na interpretação de
personagens, onde um grupo de pessoas se reúne para contar histórias, utilizando
um conjunto de regras pré-definidas2, papel, lápis, alguns dados e, principalmente, a
imaginação. “O RPG, ou role-playing game, é tanto jogo, quanto brincadeira, quanto
interpretação. É uma mistura de jogo, brincadeira e teatro” (RICON, 2004, p. 15).
O objetivo deste jogo é desenvolver uma narrativa de forma coletiva e, para isto,
os jogadores criam personagens que irão interagir conforme as situações vão sendo
propostas pelo narrador, mais comumente chamado de Mestre.
Cabe destacar que, em relação a dinâmica do jogo, não existe um tempo exato
de duração para uma aventura de RPG, podendo esta durar uma única sessão ou uma
série delas, sendo a duração da sessão também variável. Um grupo pode utilizar os
mesmos personagens em diversas aventuras interligadas, caracterizando-se assim como
uma campanha; e uma campanha pode durar meses ou até mesmo anos, dependendo
da vontade e disponibilidade do mestre e dos jogadores.

1 Role-Playing Game, do inglês, pode ser traduzido como “Jogo de interpretação de papéis” ou “Jogo de
interpretação de personagens” (tradução livre).
2 Os sistemas de regras de RPG podem ser oriundos de publicações pré existentes à realização do jogo, podem
ser um conjunto de regras adaptados pelos jogadores de uma publicação já existente ou podem ser criadas
pelos jogadores, tomando como guia os diversos sistemas já publicados de regras para RPG. No decorrer deste
trabalho, serão citados exemplos de tais publicações.
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Considerando essa prática uma atividade coletiva baseada em sociabilidade, nos
voltamos para o questionamento de como o cenário brasileiro de RPG se estrutura
em torno da diversidade social, com o objetivo de identificar iniciativas que estão
sendo tomadas para tornar o cenário do RPG brasileiro mais inclusivo. Para tanto,
realizamos um levantamento de iniciativas que busquem essa diversidade dentro das
principais redes de RPG no Brasil.
Na ciência, o RPG vem sendo estudado pelas mais diversas áreas do conhecimento,
principalmente aquelas que lidam com a educação e desenvolvimento dos indivíduos.
Assim como mostra Braga (2000, p. 02): “Os estudiosos têm enfatizado o jogo como
atividade positiva que desenvolve uma série de habilidades no campo da escrita,
leitura, pesquisa, matemática e comportamento entre outras”. Zamariam (2016), por
exemplo, trata do RPG como uma ferramenta para o ensino da literatura, onde ela
o utiliza para introduzir as obras literárias clássicas para seus estudantes do Ensino
Médio. A Psicologia também vem se apropriando deste jogo, utilizando-o, por
exemplo, como um instrumento de psicoterapia para o enfrentamento ao uso de
drogas por adolescentes e em processos de luto (ARAÚJO; OLIVEIRA; CEMI, 2011;
SCATTONE; TUCCI, 2018; SANTOS, 2017).
No Brasil, a Educação é a área em que o RPG mais se desenvolveu, principalmente
no início do século XXI. A partir de, pelo menos, 2002, diversos eventos sobre RPG
relacionados à Educação foram realizados no país. O I Simpósio de RPG e Educação
aconteceu em 2002, em São Paulo, e foi o marco da divisão entre os eventos destinados
aos jogadores e aqueles designados a ampliar as discussões sobre o RPG. Este evento
marcaria o começo de um ciclo do RPG na área da Educação, pois a partir deste
momento diversos outros eventos foram sendo realizados e trabalhos sendo publicados.
Dentre os estudos conduzidos sobre RPG, poucos têm como objetivo analisar
como as questões de gênero impactam seu contexto, seja durante o decorrer do jogo
ou no desenvolvimento dos livros e outros materiais que servem de apoio para a
prática. No exterior, um bom exemplo é Garcia (2017), que utiliza o RPG de mesa
Dungeons & Dragons para estudar como o sistema de jogo pode mediar as experiências
dos jogadores com foco nas representações de gênero, raça e poder. No Brasil, temos
como referência Silveira (2019), que argumenta que a desigualdade de gênero e a
dominação masculina presentes na nossa sociedade tem impacto também no jogo,
o que pode fazer com que as mesas de RPG se tornem espaços hostis “com falas e
ações machistas e misóginas”. Além disso, através de observação dos manuais, o autor
notou que as representações femininas eram estereotipadas ou hipersexualizadas, bem
como contavam com aventuras “ficcionais” nas quais personagens femininas eram
estupradas, por vezes até mesmo pelos personagens jogadores (SILVEIRA, 2019).
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Diante disso, a existência de iniciativas que têm como objetivo tornar o ambiente
do RPG no Brasil um local seguro e inclusivo para grupos socialmente minoritário, em
especial para as mulheres são essenciais, o que ficou ainda mais claro com o fenômeno
do Gamergate, também discutido por Silveira (2019), um movimento de manutenção
do status quo na cultura gamer a partir de táticas hostis contra movimentos sociais
feministas.

RPG no Brasil

O primeiro sistema oficial de regras de RPG, intitulado Dungeons and Dragons
(D&D)3, foi criado no início da década de 1970 a partir da reformulação dos antigos
war games e com influência das histórias de fantasia, como as descritas por Tolkien em
seus livros. Devido à sua grande popularidade, em seis anos, este jogo vendeu mais de
um milhão de cópias (VASQUES, 2008, p. 21).
O RPG chega ao Brasil no final da década de 1970, através de estudantes de
intercâmbio que conheciam o jogo no exterior e o trouxeram para o país. Somente
na década de 1980 é que o jogo começou a ser importado e comercializado, ainda
sem tradução. Por se tratar de um material caro, a forma mais comum de acesso era
através das fotocópias, o que deixou esta primeira geração de rpgistas conhecida como
a “Geração Xerox” (PAVÃO, 2000). As primeiras traduções de livros de RPG, segundo
Bettocchi (2000), surgiram no final da década de 1980 através da Editora Marques
Saraiva. Em 1991, o RPG GURPS foi traduzido pela Editora Devir. Ambas as editoras
acabaram por ter uma participação fundamental na divulgação do RPG no Brasil.
Bettocchi (2000) divide a produção editorial de livros de RPG no Brasil em
três fases (de 1987 a 1997) que são paralelas a três momentos de publicação nos
Estados Unidos, com a distinção que o processo no Brasil acontece de forma tardia,
mas é consideravelmente mais rápido. Durante a primeira fase de produção editorial,
a maioria dos RPGs era desenvolvida por entusiastas amadores que, mesmo sem
formação profissional na área editorial, investiram na produção independente dos
jogos. Franco et al (2018) destacam o lançamento de Tagmar pela editora GSA em
1991 como um marco inicial dessa fase.
3 Disponível em: https://dnd.wizards.com/. Acesso em: 21 jan. 2021.
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A segunda fase de produção editorial é caracterizada pela profissionalização dos
envolvidos e por uma aproximação com o gênero literário, sendo que o foco, antes
fixado no sistema de regras, se desloca para a ambientação e a narrativa. Ademais,
Bettocchi (2000) nota um crescente interesse por referências de diversas origens e
linguagens como, por exemplo, aquelas advindas da literatura e do cinema. Franco
et al (2018) corroboram essa ideia, destacando que uma diferença notável entre a
primeira e a segunda fases editoriais é a utilização de referências da cultura e história
brasileiras na última, sendo “O Desafio dos Bandeirantes: Aventuras na Terra de Santa
Cruz”, lançado em 1992 pela editora GSA, um exemplo claro disso.
Aspecto marcante da terceira fase da produção editorial de RPG no Brasil foi a
melhoria da qualidade gráfica, consequência do envolvimento de editoras profissionais,
e a originalidade temática. Algumas editoras que surgiram nessa época, entre o meio e o
fim da década de 1990, foram a Akritó Editora, no Rio de Janeiro, a Trama Editorial e
a Daemon, em São Paulo. O impacto das referências visuais e estilísticas apropriadas de
outras linguagens como quadrinhos, cinema e videogames vai além das ambientações
e começa a marcar presença também na estética dos livros. A segunda edição do RPG
Invasão, de Marcelo Cassaro e Marcelo del Debbio, publicada em 1999 pela Daemon,
e a segunda edição de Tormenta, também de Marcelo Cassaro, publicada como um
número da revista Dragão Brasil Especial em 2000, são exemplos da terceira fase.
Em estudo mais recente, Franco et al (2018) se apoiaram na análise editorial de
Bettocchi (2000) e deram continuidade ao seu trabalho a partir da avaliação de cinco
obras de RPG brasileiras lançadas entre os anos de 2001 e 2016. Apesar de perceberem
uma continuidade da terceira fase descrita por Bettocchi (2000) nas publicações
avaliadas, os autores admitem que alguns elementos se apresentam como grandes
diferenciais, principalmente a partir de 2010: construção coletiva, autopublicação de
autores nas plataformas digitais, financiamento coletivo e distribuição de conteúdo de
forma ampla e gratuita. Assim, é proposta uma quarta fase editorial caracterizada pelos
elementos citados.
Entre 2016 e 2017, a editora Aster realizou uma pesquisa de mercado4 do RPG
de Mesa no Brasil, colhendo dados como localização das pessoas que jogam RPG,
faixa etária, raça e gênero. Ela foi realizada entre os dias 04 de novembro de 2016 e 05
de janeiro de 2017 e contou com 1473 respondentes, contemplando todas as regiões
do Brasil. Além disso, a pesquisa procurou entender os hábitos dos jogadores de RPG,
suas preferências e como eles enxergam a qualidade dos jogos importados/traduzidos
e nacionais.

4 Disponível em: https://pt.slideshare.net/AsterEditora/pesquisa-de-mercado-de-rpg-de-mesa-2016. Acesso
em: 14 jan. 2021.
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Segundo esta pesquisa (ASTER, 2017), a maioria dos jogadores de RPG são do
gênero masculino (90,2%), estão concentrados em São Paulo (35,10%), têm de 21 a
30 anos (49,2%) e se autodeclaram brancos (67,9%). Quanto ao hábito dos jogadores,
89,3% declararam já terem ficado um período sem jogar RPG, sendo que o motivo
disto acontecer que mais apareceu foi o fato de não encontrarem outras pessoas para
jogar (40%). Em relação à frequência, 56,5% dos respondentes declararam jogar
duas vezes ou mais por mês. Entre os sistemas mais jogados, encontram-se o D&D
(edições 3.x, 4.0 e 5.0) com 93,6%, Mundo das Trevas (46,9%) e Tormenta (33,1%).
Em média, as sessões duram de cinco a oito horas (52,8%) e as mesas contam com
cinco a seis pessoas (63,4%). Entre as marcas, empresas e grupos mais citados, estão a
Jambô Editora (11,51%), o RPG Notícias (8,96%), o AzeCos (8,58%) e a Formação
Fireball (7,64%). Quanto à qualidade dos produtos de RPG, 57,6% dos respondentes
declararam estar satisfeitos. Esta pesquisa se propõe a ser realizada anualmente, porém
não se encontraram dados mais recentes.
Estes dados revelam algumas características sobre o público majoritário de
RPG que nos conduz ao nosso principal questionamento. Em primeiro lugar, ele se
identifica como parte do grupo socialmente majoritário, como masculino, branco,
jovem e urbano, o que nos aponta que, ainda que a prática de RPG no país já se
apresente ao longo de mais de 40 anos, ela se restringe a um grupo muito específico
de pessoas. Quanto ao hábito e frequência das práticas de jogo, as respostas apontam
também para a permanência de sistemas mais antigos de RPG, lançados nas primeiras
e segundas fases do sistema editorial, o que pode nos apontar que ou os jogadores
possuem uma forte tradição de sistema ou têm resistência às inovações propostas pelo
mercado recente. Essa resistência pode ser por falta de interesse ou acessibilidade,
mas considerando que os jogadores se declaram satisfeitos com as marcas e empresas
consumidas, podemos inferir que não haja busca ou abertura para essa produção mais
diversificada. Quanto à sociabilidade das práticas, a duração e frequência dos jogos
indicam uma grande dedicação de tempo em seu cotidiano, o que reflete tanto a
característica jovem do público (FEIXA, 1999), demonstrando sua disponibilidade
à atividades lúdicas e divertidas, o que também indica uma condição privilegiada em
contraste com a realidade de jovens periféricos, marcados pela necessidade precoce
de trabalho e dedicação familiar. Isso também se manifesta na questão relativa a não
encontrarem facilmente pessoas para jogar, já que estas características de hábito tornam
a prática excludente a grupos que não tenham possibilidade de dedicação ou acesso ao
conteúdo dos jogos.
Esta primeira interpretação se baseia somente nos dados apresentados pela
pesquisa colocados em contexto. Aqui, vamos nos debruçar um pouco mais sobre
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quais são as possibilidades de diversidade que saiam do padrão “masculino, branco,
jovem, urbano” para compreender quais iniciativas estão sendo realizadas no meio do
RPG no Brasil para ampliar esse grupo de praticantes.

Diversidade e gênero
Dentro do contexto estabelecido do RPG no Brasil, sendo este um ambiente
majoritariamente masculino e branco, aqueles que se diferenciam deste padrão são
vistos como os “outros”. Visto que esse contexto específico pode refletir aspectos da
sociedade contemporânea, na qual grupos que fogem da norma são muitas vezes
tratados com discriminação e violência, a comunidade do RPG tem o potencial de
reproduzir atitudes excludentes e discriminatórias. Pensando nisso, esta pesquisa
pretende identificar iniciativas que estão sendo tomadas para tornar o cenário do RPG
brasileiro mais inclusivo, principalmente para mulheres e pessoas trans, ao se contrapor
à presença majoritária masculina.
Para isso, faz-se necessário compreender os conceitos de diversidade e gênero e
como eles se relacionam. Trataremos também sobre a definição de inclusão e exclusão,
pois estes estão intrinsecamente ligados ao conceito de diversidade.

O conceito de diversidade
O conceito de diversidade é de difícil definição, pois não há consenso a respeito
do mesmo na literatura. Ferreira identifica “algumas das dimensões inerentes a esse
vocábulo que podem ser traduzidas como a aproximação de uma definição futuramente
mais delineada” (2015, p. 307, grifos do autor) ao apontar que o conceito de diversidade,
de forma mais abrangente, se refere à humanidade como um fator que implica na
igualdade inerente dessa condição e aos aspectos históricos, sociais e culturais que
caracterizam os seres humanos e os diferenciam uns dos outros. Portanto, o conceito
de diversidade é sempre atribuído a sujeitos ou grupos sociais considerados “diferentes”
da norma, a qual é estipulada por uma classe dominante e passa por um processo
de naturalização. Assim, aqueles que não se encaixam na norma passam a carregar
uma marca identitária que os distinguem da identidade que a norma visa representar
e regular. Silva (2000) argumenta que essa marca serve não apenas para descrever
o sujeito “diferente”, mas que, geralmente, trata-se do reforço da negatividade da
identidade referida.
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Tais sujeitos e grupos sociais considerados “diferentes” estão vulneráveis à
experiência de exclusão resultantes das condições socioeconômicas e culturais nas quais
estão inseridos (OXFAM, 1999 apud FERREIRA, 2015). O conceito de diversidade
se insere, então, no cenário das relações desiguais de poder entre indivíduos e grupos
sociais, da luta social e política, além de estar intrinsecamente ligado aos conceitos de
inclusão e exclusão. Ferreira (2015, p. 306) também destaca a sintonia conceitual entre
diversidade e outros conceitos, como tolerância, aceitação, atitude, gênero e raça, pois
o termo diversidade “sempre ‘insinua’ o reconhecimento da diferença, o direito de ser
diferente e enseja o respeito à diferença”.
Observando a literatura sobre diversidade, percebe-se que o conceito se ramifica
em uma série de tipos, entre eles se encontram a diversidade cultural, diversidade
social, diversidade sexual e de gênero. Devido ao objeto de estudo desta pesquisa,
vamos nos concentrar nos dois últimos.

Sexualidade e gênero
Segundo a cartilha de diversidade sexual e cidadania LGBTI+, publicada pela
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o conceito de diversidade
sexual abrange “[...] as múltiplas formas de vivência e expressão da sexualidade e da
identidade de gênero” (SÃO PAULO, 2020, p. 17). A cartilha ainda destaca que a
sexualidade humana é formada por uma múltipla combinação de fatores biológicos,
psicológicos e sociais.
O sexo biológico se refere ao conjunto de informações cromossômicas, orgãos
genitais, capacidades reprodutivas e características fisiológicas secundárias utilizadas
para distinguir entre “macho” e “fêmea” (SÃO PAULO, 2020). Historicamente, essa
diferenciação entre os sexos com base em aspectos biológicos foi utilizada para explicar
a relação social desigual entre homens e mulheres. Louro (1997, p. 21) afirma que este
argumento acaba por ter um caráter irrecorrível e que é imperativo
[...] demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a
forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se
diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou
masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico.

Louro (1997) ainda destaca que para compreender as relações entre homens e
mulheres é necessário voltar o olhar não para seus sexos, mas para o que socialmente
se construiu sobre eles. Para isso, o conceito de gênero é fundamental.
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O conceito de gênero serve para distinguir a dimensão biológica da dimensão
social, sendo este um produto da realidade social e cultural (SÃO PAULO, 2020).
Essa visão está em concordância com a maioria das teorias sobre a distinção entre
sexo e gênero, as quais abrangem também a ideia de que o gênero não se trata de um
resultado causal do sexo e que não é tão aparentemente fixo quanto ele. Essa cisão
radical entre gênero e sexo é questionada por Butler (2003, p. 25), que destaca a
necessidade de questionar o caráter imutável do sexo:
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de
significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de
designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios
sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para cultura como
o sexo para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a
naturaza sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “prédiscursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual
age a cultura.

Dessa forma, Butler (2003) contesta a possibilidade da existência de um sexo,
gênero ou sexualidade que “antes”, “depois” e “fora” das relações de poder, desbancando
a postulação do sexo como função fundacional e causal da identidade de gênero e da
experiência sexual do sujeito. A autora busca ainda discutir sobre a aparente univocidade
do gênero, sendo este muitas vezes pensado como uma substância permanente, quando
que, na verdade, se trataria de uma identidade performaticamente construída dentro
de uma estrutura reguladora altamente rígida que busca uniformizar a identidade de
gênero através da heterossexualidade compulsória.
Para Scott (1989, p. 21), o gênero é “um elemento constitutivo de relações sociais
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de
significar as relações de poder”. Como esse elemento constitutivo, o gênero implica
quatro elementos relacionados entre si: símbolos culturalmente disponíveis que
evocam representações múltiplas (por exemplo, Eva e Maria como símbolo da mulher
na tradição cristã do Ocidente); conceitos normativos (doutrinas religiosas, educativas,
científicas, políticas ou jurídicas); caráter flexível do gênero, apesar do reforço de uma
errônea “permanência eterna na representação binária dos gêneros” (SCOTT, 1989,
p. 22); e a identidade subjetiva.
Diante do que foi discutido até aqui, esclarecemos que entendemos gênero, e
a própria categoria “mulheres”, como, nas palavras de Butler (2003, p. 58), “[...] um
termo em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que
tenha uma origem ou um fim” que emerge de uma complexa matriz de relações de
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poder que é perpassada por inúmeros aspectos sociais, políticos, culturais e históricos.
Cabe aqui destacar também a inexistência de uma categoria homogênea da mulher,
sendo que o gênero estabelece interseções com elementos raciais, étnicos, sexuais, de
classe e regionais (SCOTT, 1989; LOURO, 1997; BUTLER, 2003).

Iniciativas para uma maior inclusão no meio do RPG
Para analisar iniciativas que proponham diversidade, tomamos como essencial
a distinção entre representação e representatividade. Segundo Makowiecky (2003),
representação possui um carácter simbólico, imaginado, abstrato. Em paralelo,
representatividade se refere à construção identitária de um grupo a partir da concretude
de representante(s), podendo permitir ou não a expressão dos representados (BOBBIO
et al, 1998, pg. 568). Dessa forma, compreendemos que, para propor diversidade,
uma iniciativa deve não somente pregar a ideia de grupos diferentes, mas apresentar
elementos concretos pelos quais essas diferenças possam se manifestar de forma
identitária.
Assim, ao analisar essas iniciativas nos voltamos não somente para a elaboração
de propostas em torno da prática do RPG, mas para a sua jogabilidade e a prática social
do jogo, entendendo que uma proposta de inclusão e diversidade deve proporcionar
não somente a representação de um grupo, mas também a sua representatividade.
Para eleger as iniciativas a serem aqui analisadas, realizamos uma observação
participativa em grupos de pessoas envolvidas com a prática do RPG. Esses grupos
foram selecionados em dois procedimentos metodológicos: busca de palavras-chaves
relacionadas a RPG e gênero nas redes sociais Facebook5 e no Youtube6, e contato direto
com informantes presentes nesses grupos. Cabe ressaltar a importância da inserção
etnográfica das pesquisadoras dentro desses grupos como parte do procedimento
metodológico da pesquisa, em que a prática de RPG a longo prazo nos permitiu o
conhecimento prévio de vocabulário e informantes tanto para delimitação das redes a
serem pesquisadas quanto da problemática da pesquisa.
Como resultado, apresentamos aqui a análise de 17 iniciativas que destacamos
como propostas de diversidade de gênero no meio das práticas de RPG no Brasil.
Ressaltamos que este corpo de análise se refere a iniciativas colocadas em prática
(descartando propostas e projetos em elaboração e financiamento).

5 www.facebook.com
6 www.youtube.com
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Apresentação e análise das iniciativas
Nesta seção, apresentamos as iniciativas selecionadas que têm como objetivos
a criação de espaços seguros e inclusivos para minorias, com foco nas mulheres e
em membros da comunidade LGBTQ+, e o incentivo da participação destes na
criação de conteúdo sobre RPG. As iniciativas foram divididas em cinco categorias,
sendo elas: evento (encontros de RPG focados no público feminino), sistema de jogo
(sistemas de RPG que tem como premissa serem inclusivos ou que trazem mecânicas
nesse sentido), página/grupo (páginas e grupos nas redes sociais como, por exemplo,
Facebook e Instagram), multimídia (podcasts, stream, canal de youtube) e manifesto
(textos que representam uma tomada de posição de indivíduos ou grupos).
O quadro 1 apresenta as iniciativas identificadas e categorizadas, bem como
contém uma breve descrição das mesmas.
Quadro 1 - Iniciativas de inclusão no meio do RPG
Categoria
Evento
Evento

Nome da Iniciativa

Descrição

1º Encontro das

Evento organizado por Eva Andrade focado no público

Mulheres RPGistas
2º Encontro das
Mulheres RPGistas

feminino.
Encontro de RPG, focado no público feminino, organizado
pelas mestras rpgistas da Minas de Moria
Sistema que tem como cenário o mundo de Théah, um
lugar semelhante à Europa no ano de 1668 e que traz
uma jogabilidade rápida e focada em narrativa, emulando
aventuras

cinematográficas

no

estilo

swashbuckling

(traduzido literalmente para fanfarrão) de filmes como
Sistema de
jogo

Piratas do Caribe. Além do livro de regras trazer ilustrações
Seventh Sea

diversas de relações homoafetivas, ele evidencia questões de
gênero especialmente no país fictício de Vodacce, onde existe
uma relação de desigualdade entre homens e mulheres que
é caracterizada por política e mágica, e nas chamadas Filhas
de Sophia, um grupo político que luta pela conquista da
igualdade de direitos entre os sexos e pelo empoderamento
das mulheres.
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Jogo de aventuras e mistérios que utiliza um sistema próprio
focado em desenvolver cenas de ação épica e se passa durante
a década de 1920. Nele, agentes secretas a serviço da Coroa
Sistema de

Goddess save the

Britânica se aventuram para descobrir artefatos antigos,

jogo

Queen

civilizações fantásticas e manter a humanidade a salvo.
Durante o jogo, o jogador irá fazer parte da Divisão Goddess,
uma sessão especial do serviço secreto composta apenas por
mulheres
RPG baseado nas mecânicas de Apocalypse World Engine
e criado por Avery Alder, mulher trans queer, no qual os

Sistema de
jogo

jogadores interpretam monstros adolescentes vivenciando
Monsterhearts

conflitos pessoais, abordando sentimentos e sexualidade. Uma
das propostas do jogo é a exploração do horror e confusão de
encarar mudanças no próprio corpo que acontecem sem sua
permissão.

Sistema de
jogo
Página/
Grupo
Página/
Grupo
Página/
Grupo

Jogo do gênero Capa & Espada que abrange aventuras de
Thordezilhas

fantasia náutica e exploração de ilhas desconhecidas. O
cenário aborda conflitos ideológicos e preconceito racial.
Grupo que tem como objetivo ser um local seguro para

Mulheres RPGistas

pessoas LGBTQIA+ e aliados discutirem sobre variados
aspectos com relação ao hobby de RPG.

Comunidade

Este grupo se propõe como um lugar seguro para pessoas

LGBTQ+ RPG

LGBTQIA+ e aliados discutirem sobre os mais variados

Brasil
Minas de Moria

assuntos deste hobby tão maravilhoso que é o RPG!
Um espaço para divulgar produções femininas, ou com
participação feminina, no RPG nacional.

Página/
Coletivo feito por e para mulheres, com o objetivo de tornar

Grupo
RPGirls

os espaços de jogos seguros e acolhedores. Organizamos
eventos de RPG, Magic e Boardgames.

Multimídia
Página/
Grupo
Ordem do dado

Grupo de pessoas LGBTQ falando sobre RPG com o objetivo
de incluir a todos.

Multimídia
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Página/
Grupo
Multimídia

Multimídia

Multimídia

Multimídia

Manifesto

Manifesto

Biblioteca das
Ancestrais

Espaço feminino que traz sua visão sobre #RPG, faz eventos,
e milita sobre #espaçoseguro.

RPG das Minas

O RPG das Minas é uma stream quinzenal de RPG de caráter
beneficente: 30% do valor dos subs vão para instituições
diferentes todo mês. Realizada em parceria com a Jambô
Editora e com a Hitbox.

Caquitas

Podcast bissemanal apresentado por duas amigas feministas
que discutem diversas facetas do RPG (introduzem sistemas,
fazem bate-papos com jogadores, mestres e desenvolvedores
sobre jogabilidade e aspectos sociais do hobby e fornecem
dicas para enriquecer a experiência de rpgistas) e contam
histórias de “caquitas” (aquele momento em que algo
inusitado acontece durante o jogo, seja por conta de um
jogador imprevisível ou de uma rolagem excepcionalmente
ruim (ou boa) nos dados).

Contos Lúdicos

Situado em Santos/SP, o Projeto tem como objetivo
apresentar o RPG para a população local, bem como criar
espaços seguros de jogo para todas as minorias, criando um
amplo espaço de jogo entre todos os interessados no hobby.
Nossas atividades incluem mesas em vários espaços da cidade,
como a Gibiteca Municipal de Santos, o cinema de rua Cine
Roxy, o restaurante HP Geek Bar e as gaming shops Caverna
do Dragão e Taverna Geek, além de participar de grandes
eventos da cidade como o Santos Criativa Festival Geek,
maior evento gratuito do Brasil no segmento geek.

Carta Aberta das

Carta aberta sobre o machismo existente no meio do RPG

Mulheres RPGistas

escrita pelo grupo Mulheres RPGistas.

Jogue como uma

Manifesto em favor ao protagonismo feminino no contexto

garota: Manifesto

do RPG e que denuncia o machismo dentro das mesas e

RPGirls

também fora delas.
Fonte: Elaboração própria.

As iniciativas apresentadas acima compõem apenas uma amostra e não representam
a totalidade de empreendimentos conduzidos com a meta de promover a inclusão no
contexto do RPG brasileiro. Porém, a variedade das categorias identificadas serve para
exemplificar os caminhos que indivíduos e grupos têm tomado para construir um
ambiente mais acolhedor à diversidade.
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As iniciativas, como ressaltado acima, abrangem uma série de possibilidades,
desde encontros presenciais, formações de comunidades virtuais, desenvolvimento
de canais de comunicação para veicular informações e discutir questões relevantes
relacionadas ao hobby, criação de grandes coletivos engajados na produção de conteúdo
e a promoção de um manifesto com intuito de denunciar a discriminação de gênero
presente no meio.
Com relação aos eventos, ambos são versões diferentes do mesmo evento e foram
planejados e conduzidos por mulheres: o primeiro tem como responsável uma única
pessoa, Eva Andrade, enquanto o segundo foi organizado pelo grupo Minas de Mória,
do qual Andrade também faz parte. As duas edições do evento ocorreram no mês de
março7 em São Paulo, tendo entrada gratuita e incluindo em sua programação mesas
de RPG mestradas por mulheres, oficinas, palestras e mesas-redondas conduzidas por
mulheres, venda de artigos de RPG e também contava com um espaço para crianças,
facilitando a participação de mães no evento. Uma observação da discussão dos eventos
no Facebook e dos registros fotográficos do ocorrido demonstra que a participação
masculina nos eventos foi expressiva.
Os sistemas de RPG, muitas vezes reduzidos aos livros de regras, são
considerados por Franco et al (2018) as principais ferramentas do jogo de RPG sendo,
dessa maneira, essenciais. A existência de sistemas que buscam promover a diversidade
e inclusão, seja por meio de cenários ou mecânicas, é de grande importância, pois se
trata de uma tentativa de desconstruir práticas discriminatórias e excludentes a partir
do que serve como base para o hobby. Assim como o RPG reflete a sociedade na qual
estamos inseridos, o contrário também acontece, portanto, através da reestruturação
do contexto do RPG é possível implementar mudanças positivas na própria sociedade.
Um elemento em comum dentre a maior parte das páginas e grupos de redes
sociais identificados é a proposta de criar um espaço seguro para minorias conhecerem,
jogarem e, principalmente, discutirem temas relacionados ao RPG. Esses espaços se
referem justamente à locais (digitais ou não) em que minorias sejam integradas à
sociedade de forma não violenta.
Os grupos e páginas presentes na amostra foram criados entre os anos de 2013
e 2020, estando todos, com exceção do Minas de Moria, ainda ativos. Geralmente, as
páginas/grupos estão envolvidos em outras atividades ou acabam originando outras
iniciativas como, por exemplo, o comprometimento das Minas de Moria e do RPGirls
com eventos de RPG, a escrita da Carta Aberta pelas Mulheres RPGistas e o fato da
Ordem do Dado também possuir um canal no Youtube, criado em 2017.
7 Mês do Dia da Mulher, sendo que o 1º evento ocorreu exatamente no dia 8 de Março.
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Dentre os grupos de Facebook que fazem parte da amostra, especificamente
o Mulheres RPGistas, Minas de Moria, Biblioteca das Ancestrais e Comunidade
LGBTQ+ RPG Brasil, foi identificada uma alta frequência de postagens de divulgação
de streams de mesas de RPG e de eventos dentro da temática, bem como de convites
para participação em mesas que estão sendo planejadas. As páginas (Minas de Moria,
Ordem do Dado, RPGirls e Biblioteca das Ancestrais) são os principais agentes desta
categoria engajados em outros tipos de atividades, como eventos e ações multimídia
(canais de Youtube, Twitch e podcasts) e, em consequência, acabam se ramificando em
demais categorias.
A categoria multimídia compreende uma gama diversa de atividades, incluindo
canais de Youtube (Ordem do Dado, RPGirls, Biblioteca das Ancestrais, Contos
Lúdicos), podcasts (Caquitas, RPGirls, Biblioteca das Ancestrais) e streams (RPG
das Minas, Contos Lúdicos, RPGirls, Biblioteca das Ancestrais). Referente aos
canais de Youtube, estes parecem funcionar mais como um ambiente para arquivar
streams realizadas ali ou em outras plataformas, como a Twitch, e o conteúdo destas
streams é composto majoritariamente por registros de mesas de RPG. Como uma
exceção, a Ordem do Dado traz alguns vídeos com orientações para iniciantes (“O
que é o RPG?”, “Como começar a mestrar?”, etc) e discussões sobre diversidade
(“Interpretando raças diferentes das nossas no RPG” e vídeos temáticos dos meses
de visibilidade bissexual e trans). As streams abrangem registros de mesas de RPG,
bate-papos sobre temáticas relevantes (“Vivência Trans no RPG - Quatro minas trans
debatendo sobre suas experiências pessoais como RPGISTAS”, do canal Contos
Lúdicos) e entrevistas com personalidades do RPG. Os podcasts trazem orientações
para iniciantes (“RPG, por onde começar?”, Biblioteca das Ancestrais; “Por que jogar
RPG?”, Caquitas; “Começando a narrar”, RPGirls), explicações sobre regras e sistemas,
relatos de experiência de jogadores e mestres e discussões sobre diversidade e inclusão
(“Conversa sobre mesas seguras”, Biblioteca das Ancestrais; “A imagem feminina no
RPG”, Caquitas; “Espaços seguros”, RPGirls).
Dentro da categoria Manifestos se encontram os dois textos escritos pelos
grupos Mulheres RPGistas e RPGirls, ambos repudiam a misoginia existente no meio
do RPG brasileiro. A “Carta Aberta das Mulheres RPGistas” foca na objetificação
e hipersexualização de personagens femininas e jogadoras que permeia não apenas
as mesas de jogo, mas também os materiais que servem de base para ele; além de
chamar a atenção para a incidência de assédio na comunidade RPGista, o que faz
com que mulheres se sintam hostilizadas, violadas e silenciadas. O texto “Jogue como
uma garota: Manifesto RPGirls” reflete na importância do protagonismo feminino
dentro do RPG, seja através das jogadoras, das personagens ou das narradoras, frisa a
necessidade de construção de espaços seguros para mulheres e como isso pode impactar
dentro e fora das mesas.
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Conclusão
Nossa investigação no contexto brasileiro do RPG em busca de iniciativas que
promovam inclusão e diversidade acabou por identificar uma grande variabilidade de
ações, o que evidencia as numerosas possibilidades que os agentes envolvidos podem
e estão empreendendo a fim de construir um ambiente mais acolhedor para mulheres
e pessoas LGBTQ+. Dentre as iniciativas encontramos tanto experimentações com
novos cenários e mecânicas, o que acaba por impactar o cerne da prática do jogo,
quanto a organização de comunidades inclusivas e a divulgação de conteúdo produzido
por mulheres e pessoas LGBTQ+, o que alude para aspecto social do hobby e aponta
para o fato de que o RPG não se restringe apenas ao livro de regras ou ao momento
do jogo, mas também abrange um universo de experiências e variados subprodutos.
Um ponto em comum entre a maior parte das iniciativas é a criação de um
espaço seguro para minorias. Ressaltamos que tais iniciativas não tem o intuito de
criar espaços isolados e exclusivos para sujeitos lidos como mulheres numa atitude
segregacionista, ou seja, homens e sujeitos lidos como tais são acolhidos por elas.
Destacamos também o fato da amostra representar um avanço relativamente recente,
sendo que todas as iniciativas analisadas ocorreram nos últimos sete anos (2013-2020).
Detectamos que as iniciativas como um todo buscam dar voz a grupos
historicamente marginalizados e silenciados tanto na sociedade quanto no contexto
do RPG, expressando preocupação referente a discriminação enfrentada por eles
e reivindicando um espaço que há muito lhes foi negado. A partir da ação destes
grupos e indivíduos, é possível não só promover a inclusão e diversidade dentro das
comunidades RPGistas, mas também na sociedade.
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CAPÍTULO

O VOCABULÁRIO DOS JOGADORES DE ROLE-PLAYING
GAME (RPG): UM ESTUDO SOBRE FORMAÇÃO DE
PALAVRAS1

Maria Eduarda Hilarino Drumond

Introdução
Sabendo-se que o RPG está alcançando cada vez mais uma enorme quantidade
de adeptos de diferentes etnias, países e faixas etárias, conseguindo atingir uma
meta de quase um bilhão de jogadores (VOLK, 2016), objetivou-se, por meio deste
trabalho, mostrar como os termos, as siglas e expressões usados por gamers brasileiros
sofreram intervenções e modificações linguísticas para se adequarem à língua materna
dos players, ou seja, o português brasileiro.
Assim, segundo Drumond e Duchowny (2017, p. 75), além do português
brasileiro comumente utilizado pelos jogadores de RPG, foi empregada uma outra
forma de linguagem para que existisse uma interação somente entre eles. Essa
linguagem é mesclada de termos cuja maior parte foi trazida do inglês, já que o RPG
surgiu nos Estados Unidos no ano de 1974. Os jogadores de outras nacionalidades que
começaram a participar da comunidade de RPG absorveram uma grande influência
da língua inglesa ao inventarem os termos que seriam empregados por eles no servidor
exclusivo de seu país.
Mas, o que são jogos de RPG? De acordo com Bassani e Martins,

1 Esse capítulo é uma adaptação da monografia de conclusão de curso apresentada ao Curso de
Graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2º semestre de 2020.
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o Role-Playing Game (RPG), também conhecido como jogo de interpretação de
papéis, é um gênero de jogo que consiste na descrição detalhada sobre os cenários
e os acontecimentos, a qual está sujeita a aplicação de determinadas regras para
dar consistência às ações declaradas pelos jogadores. Esse tipo de jogo ainda
possui um mecanismo que adiciona aleatoriedade, sendo geralmente, utilizados
dados de seis ou mais faces para adicionar o elemento sorte no jogo. (2002 apud
SANTOS, 2018, n.p.2)

Vale ressaltar aqui que existem várias franquias de jogos de RPG como World of
Warcraft, Final Fantasy, Diablo, entre vários outros. Entretanto, decidiu-se utilizar o
League of Legends (2009) – doravante LOL – como referência para a coleta do corpus,
pois, conforme Caetano (2017, p. 6), LOL tornou-se uma designação admirável
precisamente quando os jogos multiplayer on-line apresentaram seu boom e se tornaram
populares. Seu estilo e qualidades, herdados sobretudo dos jogos de estratégia em
tempo real (RTS, sigla que significa Real-Time Strategy) e RPGs (sigla em inglês para
Role-playing Games) ocidentais, fizeram com que o jogo fosse apreciado pelos jogadores
e compartilhasse o sucesso com outra grande franquia do gênero: Dota.
Cabe aqui explicar que cada jogo de RPG tem características próprias. Assim,
escolheu-se usar LOL e não outro jogo, pois ele já faz parte de meu ambiente acadêmico.
Por já ter escrito sobre esse tema e por ser uma jogadora de LOL, foi mais fácil ter
acesso ao corpus por meio desse jogo em particular. Além disso, é importante dizer que
os jogos de RPG não estão limitados aos jogos de computadores, ou seja, encontramse, também, em formato de tabuleiro, por exemplo.
No que concerne ao chat, atualmente, não é mais o único meio de comunicação
que os jogadores possuem em LOL. Hoje em dia, eles podem se comunicar através de
um recurso de áudio, como o Google Meet, Skype, Discord, entre outros, disponibilizado
pelo próprio jogo. Complementa-se essa ideia dizendo que mesmo que os jogadores
não se comuniquem pelo chat durante uma partida, a terminologia por eles utilizada
não mudaria, uma vez que ela já está consolidada, pois o chat foi o primeiro e único
recurso que eles possuíam para se comunicarem quando o jogo foi criado, e pela
agilidade que a comunicação em um jogo requer, ou seja, cada segundo perdido em
comunicação pode levar o time à derrota.
Dessa forma, segundo o próprio site do jogo, LOL é
[...] um jogo online competitivo que mistura a velocidade e a intensidade de um
Real-Time Strategy (doravante RTS), ou seja, Estratégia em Tempo Real com
elementos de RPG. Duas equipes de poderosos campeões, cada um com design
2 Corresponde à página 2 do arquivo de texto.
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e estilo único, lutam em diversos campos de batalha e modos de jogo. Com
um elenco de campeões em constante expansão, atualizações frequentes e uma
cena competitiva exuberante, League of Legends oferece diversão incessante para
jogadores de todos os níveis de habilidade. (2016, n.p., grifos nossos)

Entretanto, nem todo o corpus coletado de LOL pertence à lista de termos e
expressões que estão diretamente relacionados aos jogos de RPG. É necessário que o
leitor entenda que cada jogo, ainda que se enquadre na tabela de jogos denominados de
Role-playing Game, possui suas especificidades como o termo “insec” que, de acordo com
Drumond e Duchowny (2017, p. 76), teve sua origem por meio do apelido cibernético
de um jogador de LOL que criou uma jogada que, mais tardiamente, ganharia o seu
nome. Todavia, apesar de, tecnicamente, nem todos os termos, expressões e siglas
estarem presentes, de forma geral, em todos os jogos de RPG que representam, esses
games compartilham entre si a grande maioria do léxico que compõem a linguagem
específica desses jogadores.
Conforme Camargo (2013, p. 28), o RPG é um jogo que deve possuir alguns
aspectos específicos. Dentre os aspectos que ele descreve, o mais importante dita que o
jogo tenha uma narrativa onde o jogador possa se comunicar com o mundo e interagir
com outros personagens. Dessa maneira, enquanto joga, o gamer pode desenvolver o
que Camargo denomina de “socialização”, ou seja, “é o fator relacionado à proximidade
que o jogo promove aos jogadores. Esta proximidade pode ser pela competitividade ou
cooperação. Dessa forma há a troca de experiências e o aprimoramento das habilidades
sociais” (2013, p. 28).
Assim sendo, foi por causa desse “aprimoramento das habilidades sociais”, os
gameplayers notaram que, para fazer com que o jogador se tornasse parte do jogo e
pudesse interferir nas decisões que o levariam a vencer a partida com a ajuda de sua
equipe, seria necessário a criação de um subsistema linguístico3 que fosse rápido e
econômico e que não os fariam perder muito tempo digitando as estratégias e comandos
de jogo, pois durante a interpretação, o jogador deve experimentar seu personagem e
desempenhar sua caracterização na narrativa (CAMARGO, 2013, p. 29).
Vygotsky (1994) afirma que o jogo é um utensílio que intercede nas relações
sociais de construção e potencializa a interação entre os indivíduos que, através de um
processo coletivo, edificam a sua existência. Portanto, o jogo não só constrói relações
sociais entre as pessoas, mas, também, pode ser um precioso meio através do qual os
jogadores podem criar diferentes formas de interação, sendo uma delas a criação de
um subsistema de linguagem.
3 Seria considerado um subsistema, uma vez que o sistema linguístico em foco já existe, ou seja, trata-se da
língua portuguesa.
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A linguagem e seu processo de formação
Sabe-se que “uma língua viva está em constante evolução: dialetos, gírias,
neologismos, estrangeirismos, tudo faz parte dela, dessa ebulição que a mantém
animada” (LUFT, 2005. p. 98). Além disso, a linguagem é um meio de comunicação
hábil para se expressar ideias, pensamentos, sentimentos, entre outros, elaborada
pelo ser humano para promover o seu intercâmbio de opiniões com outros sujeitos
da mesma espécie. [...] É também assinalada como um artefato indispensável à vida
social do ser humano (DRUMOND, 2016, p. 20). Deste modo, sendo a linguagem
indispensável ao universo físico e real, faz-se, de igual forma, indispensável ao universo
virtual e sua criação, por meio da arbitrariedade linguística, neste espaço virtual não se
destoou de sua criação no espaço físico e real.
Segundo Drumond (2016, p. 21-22), os sistemas linguísticos são efetivamente
cunhados e desenvolvidos por meio de uma arbitrariedade de signos em que os falantes
podem aceitar ou não certo conceito. O mesmo acontece com o sistema linguístico
criado por esses jogadores, ou seja, através de seu convívio com outros jogadores e com
o jogo em si, eles decidem o melhor termo a ser usado para cada elemento ou tática do
jogo. Conforme Brooks afirma,
a linguagem humana revela-se um fenômeno único, sem análogo significativo
no mundo animal. [...] O célebre linguista Noam Chomsky aponta que os seres
humanos têm um Sistema de Aquisição de Linguagem (SAL) que os animais
não têm. Não só temos a capacidade mental de pensamento avançado, mas
também temos centros únicos no cérebro, projetados especificamente tanto para
a produção quanto para o processamento da linguagem. (2014, p. 131)

Sistemas linguísticos são desenvolvidos, então, para que o ser humano possa
cumprir o seu papel social como cidadão e como socializador nato. Dessa maneira,
sem uma devida interação social entre os jogadores, não seria possível a criação de uma
linguagem que os ajudaria a superar a barreira de se comunicarem por meio de uma
tela de computador, sem saber o que o outro está fazendo ou pensando.
Logo, é notável que a criação de um subsistema de comunicação por parte
desses jogadores foi de extrema importância, uma vez que, só dessa maneira, tais
gamers conseguiriam expor os seus estratagemas de jogo para os seus companheiros
de partida. Ainda, sendo o chat considerado um dos principais meios de interação e
conversação mais usados, desde a criação dos jogos de RPG, entre jogadores que não
se conhecem entre si, a preparação de uma linguagem escrita foi uma resposta à uma
necessidade funcional de convívio e compartilhamento de pensamentos.
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Portanto, é importante observar que, nas palavras de Oliveira e Dantas (2008, p.
15), o RPG só é perpetrado enquanto todas as compartes estiverem intercambiando
informações, discorrendo entre si e interatuando com a narrativa. Sendo assim, notase que a comunicação é o ponto chave para que os jogadores tenham êxito durante a
partida que estiverem jogando. Conforme Biderman,
O léxico de qualquer língua constitui um vasto universo de limites imprecisos e
indefinidos. Abrange todo o universo conceptual dessa língua. Qualquer sistema
léxico é a somatória de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do
acervo da sua cultura através das idades... Nesse processo em desenvolvimento, o
Léxico se expande, se altera e, às vezes, se contrai. (2001, p. 179)

Assim, para que haja tais mudanças e transformações no léxico de uma
determinada língua, mudanças sociais e culturais serão necessárias, uma vez que são
esses os processos responsáveis por causarem modificações nos usos de vocábulos.
Portanto, ainda que o Léxico pertença à comunidade linguística, na prática, são os
usufrutuários da língua – os comunicadores – aqueles que cunham e conservam o
vocabulário dessa língua (BIDERMAN, 2001, p. 179).

A formação da linguagem específica dos jogadores de RPG
Neologismos formados por estrangeirismo
Ao discursar sobre os motivos do porquê criamos palavras novas, Gonçalves
(2016), apresenta, em seu estudo, cinco razões. São elas:
•

para nomear novas experiências;

•

Para expressar uma ideia numa classe de palavras diferente;

•

Para fazer o texto progredir;

•

Para expressar ponto de vista;

•

Para se identificar com um grupo.

Baseando-se no que foi discutido anteriormente sobre os motivos que levaram os
jogadores a criarem um subsistema linguístico para satisfazerem as suas necessidades
digitais, e tomando-se por base a discussão levantada por Gonçalves (2016), podese concluir, então, que foram duas as razões que induziram elaboração de um novo
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subsistema linguístico de comunicação. A primeira delas é a nomeação de novas
experiências, enquanto a segunda está diretamente relacionada à identificação com
um grupo. De acordo com Gonçalves,
[...] aparecem palavras novas quando novos fenômenos ocorrem ou quando
surge um conceito diferente ou, ainda, um objeto é inventado. Assim, temos
a necessidade de nomeá-los para nos referirmos a eles. Como muitas dessas
novidades são nomeadas na língua em que surgiram, podemos, simplesmente,
nos apropriar das palavras originais para expressar esses conceitos, não sem dar a
elas, é claro, feição fonológica própria à nossa língua. (2016, p. 12)

Dessa forma, com a invenção da tecnologia e seus recursos, novos programas,
aplicativos e jogos foram inventados e, com eles, se cria a necessidade de nomear o
que se está sendo desenvolvido. Conforme Baggio (2005), ao nomear as coisas, o
ser humano se torna “dono” delas. Elas se tornam parte da cultura, do dia a dia, dos
domínios das pessoas. Atualmente, isso é bem mais complexo. Quando nascemos,
a maior parte das coisas com as quais teremos contato em nossa vida já possui uma
alcunha definida.
Por esse motivo, quando se é concebido algo novo, o ser humano se sente
na necessidade de nomear aquilo que ainda não havia sido contemplado com um
conceito que, para Saussurre, é denominado de signo linguístico. Segundo Duarte,
[...] o signo linguístico se compõe de duas faces básicas: a do significado
– relativo ao conceito, isto é, à imagem acústica, e a do significante –
caracterizado pela realização material de tal conceito, por meio dos fonemas e
letras. Falando em signo, torna-se relevante dizer acerca do caráter arbitrário
que o nutre, pois, sob a visão saussuriana, nada existe no conceito que o
leve a ser denominado pela sequência de fonemas, como é o caso da palavra
casa, por exemplo, e de tantas outras. Fato esses que bem se comprova pelas
diferenças existentes entre as línguas, visto que um mesmo significado é
representado por significantes distintos, como é ocaso da palavra cachorro (em
português); dog (inglês); perro (espanhol); chien (francês); cane (italiano). (2020,
grifos do autor).

Portanto, projetamos nossos sentidos e sentimentos no mundo e então os
notamos como existentes desse, ao adquirirmos uma realidade característica deles e
os agenciamos, pois os sentidos habitam não em nós, e tampouco no mundo, mas na
diligente relação de estar vivendo no mundo (WENGER, 1998, p. 54).
Já em relação à segunda razão, Gonçalves (2016, p. 24) propõe a função
indexical e diz que “[...] é analisada como indexical “a capacidade de uma forma
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veicular informações relevantes acerca de estilos vocais específicos”. Ainda nas palavras
de Gonçalves (2011, p. 64), “determinadas estratégias podem funcionar como uma
espécie de ‘sistema de sinalização’, revelando o perfil sociolinguístico do usuário”.
Contudo, essas estratégias não revelarão somente o perfil sociolinguístico do
usuário da língua do ponto de vista social – economicamente falando –, geográfico
ou etário, mas também revelarão, por meio de como uma pessoa se expressa e usa
determinados vocábulos, à qual grupo social ela pertence, elevando, assim, a palavra
‘social’ para além da fronteira de definições socioeconômicas, permitindo que ela
defina, igualmente, grupos de pessoas em si, por exemplo, de advogados, professores,
jogadores, entre outros. Conforme Biderman,
O léxico é um sistema aberto e em expansão. Incessantemente novas criações
são incorporadas ao léxico. Só existe uma possibilidade para um sistema lexical
se cristalizar: a morte da língua. Foi o que sucedeu o latim. Se a língua, porém,
continuar a existir como meio de comunicação oral (e também escrito), seu léxico
se ampliará sempre”. (2001, p. 203).

Sabe-se que um dos métodos mais usados para a expansão de uma língua é a
criação de neologismos. Segundo Drumond (2019, p. 2), além da incorporação de
lexemas que já existem, os jogadores, desfrutando da gama de possibilidades que a
língua os dá, também cunharam vocabulários novos que fossem capazes de serem
incorporados tanto na linguagem virtual que empregam quanto em sua língua materna.
Tais criações de vocábulos são o que se cognomina de neologismos.
Birdeman, ao discorrer sobre neologismos conceptuais que são definidos
por serem “[...] uma acepção nova que se incorpora ao campo semasiológico de
um significante qualquer” (2001, p. 203), diz que dentro do grupo de neologismos
conceptuais, também podem estar inseridos os empréstimos estrangeiros. Dessa
forma, “nessa categoria se incluem lexemas das mais variadas procedências linguísticas:
anglicismos, galicismos, latinismos, italianismos, arabismos, niponismos etc.” (2001,
p. 208).
Portanto, os estrangeirismos fazem parte do que denominamos de neologismos
que são o fruto da neologia, ou seja, “ao processo de criação lexical dá-se o nome de
neologia. O elemento resultante, a nova palavra, é denominado neologismo” (ALVES,
1990, p. 5). Tal processo de formação lexical pode ser “[...] formado por mecanismos
oriundos da própria língua, os processos autóctones, ou por itens léxicos provenientes
de outros sistemas linguísticos. Na língua portuguesa, os dois recursos têm sido
amplamente empregados, diacrônica e sincronicamente” (ALVES, 1990, p. 5).
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Assim, como dito anteriormente, a maioria dos vocábulos e siglas que
compõem a unidade lexical dos jogos de RPG são de origem inglesa, uma vez que os
jogos tiveram origem em território norte-americano. Entretanto, é de conhecimento
geral que a criação de novos vocábulos não se delimita ao que já existe no arcabouço
linguístico de uma língua, mas ela se sustenta, também, “de interações existentes entre
outras identidades linguísticas” (DRUMOND, 2016, p. 22). Desta maneira,
O léxico de um idioma, entretanto, não se amplia exclusivamente por meio do
acervo já existente: os contatos entre as comunidades linguísticas refletem-se
lexicalmente e constituem uma forma de desenvolvimento do conjunto lexical
de uma língua (ALVES, 1990, p. 72).

Vale ressaltar aqui que, antes que um servidor brasileiro de LOL fosse criado,
os jogadores brasileiros tinham que jogar no servidor norte-americano, ou seja, no
servidor que deu origem ao jogo. Esse contato direto com jogadores norte-americanos
e de outros lugares do mundo foi o que possibilitou a imersão direta dos players
brasileiros na comunidade linguística dos jogos de RPG. Ao ser criado, o servidor
brasileiro, esses jogadores migraram da plataforma norte-americana para a brasileira
trazendo consigo toda a carga linguística por eles apreendida.
Portanto, pode-se afirmar que a grande parte dos lexemas que os jogadores
importaram eram, em um primeiro momento, estrangeirismos, ou seja, em um
primeiro momento, o elemento estrangeiro, utilizado em outro sistema linguístico, é
visto como externo ao vernáculo desse idioma. É então chamado de estrangeirismo,
ou seja, ainda não está agregado ao acervo lexical da língua (ALVES, 1990, p. 72).
Mas, por que em um primeiro momento deve-se considerar esses lexemas como
estrangeirismos? Conforme Drumond,
Os elementos estrangeiros pertencentes ao léxico dessa comunidade serão
considerados como formas de “estrangeirismo” em um primeiro momento, uma
vez que para a comunidade linguística brasileira em geral, os termos utilizados
por esses jogadores ainda são desconhecidos e, por esse motivo, não são ‘sentidos’
como parte do léxico da língua portuguesa. (2016, p. 23).

Ou seja, o estrangeirismo costuma ser utilizado em contextos concernentes a uma
cultura externa ao idioma alvo (ALVES, 1990, p. 72-73). Portanto, pode-se concluir
que poucas pessoas, em território brasileiro, ou não possuem acesso à comunidade
de jogos em geral ou não possuem interesse em fazer parte desse universo, o que os
impossibilita conhecer tal subsistema linguístico e apropriar-se de seus conceitos.
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Como exemplo, temos as seguintes frases retiradas do chat do jogo:
(1) Eu pinguei4
(2) Mia bot
(3) Volta adc
Deduz-se, assim, que uma minoria dos leitores que se deparam com esses exemplos
conseguiria reconhecer os termos destacados em itálico. Por isso, afirma-se que, por não
possuírem um domínio total de tais vocábulos, em um primeiro momento, tais termos
técnicos ainda seriam acatados como uma forma de estrangeirismo (DRUMOND,
2016, p. 23).
Dessa forma, seria natural os gamers encararem esses termos como vocábulos
técnicos, já que tais termos são facilmente encontrados no universo digital dos jogos
em geral.

Neologismos formados por empréstimos
É, em um segundo momento, então, quando esses termos se tornam familiares
aos players que se pode afirmar que essas novas palavras deixaram de ser estrangeirismos,
elevando-se à categoria de empréstimo, uma vez que tais vocábulos passaram a
pertencer, de forma efetiva, ao vocabulário dos jogadores, ou seja, ainda que para a
sociedade como um todo essas palavras sejam desconhecidas, elas já estão arraigadas
no léxico da língua materna desses gamers.
Mas, o que então seriam esses “empréstimos”? Nas palavras de Alves,
Enquanto estrangeirismo, o elemento externo ao vernáculo de uma língua não
faz parte do conjunto lexical desse idioma.
A fase propriamente neológica do item léxico estrangeiro ocorre quando está
se integrando à receptora, integração essa que pode manifestar-se através de
adaptação gráfica, morfológica ou semântica.
A incorporação ortográfica da unidade lexical estrangeira ao sistema português
não constitui uma regra. Muitos empréstimos já assimilados – abajur, xampu
– revelam tal adaptação, porém observa-se, com certa frequência, que a forma
gráfica integrada ao português chega a concorrer com o elemento grafado de
acordo com a língua de origem. (1990, p. 77).
4 Todas as palavras relativas à linguagem específica dos jogadores de RPG que forem citadas neste trabalho
possuem sua origem e significado analisados na sessão “Lista de palavras e seus significados”. Por esse motivo,
torna-se desnecessário a retomada do significado de cada palavra que será utilizada neste presente trabalho.
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Adaptação gráfica
Como abordado por Alves, a incorporação ortográfica de um empréstimo não é
obrigatória. Veja os exemplos abaixo:
(4) Quer invad?
(5) Miss click
(6) Te mando skin
(7) Vc ta troll
Nos exemplos acima, pode-se notar que não houve mudança ortográfica nas
palavras de origem inglesa incorporadas ao português. Entretanto, em exemplos como
em (5); (6) e (7), abaixo o que se vê é oposto do que aconteceu aos exemplos acima, ou
seja, a mudança ortográfica das palavras, ao serem introduzidas na língua portuguesa,
é evidente:
(8) ***5 cara... pq nao kitou então
(9) Vou trolar ***
(10) Era so kitar
Segundo Drumond,
Também pode-se perceber que alguns vocábulos mudaram sua forma de escrita
quando transformados em verbos, como é o caso de “caitar”, “kitar” e “fidar”.
A explicação para a ocorrência desse processo deve-se ao fato da analogia de
sons, ou seja, a palavra “kite” do inglês, por exemplo, é lida como “cait”, o que
provavelmente levou os jogadores a escreverem esse verbo dessa forma.
Contudo, em relação à palavra “kitar”, além da mudança se relacionar à analogia
sonora, pois “quit”, em inglês, é lida como “kit”, deve-se, também, ao fato da
simplificação da escrita, para que houvesse agilização dela. O mesmo ocorre
com o verbo “fidar” que, em inglês, o vocábulo “feed” é lido como “fid” e que,
igualmente, apresenta uma redução em sua forma original devido ao mesmo
motivo de “quit”. (2016, p. 35)

Ainda conforme Drumond (2016, p. 36), em “trollar”, o “l” da sílaba seguinte
já possui em si mesmo o som de lateral alveolar vozeada, o que admite que esse verbo
seja escrito com somente um “l”, uma vez que não perderá o seu cerne fonético.

5 O asterisco (*) será usado para substituir palavras de baixo-calão presentes nos trechos selecionados.
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Dessa forma, então, baseando-se nas palavras de Drumond (2016), podese concluir que alguns vocábulos, ao serem introduzidas no português, sofreram
modificações ortográficas, enquanto outros não. Contudo, é importante dizer que o
objetivo principal de se manter ou não a forma ortográfica original dos lexemas, por
parte dos jogadores, deve-se ao propósito de promover e agilizar a escrita no chat, já
que os jogadores precisam ser cautelosos quanto ao jogo, eles não podem fornecer
muito tempo à escrita de frases extensas (DRUMOND, 2016, p. 27). Nas palavras de
Koch,
O que se verifica, na verdade, é que existem textos escritos que se situam, no
contínuo, mais próximos ao pólo da fala conversacional (bilhetes, cartas familiares,
textos de humor, por exemplo), ao passo que existem textos falados que mais se
aproximam do pólo da escrita formal (conferências, entrevistas profissionais para
altos cargos administrativos e outros), existindo, ainda, tipos mistos, além de
muitos outros intermediários. (1997, p. 61-62)

Portanto, os textos escritos nos chats do jogo pelos jogadores podem ser
considerados, segundo as palavras de Koch (1997), mais próximos da fala oral, uma
vez que tais tipos de jogos exigem uma comunicação rápida e eficiente para que a
concentração dos gamers durante a partida não seja prejudicada ou afetada.

Adaptação morfológica
A adaptação morfológica está diretamente relacionada com a estrututuração
interna de uma palavra. Assim, conforme Alves, “morfossintaticamente, a integração
à língua portuguesa manifesta-se nos casos em que o estrangeirismo começa a formar
derivados e compostos” (1990, p. 78).
Certos lexemas usados na linguagem dos jogadores de RPG que exercem a
função de substantivo na língua de origem, como “tank” e “gank”, ao passarem para a
língua portuguesa levaram consigo a sua forma derivada – que de acordo com Cegalla,
é o processo que “consiste em formar uma palavra nova (derivada), a partir de outra já
existente (primitiva)” (2008, p. 96) – criada para designar a pessoa que executa uma
determinada função no jogo:
(11) A Jinx quer focar o tank
(12) O time focou o tanker e a gente t aperdendo
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(13) Toda hora tem o gank do jg deles
(14) Esse mid é um ganker **********
Assim, com a adição do sufixo -er, muito usado na língua inglesa para designar
“a pessoa ou o objeto que faz uma ação específica”, transforma-se um substantivo que
nomeia objetos ou lugares em um que nomeará algo ou alguém que executa uma
determinada ação, dessa forma derivando-o.
Tal sufixo também é conhecido por transformar um verbo na língua inglesa em
substantivo. Isso ocorre, por exemplo, com o lexema “feeder”, que provém do verbo
“to feed”:
(15) Todos os jogadores de LOL são feeder no começo
Entretanto, tal verbo, pode ser encontrado, no jogo, substantivado de outra
forma, ou seja, ao passar para o português, ele sofre uma derivação regressiva formando
um substantivo deverbal ou aquele “que deriva dos verbos” (CEGALLA, 2008, p. 97):
(16) O feed foi todo do top
Conforme Cegalla (2008, p. 97), a derivação regressiva consiste na substituição
da “[...] terminação de um verbo pelas desinências -a, -o ou -e”. Cegalla também afirma
que “o processo normal é criar o verbo partindo de um substantivo. Na derivação
regressiva, a língua procede em sentido inverso: forma o substantivo partindo do
verbo” (2008, p. 97).
Assim, ao passar para o português como um substantivo, o verbo “to feed” perde
sua desinência de infinitivo: o “to” que, em português, corresponderia a desinência
“-ar” do verbo “alimentar”. Gonçalves oferece uma explicação para isso ao dizer que
palavras novas também são criadas para adequar sintaticamente o conteúdo de
outra. Dito de outra maneira, unidades lexicais podem ser cunhadas para efetuar
uma mudança de classe, ao mesmo tempo em que veiculam informação nova.
(2016, p. 14)

Já em relação aos compostos, ou seja, a associação de “[...] duas ou mais palavras
ou dois ou mais radicais para formar uma palavra nova” (CEGALLA, 2008, p. 98),
não foram encontrados dados ou corpora que comprovassem a criação de vocábulos
por meio de tal processo de formação de palavra durante a elaboração do presente
trabalho.
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Adaptação semântica
Já a adaptação semântica faz alusão à significação da palavra. Desta forma, de
acordo com Alves, “processo curioso constitui a adaptação semântica do estrangeirismo
a outro idioma. Introduzido nesse sistema linguístico com um único significado, ou
seja, com caráter monossêmico, seu emprego pode conduzi-lo à polissemia” (1990, p.
78).
A adaptação semântica é também uma etapa importante pela qual os itens
lexicais que fazem parte da linguagem específica dos jogadores de RPG passam
durante a sua integração à língua portuguesa. Certos vocábulos enfrentam problemas
de polissemia ao serem usados durante o período de comunicação entre os gamers.
Como exemplo, têm-se a abreviação da palavra robot (bot) e o léxico que
designam a rota inferior do jogo: a bot lane:
(17) Jogando com o bot é mais fácil de ganhar
(18) Pq vcs não jogam com o bot? São piores que eles
Nos exemplos acima, não se pode afirmar, sem a adição de mais detalhes
contextuais, se os players que escreveram tais frases se referiam ao “bot” que são os
personagens controlados pelo computador ou se referiam à “bot lane” que, explicando
de outra maneira, se refere aos jogadores que estão jogando aquela partida na rota
inferior do jogo.

Neologismo formado por antroponímia
Como dito anteriormente, nas considerações iniciais, nem todos os termos
aqui presentes fazem parte de todos os jogos de RPG. Alguns deles são exclusivos,
pertencendo, dessa forma, a um jogo em particular, como é o caso do termo “insec”
que denomina um movimento em LOL que somente pode ser executado com o uso
do campeão Lee Sin, um dos personagens do jogo.
Tal vocábulo teve origem por meio de um processo de antroponímia, ou seja,
conforme Rodrigues, é a área da ciência que “se dedica ao estudo dos nomes próprios
de pessoas, seja do nome completo (prenome e sobrenome), seja de suas partes,
considerando origem, forma e evolução” (2016, p. 13).
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Um jogador famoso de LOL foi ovacionado ao realizar, pela primeira vez, um
movimento, usando o campeão Lee Sin, antes nunca realizado por nenhum outro
jogador, o que foi um grande motivo para se batizar tal movimento com o seu nome,
ou melhor, o seu nome de invocador, em outras palavras, o nome que cada player
escolhe dar ao seu perfil no jogo, uma vez que “em League of Legends, os jogadores são
conhecidos como invocadores” (GEEK..., [2017], p. 11, grifos do autor). Segundo
Ullmann, “a posse de um nome é, e tem sido desde tempos imemoriais, privilégio de
todo o ser humano” (1967, p. 148). Além disso, “um nome próprio serve apenas para
identificar uma pessoa ou objecto, singularizando-o de entre as entidades semelhantes”
(ULLMANN, 1967, p. 152).
O nome de invocador que o tal jogador havia escolhido para se manter singular
entre milhares de jogadores foi “insec”:
(19) Vou lança do insec invertido
Ao analisar o exemplo acima, percebe-se, então, que o termo usado não mais se
refere ao jogador que o criou e cujo nome foi usado, mas, sim, o movimento que o
campeão Lee Sin é capaz de realizar com as habilidades que lhes são atribuídas no jogo.

Neologismos formados por abreviações
Como discutido anteriormente, para que os players tenham um resultado
favorável no jogo, a comunicação é imprescindível. Contudo, uma comunicação que
leve muito tempo para ser repassada não é efetiva para as partidas que são jogadas em
tempo real. Além de pensar nas estratégias para se vencer o jogo, os gamers precisam
ter uma linguagem eficiente e que não exija muito tempo de elaboração para ser
disseminada entre os participantes de um mesmo time.
Por isso, além dos empréstimos, os jogadores também usam vocábulos criados
por meio de abreviações e siglas, técnicas hábeis para se ter uma linguagem rápida
e eficaz. Assim, conforme Khedi, a abreviação “é um fenômeno semelhante ao da
derivação regressiva, mas caracterizado por outros traços específicos” (1992, p. 27).
Para Bechara, “a abreviação consiste no emprego de uma parte da palavra pelo
todo. É comum não só no falar coloquial, mas ainda na linguagem cuidada, por
brevidade de expressão” (2009, p. 371). Além das características atribuídas à abreviação
por Bechara, Sandmann afirma que as abreviações são “formadas pela omissão da parte
inicial ou final de uma palavra complexa [...]” (1989, p. 145).
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Vale ressaltar aqui, no entanto, que se pode encontrar no jogo abreviações tanto
de empréstimos como de vocábulos do português. Em outras palavras, apesar de todos
os termos do jogo originarem-se do inglês, uma vez que já possuam um correspondente
que tenha o mesmo sentido denotativo ou conotativo na língua materna dos players,
não se faz necessária sua importação.
Como exemplos para este caso, temos
“assist”, “inib” e “sup” que são abreviações em inglês de “assistência” (“assistance”) e
“inibidor” (“inhibitor”) – ou seja, algo que inibe a ação de alguém ou de algo – e
“suporte” (“support”), respectivamente:
(20) Me da assist aqui ***
(21) Você não levou inib mano?
(22) Nem sei jogar de sup
Vale ressaltar que o vocábulo “suporte” não foi encontrado, em um servidor
brasileiro, escrito como “support” ao ser mencionado com em sua forma plena de
escrita, em outras palavras, em todo o corpus colhido, apenas se encontrou a forma
aportuguesada:
(23) O suporte não está ajudando em nada
Entretanto, também pode-se dizer que a abreviação para “suporte” pode ter sido
importada da palavra em inglês, uma vez que tanto em português quanto em inglês,
são vocábulos que compartilhar os mesmo três fonemas iniciais, usados para a criação
da abreviação:
(24) Sup
Há também as abreviações que se formaram por meio de vocábulos unicamente
originados do inglês. Como exemplos, pode-se citar “mid”, “top”, “bot”, “ult” que,
respectivamente, referem-se à “mid lane/laner”, “top lane/laner”, “bot lane/laner” e
“ultimate”:
(25) Vo splitar mid
(26) Serio mid ***
(27) N precisamos do top
(28) Quem vai top?
(29) Mia bot
(30) Vem bot
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(31) Pq ce tem a ult q da um dano do [a palavra foi cortada quando a foto foi
tirada]
(32) Usa ult no adc
Nota-se, pelos exemplos dados acima, que todos os lexemas marcados em negrito
omitiram a sua parte final para a construção das abreviações. Conforme Sandmann
(1989, p. 148) tal processo é denominado de “palavras-cabeça”, pois “é mantida a
parte inicial da forma completa”.

Neologismos formados por siglas
Levando-se em consideração as palavras de Khedi, diz-se que as siglas se formam
por “[...] um processo moderno e generalizado, em que longos títulos ficam reduzidos
às letras iniciais das palavras que os constituem” (1992, p. 51). As siglas são, nos jogos
de RPG, um método rápido e eficaz de comunicação, pois poupa tempo enquanto
os jogadores conseguem transmitir aos seus aliados o que pretendem falar em apenas
algumas letras.
Ainda conforme Khedi, “pode-se ou não separar as iniciais das siglas por ponto:
U.S.A./USA. Contudo, há uma forte tendência a se prescindir do ponto” (1992, p.
52). Com relação às siglas usadas pelos players, todas fazem a omissão do ponto, já que
tal ação não traria economia de escrita, o que não ajudaria durante o jogo, já que se é
exigido movimentos velozes e pensamentos rápidos.
Como exemplo de siglas da linguagem dos gamers têm-se “mia”, “ff”, “jg”, “adc”,
“cc”, “afk”, “gg” e “tp” que, respectivamente, significam “missing in action”, “finish
fast”, “jungle/jungler”, “attack damage carry”, “crowd control”, “away from keyboard”,
“goo0d game” e “teleport”:
(33) Mia bot
(34) FF?
(35) JG ganka aqui
(36) Pra q lutar assim adc????
(37) CC dmais la
(38) Orianna fica afk uns 10 min
(39) GG (Ocorrência 28)
(40) Tenta ajuda bot já do tp la qlq coisa
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Percebe-se, depois da análise dos exemplos, que todas as siglas aqui apresentadas
possuem origem diretamente do inglês. Entretanto, como a palavra “suporte”, o
lexema “teleporte” também tem o seu correspondente em português, podendo aparecer
durante o jogo dessa forma ao invés de seu correspondente em inglês “teleport”.
(41) Dá teleporte lá no top rapidão
Segundo Drumond, “pode-se notar que, na leitura, com a exceção da sigla “Mia”
que é lida como um vocábulo, todas as outras siglas são pronunciadas letra por letra”
(2016, p. 30). Tal fenômeno pode ser explicado por Khedi o qual afirma que “na
leitura, as letras podem ser pronunciadas isoladamente – USA (u-esse-a) – ou com um
vocábulo, segundo as regras usuais de leitura da língua – ONU (ônu) –, o que é mais
frequente” (1992, p. 52).
Como notado, a maioria das siglas são pronunciadas letra por letra, uma vez que,
na maioria das vezes, tais siglas são compostas de pelo menos duas consoantes, o que
torna inviável a leitura delas como vocábulos.

Aspectos morfossintáticos dos neologismos por empréstimo classe
gramatical
Nas palavras de Alves,
Da mesma maneira que em outros sistemas linguísticos, os neologismos por
empréstimo recebidos pelo português distribuem-se sobretudo entre a classe
substantival e, mais raramente, entre adjetivos e verbos. A base emprestada, em
geral, mantém a classe gramatical da língua de que provém. Em certas ocasiões
sofre alterações em sua categoria de origem [...]. (1990, p. 80)

Como se pode perceber na lista de palavras no começo deste trabalho, onde são
apresentados os vocábulos e suas origens, além dos exemplos que já foram expostos
acima, nota-se que, de fato, ao passarem para o português, a maioria dos itens lexicais
mantêm a sua classe gramatical:
(42) Se a vi fizer tank deus
(43) Se eu feeda eh por causa da minha net
Assim, nos exemplos acima, o lexema “tank” mantém a sua classe gramatical
de um substantivo e o lexema “to feed”, se mantém como verbo. Entretanto, muitos
verbos foram criados a partir de vocábulos que eram, originalmente, substantivos no
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inglês, podendo exercer o papel tanto de substantivo como de verbo no jogo6, por
exemplo, os verbos “pingar”, “lagar”, “kitar”, “gankar”, “splitar”, “wardar”, “campar”
e “trolar”, que provêm dos substantivos “ping”, “lag”, “quit”, “gank”, “split-push”,
“ward”, “camp” e “troll”, respectivamente:
(44) Pinguei ainda
(45) Se laga mais uma única santa vez
(46) Eu vo kitar
(47) Kitou no minino
(48) Dfc gankar ai? xD
(49) Jg ganka aqui
(50) Vo splitar mid
(51) Warda ai
(52) Para de campa ***
(53) Campando mato
(54) Vou trolar ***
Conforme Drumond,
Com exceção do verbo “banir” - que possuindo um correspondente em português,
já apresentava flexão na 3ª conjugação (-ir) – todos os outros verbos formados
apresentam flexão na 1ª conjugação (-ar). Quando se criam novos vocábulos
para uma língua, tende-se a seguir uma regularidade que ela apresenta. Desta
forma, a justificativa encontrada para explicar o porquê houve mais formações de
verbos que se declinam a partir da 1ª conjugação é o fato de a língua portuguesa
apresentar uma maior ocorrência de verbos desta mesma declinação, uma vez que
o falante tem mais facilidade de flexionar os verbos de primeira conjugação do
que os verbos de segunda e terceira conjugações. (2016, p. 35)

Tal fato é explicado por Sandmann que diz que “em geral se pode dizer que X-ar
expressa uma ação que tem alguma coisa a ver com X” (1989, p. 69), o que representa
perfeitamente os verbos que foram formados com a desinência -ar. Também pode-se
encontrar verbos que se transformaram em substantivos, como é o caso da palavra
“dive” que deriva de “to dive” no inglês exercendo o papel de substantivo:
(55) Segundo dive
6 Para mais informações, consultar Drumond (2016).
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Finalmente, vale ressaltar aqui que muitos desses vocábulos podem exercer papéis
de substantivos, verbos e adjetivos no jogo, o que também se aplica as abreviações e
siglas7.

Gênero e número
Segundo Alves,
Em relação à categoria do gênero, a unidade léxica recebida por empréstimo
tende a flexionar-se de acordo com o gênero do idioma doador [...] nos casos em
que o elemento estrangeiro provém de idiomas que não tem flexão em gênero,
como o inglês, o item lexical emprestado costuma adotar o gênero masculino, o
não-marcado: no ranking. Pode também ocorrer a concordância em gênero com
o equivalente português da unidade léxica emprestada [...] (1990, p. 81)

Nota-se que a maioria das palavras adotam, então, o gênero masculino na sua
flexão, uma vez que a língua de origem das unidades léxicas não flexiona em gênero:
(56) O time focou o tanker e agora a gente t aperdendo
(57) Toda hora tem o gank do jg deles
Entretanto, lexemas como “assist”, por terem uma correspondente em português,
poderiam flexionar no feminino:
(58) Me da [uma]8 assist aqui ***
Já em relação à flexão de número, Alves (1990, p. 81) afirma que “os
estrangeirismos da imprensa brasileira seguem, em geral, a flexão em número da língua
de que procedem. Já os empréstimos adaptados ao português tendem a flexionar-se,
quanto a essa categoria, de acordo com as regras da morfologia da língua portuguesa”.
Um exemplo de flexão de número é o vocábulo “lagada” que, segundo Bechara,
nomes que se apresentam no particípio são denominados de “formas nominais do
verbo” (2009, p. 224) e são “o infinitivo, o particípio e o gerúndio, porque, ao lado
do seu valor verbal, podem desempenhar função de nomes” (2009, p. 224). Ainda
segundo o autor, “o particípio pode valer por um adjetivo...” e essas formas nominais
“possuem, quando possíveis, desinências nominais idênticas às que caracterizam a
flexão dos nomes (gênero e número) ...” (BECHARA, 2009, p. 224).
7 Para mais informações, consultar Drumond (2016).
8 Grifo nosso.
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Dessa forma, por se comportar como um nome, tal lexema pode sofrer flexão de
número e gênero e, por isso, pode se apresentar no singular e feminino:
(59) To lagada
Ainda, tal unidade lexical poderia se mostrar no plural feminino ou masculino
como “lagadas” / “lagados” ou só no singular masculino como “lagado”.

Considerações finais
Os jogadores, ao serem inseridos em um mundo virtual, não são seres passivos
que apenas absorvem o que lhes está sendo apresentado, mas são agentes capazes de
transformar o ambiente cibernético no qual estão inseridos.
Logo, para que haja a formação de uma comunidade bem-sucedida, a linguagem
é indispensável, pois os participantes desse grupo digital precisam repassar aos outros
membros as suas opiniões e pensamentos. Assim, é, por meio da linguagem, que “[...]
realizam-se, no interior de situações sociais, ações linguísticas que modificam tais
situações, por meio da produção de enunciados dotados de sentido e organizados de
acordo com a gramática de uma língua (ou variedade de língua)” (KOCH, 2003, p.
75).
Finalmente, notou-se que, para os gamers, esse enriquecimento se deu por
meio de empréstimos, siglas e abreviações, uma vez que tais unidades lexicais já estão
intrínsecas à sua língua materna, ultrapassando o limite digital, pois tais jogadores
podem usar esses termos no seu dia a dia ao manter contato com outros jogadores de
RPG.
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CAPÍTULO

JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS
PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Walace Alberto Felício Pereira

Introdução
Com a chamada “era digital” muitas inovações surgiram no cenário tecnológico.
Estas tecnologias influenciam e afetam a vida de praticamente toda a sociedade. Pensar
em meios tecnológicos que agreguem valor ao processo educacional é uma forte
evidência deste novo cenário, tendo em vista que os recursos tecnológicos podem
contribuir significativamente para o processo do desenvolvimento cognitivo dos
alunos da educação básica.
Os jogos são elementos culturais que sempre estiveram presentes nas sociedades.
O brincar está relacionado ao prazer. Uma brincadeira criativa ou não deve sempre
proporcionar prazer aos participantes. O brincar, o lúdico e a brincadeira são elementos
que estão intrinsicamente ligados entre si e é impossível trabalhar estes conceitos
separadamente. Logo, o ato de brincar é uma condição natural dos indivíduos e
esta nasce com os seres humanos. As condições de brincadeira perpassam pelos
padrões fixados pelas mídias, mas antes, a brincadeira ganha dimensão satisfatória
independentemente dos brinquedos usados ou das condições socioeconômicas dos
indivíduos (SANTOS, 1995, p. 4).
A atividade do jogo é utilizada na pedagogia tradicional através de desenhos no
quadro, figuras para colorir, recortes de desenhos, jogos de interação, coordenação, entre
outros. A tecnologia neste caso, dá mais vida e potencializa o processo de aprendizagem
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através de elementos visuais digitais. Os jogos digitais são ferramentas que podem
potencializar o aprendizado por seu caráter lúdico, contribuindo também na formação
social e cognitiva. Os jogos digitais auxiliam no processo do desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático, na memorização e na concentração, uma vez que os
indivíduos que as utilizam empiricamente “fixam” seus olhares para as tarefas que
estão realizando através de diferentes jogos, como por exemplo jogos de tiro, estratégia,
aventura, entre outros.
Diante do exposto, é essencial que as instituições de ensino estejam alinhadas
com esses novos avanços, introduzindo-os no cenário educacional e, assim, trazendo
mais significado e contextualização para os alunos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem. Conforme questionado por Lévy,
Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de
transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer
custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de
civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades
e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis de
professor e de aluno. (1999, p. 172 apud MARTÍN-BARMERO, 2014).

Os jogos são produtos culturais de todas as sociedades e, por este motivo, inserilos no processo de ensino-aprendizagem pode trazer enormes benefícios. Para que haja
um desenvolvimento cognitivo eficaz, faz-se necessário pensar em modelos atualizados
e que estão no contexto dos alunos, assim os jogos digitais ganham uma maior
notoriedade, pois possuem potencial para auxiliar no processo do desenvolvimento
cognitivos dos alunos, trabalhando a percepção, a memória, o reflexo, a cooperação, a
interação entre outros.
Este trabalho objetiva, de forma geral, identificar como os jogos digitais podem
auxiliar no processo de desenvolvimento cognitivos dos alunos da educação básica.
Os objetivos específicos são: apresentar os benefícios dos jogos digitais no processo de
aquisição de conhecimento; identificar se os jogos digitais são utilizados no processo
pedagógico. A metodologia utilizada no presente trabalho foi constituída por revisão
da literatura sobre o tema, apresentando uma abordagem qualitativa perpassando por
autores como Lévy (apud MARTÍN-BARMERO, 2014), Piaget (1978), Vygotsky
(1989), entre outros.
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A importância das tecnologias no ambiente escolar
Com o advento da globalização, novas tendências passaram a surgir no cenário
social. A intercomunicação1, passou a ganhar mais força e agilidade, agora, o processo
de troca de informação, passa a ter agentes ativos e críticos, pois as TICs permitem aos
indivíduos estabelecerem uma relação mais proximal, mesmo que estejam separados
por quilômetros de distâncias. Por este, motivo utilizá-las no ambiente escolar é
proporcionar um mundo de aprendizagem mais significativo para os alunos.
As crianças da era digital, nativos e nativas digitais já “nascem” basicamente
inseridos no contexto tecnológicos. Estes já têm seus primeiros contatos com a tecnologia
através de fotos tiradas por smartphones, gravação de vídeos através de aplicativos e, em
muitos casos, os pais deixam os aparelhos com as crianças para as distraírem, ou seja, a
geração atual precisa muito mais da tecnologia do que os nascidos na década de 1990
para trás. Com isso, existe a necessidade de uma adequação por parte do sistema de
ensino, uma vez que estas crianças e adolescentes sentirão a necessidade da interação
com as tecnologias, e inseri-las no processo de ensino-aprendizagem poderá trazer
enormes benéficos e sucesso neste processo, conforme afirma Almeida (2000):
Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos para enfrentar
exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua volta – A TV, o
vídeo, a telefonia celular. A informática aplicada à educação tem dimensões mais
profundas que não aparecem a primeira vista. (ALMEIDA, 2000, p. 78).

A oferta do uso da tecnologia por parte da escola e dos professores não pode
soar como um ato insano e despreparado, pois é sabido que os processos e tecnologias
ficam obsoletos muito rapidamente e apoiar-se em tecnologias específicas sem um
planejamento a longo prazo pode implicar na ruína e falha do processo de ensino. Se os
envolvidos no processo de ensino não estiverem alinhados com uma visão tecnológica
mais abrangente, poderão criar um descompasso, em que o encaixe das TICs no
processo de ensino não poderá ser bem feito e, com isso, as práticas pedagógicas
poderão não surgir efeito, ou seja, as TICs, poderão ganhar lugar de diversão e de
entretenimento ao invés de ser um auxiliador no processo educacional (MARTÍNBARMERO, 2014).
Segundo Almeida (2000), os professores envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, devem ter um olhar clínico voltados para os educandos, uma vez que
1 Segundo o dicionário online de língua portuguesa, “Ação ou efeito de intercomunicar-se, de comunicar
reciprocamente”.
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estes indivíduos, com o advento da tecnologia, passaram a ganhar voz e vêm se tornando
em indivíduos críticos e reflexivos. Cabe aos professores em sala de aula observar e
analisar cada um separadamente, potencializando suas habilidades e competências,
pois através da inclusão e da participação ativa dos alunos estes podem se desenvolver
por completo e passam a absolver mais os conteúdos explicitados em sala de aula. Esta
construção interacionista permitirá ao alunado obter experiências sociais positivas,
tendo em vista que os alunos passarão a ser o centro do processo de ensino, sendo
respeitadas as suas ideias e seus posicionamento conforme Almeida (2000) afirma:
Na abordagem construcionista cabe ao professor promover a aprendizagem do
aluno para que este possa construir o conhecimento dentro de um ambiente
que o desafie e o motive para a exploração, a reflexão, a depuração de ideias e a
descoberta. Antes de propor um plano – que deverá ser resultado de um trabalho
cooperativo dos que estão envolvidos na aprendizagem –, o professor precisa
conhecer as potencialidades de seus alunos e suas experiências anteriores. Além
disso, o professor cria situações para usar o microcomputador como instrumento
de cultura, para propiciar o pensar-com e o pensar-sobre-o-pensar e identificar o
nível de desenvolvimento do aluno e seu estilo de pensar. (2000, p. 77)

Segundo Cavalcante (2012), as tecnologias – novas ou não – ao serem trabalhadas
dentro de sala de aula requerem algumas condições, dentre estas: a responsabilidade
de aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que
vivem; o desenvolvimento contínuo de todos os agentes envolvidos no processo de
educação; a utilização de intercâmbios tendo em vista que os alunos têm grande
gama de conhecimento sobre vários assuntos, entre outros. Neste sentindo, fica viável
crer em uma modelo de ensino pautado na tecnologia, tendo em vista que esta pode
contribuir significativamente para o aprimoramento e melhoria do processo educativo,
cabendo aos professores e gestores de ensino buscarem uma maior qualificação para
enfrentarem os desafios que as TICs colocam diante da sociedade em geral.
Portanto, as tecnologias evoluem muito rapidamente e se faz necessário que o
sistema de ensino esteja antenado a essas evoluções. Não se trata aqui de tornar o
processo pedagógico unicamente digital, mas antes, tentar adaptar algumas tecnologias,
entre estas os jogos digitais para o auxílio do processo de ensino-aprendizagem. Cabe
à escola adaptar-se, contextualizar-se e oferecer condições igualitárias de ensino para
toda sociedade. Aos professores cabe buscarem especializar-se em áreas que não são de
natureza de sua formação, a fim de que, venham adquirir conhecimento sobre as novas
ferramentas digitais e assim, inserindo-as em seu processo pedagógico.
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Os jogos digitais e suas relações com a teoria do desenvolvimento
cognitivo de Piaget
Os jogos de certa forma já são parte cultural de todas as sociedades em geral.
Desde as mais remotas civilizações, os jogos já eram introduzidos nas sociedades com o
caráter de trazer algum tipo de ensinamento. Muito além do mero prazer da diversão,
os jogos hoje em dia se configuram como um meio de transmissão de conhecimento e
valorizá-los introduzindo-os no processo educacional é uma forma de acompanhar o
desenvolvimento tecnológico existente.
Os jogos digitais dão uma maior dimensão lúdica aos conteúdos que serão
aplicados pelos professores tendo em vista que a parte visual (gráfico) prende a atenção
dos alunos e estes ficam com seus olhares fixados no conteúdo que serão expostos. A
parte do áudio é outro aliado, pois juntamente com o gráfico configuram o cenário
perfeito para o processo de ensino-aprendizagem. Ademais, os jogos educacionais ou
não uma vez utilizados corretamente com o intuito de apresentar uma informação ou
extração de conteúdo da temática do jogo, contribuem para a formação dos alunos nas
áreas afetivas, social, linguística e psicomotora entre outras.
Dentro da teoria do desenvolvimento cognitivo Piaget (1978) diz que o início do
conhecimento é realizado através da interação do sujeito com o objeto (interacionismo).
Este conhecimento se dá através da operação mental realizada, assim, transformandoas a fim de que haja uma compreensão sobre o objeto. A adaptação possui dois
mecanismos opostos, mas complementares entre si, que garantem o processo de
desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Ainda segundo Piaget (1978), o
conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou
seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo.
Segundo Piaget (1978) existem quatros estágios para o desenvolvimento
cognitivos:
• Estágio sensório motor: dura aproximadamente entre 0 a 24 meses. Aqui o bebê
age através de reflexos relacionando as condições externas às suas necessidades.
Exemplo: ele chora e alguém virá acudi-lo. Ele age através de estímulos aguçando
seu reflexo e seu sistema motor para esta faixa etária. Os jogos com regras entre
outros não são utilizados, tendo em vista que a criança ainda não possui a
estrutura cognitiva aprimorada e desenvolvida;
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• Estágio pré-operatório: vai aproximadamente dos 2 aos 6 anos. Neste estágio,
a criança explora os símbolos e desenvolvem o sistema de linguagem. Segundo
Piaget, a aquisição da linguagem é fundamental para o desenvolvimento da
inteligência, visto que é a partir dela que a criança adquire a função simbólica
e capacidade de empregar símbolos e signos para representar os objetos. Neste
estágio, as crianças desenvolvem o egocentrismo, animismo, realismo, ente
outros, dando significado ao seu mundo. Traçando um paralelo, nesta faixa etária
muitas crianças são estimuladas com jogos, smartphones, jogos de videogame,
entre outros. Em muitos casos, as tecnologias ofertadas às crianças nessa faixa
etária muito se parecem com o aspecto de “babá” pelo fato de estes recursos
possuírem a finalidade de distrair as crianças enquanto os adultos realizam seus
afazeres.
• Estágio operatório concreto: vai aproximadamente dos 7 aos 11 anos. Neste
estágio, a lógica entra em ação, as crianças não apresentam dificuldade de resolução
de problemas. Estas já se utilizam de argumentos sólidos para embasar as suas
respostas. As crianças desenvolvem neste estágio ações como pensamento lógico
concreto, constroem regras e estratégias para melhor compreenderem o mundo,
operam mentalmente as representações, desenvolvem habilidades matemáticas,
ordenação seriada e pensamento indutivo. Introduzindo os jogos nesta fase de
construção cognitiva é o melhor caminho, pois os jogos digitais – como exemplo
os jogos de lógica ou matemáticos – permitirão que os alunos agucem seus
instintos e desenvolvam habilidades cognitivas, criando assim estruturas mentais
sobre a relação lógica-matemática e, com isso, o processo de ensino ganhará uma
maior satisfação, tendo em vista que os jogos digitais já são partes do cotidiano
da maioria dos alunos;
• Estágio do pensamento formal: acontece após os 12 anos. Aqui a criança
desenvolve pensamentos dedutivos e começa a criar hipóteses e a fazer conclusões.
Todos os processos de aprendizado utilizados nos estágios anteriores são utilizados
para o fortalecimento do atual estágio.
• Diante das fases do desenvolvimento proposto por Piaget, fica evidente que
o desenvolvimento cognitivo é baseado em um conjunto de informações que
vem com o amadurecimento. Os reflexos, a coordenação motora e psicomotora
são parte integrante desse processo de desenvolvimento cognitivo, permitindo
ao indivíduo aprender e potencializar as suas habilidades. A inserção dos jogos
digitais a partir do estágio pré-operatório permite uma maior absorção da
temática ensinada por parte dos alunos, tendo em vista que o processo de ensino
utiliza recursos (jogos) que já fazem parte do cotidiano desses indivíduos.
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O jogo digital Tetris como ferramenta pedagógica para o processo
do desenvolvimento cognitivo
Tetris (em russo: Тетрис) é um famoso jogo eletrônico, criado em 1984 por Alexey
Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov, engenheiros informáticos no Centro
de Computadores da Academia Russa das Ciências. Tetris foi um dos primeiros itens
da União Soviética com sucesso de exportação. Visto como um vício, alcançou um
público-alvo inédito até então na história dos videogames.
Figura 1 – Variante do jogo digital Tetris

Fonte: Hancock (2017)

Segundo Hancock (2017), este jogo é de fácil aprendizado tendo em vista que
basta girar as peças para que aja o encaixe perfeito delas, assim, obtém-se o ponto
esperado. Este jogo não possui instruções complexas e longas, o que torna o jogo
atrativo e viciante. O jogo evolui na medida que o jogador aumenta sua pontuação.
Assim, as peças começam a cair mais rápido e o tempo também acelera, ou seja, com
o avanço do tempo o jogador precisa ser mais ágil e ter bom reflexo, por este motivo
o Tetris ajuda no desenvolvimento da percepção e do reflexo dos indivíduos, além de
desenvolver um raciocínio mais rápido em cada jogador.
O Tetris possui o grau de jogada acessível a cada jogador, ou seja, para a evolução
do jogo, nível que jogador se encontra ou deseja chegar, basta que cada indivíduo
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aperfeiçoe a sua técnica. Este jogo possui um caráter técnico, uma vez que permite a
cada jogador permanecer em seu nível, entrando em consonância com o pensamento
do teórico do desenvolvimento, Piaget.
Este jogo pode ser utilizado como ferramenta pedagógica na fase do estágio préoperatório ao operatório concreto, tendo em vista que nesta fase – como supracitado
– os indivíduos desenvolvem estruturas cognitivas que permitem aprender mais
eficazmente. A utilização deste jogo serve para potencializar as habilidades e consolidar
as estruturas cognitivas desenvolvidas pelos indivíduos. Este jogo pode ser usado como
substituto a uma tarefa que proporcione a capacidade de estratégia e raciocínio lógico.
Com ele pode-se trabalhar os números, noção de quantidade, subtração, adição, entre
outros.
Logo, o Tetris possui uma sequência lúdica, uma vez que luzes e cores fazem parte
do jogo. Este possui uma sequência infinita, não tendo uma faze final ou vilões para
derrotar no final, assim, o jogo auxilia no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos,
pois permite que eles evoluam com o jogo e busquem sempre novos recursos e
aprimoramento para chegar ao mais longe possível.

Os jogos digitais e suas relações com o sociointeracionismo
Para Vygotsky (1989), a construção do conhecimento se dá através da interação
dos homens com seu meio. Esta relação é dialética entre o sujeito e a sociedade que
o cerca. Esta relação é interligada tendo em vista que o sujeito tem a capacidade
de modificar o meio e o meio também possui a capacidade de modificar o sujeito.
Vygotsky entende o homem e seu desenvolvimento numa perspectiva sociocultural,
ou seja, percebe que o homem se constitui na interação com o meio em que está
inserido. Por isso, sua teoria ganhou o nome de socioconstrutivismo, sendo também
denominada sociointeracionismo.
Nesta vertente, o indivíduo precisa de um meio (mediação) para que este
desenvolvimento aconteça. Segundo o autor, todo o processo de desenvolvimento é
feito através de instrumentos técnicos, como ferramentas, conceitos, o homem como
mediador, entre outros. O ensino, para Vygotsky (1989), deve se antecipar ao que
o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre
aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes.
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No sociointeracionismo, existe a Zona do Desenvolvimento Proximal (ZDP), a
distancia entre o desenvolvimento real (aquilo que ela tem o potencial de aprender)
e o potencial (quando demostra capacidade cognitiva para desenvolver algo com a
ajuda de um mediador). Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal
é o caminho entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de
conseguir fazer sozinha. Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso
de cada aluno entre ambas são as duas principais habilidades que um professor precisa
ter, segundo Vygotsky.
Figura 2 – Ilustração da Zona de Desenvolvimento Proximal

Fonte: http://familiaitard.com.br/courses/desenvolvimento-cognicao-e-afetividade/
lessons/modulo-3-desenvolvimento-cognitivo/topic/desenvolvimento-e-aprendizagem/

Na perspectiva de Vygotsky (1989), fica evidente que os indivíduos aprendem
através da interação com seu meio. Um ensino que priorize o sujeito e sua construção
social é um forte indicador de sucesso no processo pedagógico. Mediar é dar a
oportunidade para que um indivíduo aprenda sem medo de errar e, caso erre, seja
possível aprimorar sua construção de tomada de decisão. Na visão sociointeracionista,
a construção do conhecimento vem através da troca de experiência entre os indivíduos.
Esta troca é mediada por um adulto que já possui a estrutura cognitiva, social, definida,
orientando e instruindo rumo ao conhecimento.
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O jogo Minecraft como ferramenta pedagógica para o
desenvolvimento cognitivo
Os jogos de estratégias são de grande importância no desenvolvimento cognitivo
das crianças. Através deste tipo de jogo o indivíduo pode ter a sua capacidade cognitiva
e intelectual aguçada, ou seja, também através deste recurso os indivíduos desenvolvem
habilidades, adquirem conhecimentos e conseguem facilmente montar estratégias em
todo o segmento de sua futura vida, seja ela, profissional, familiar, educacional, entre
outras, conforme afirma Neves:
O jogo seduz, é atrativo, porque desafia, permite que o indivíduo use os seus
sentidos, use todas as suas habilidades para criar estratégias, para inventar planos,
que abusam do raciocínio, da capacidade de resolver problemas, exige que o sujeito
produza, crie, seja dinâmico. (2010, n.p.)
Ainda segundo Neves (2010), os jogos possuem a capacidade construtiva de
criar situações inovadoras, permitindo aos que jogam a vivenciarem novas experiências.
A utilização dos jogos no processo de ensino-aprendizagem vai muito além da
capacidade de relaxamento ou distração. Eles possuem uma capacidade de transmissão
de informação muito grande, pois o jogo seduz, desafia, intriga, ou seja, cria diversas
situações que permitem ao jogador encontrar a saída adequada para determinada
problemática exposta no jogo.
O jogo de estratégia Minecraft é realizado no campo virtual, este é um jogo
sandbox – do inglês “caixa de areia”, traz ambiente isolado de testes que permite
aos usuários executar programas ou arquivos sem afetar as aplicações, sistemas ou
plataformas onde eles estão em produção –, que permite ao jogador ter total liberdade
para as tomadas de decisões. É importante que as crianças em formação cognitiva
comecem a utilizar jogos de estratégias, sejam digitais ou não, pois estes as auxiliam
no processo de construção de tomada de decisão. Este ato ajudará aos que o utilizam
a tomarem decisões pensadas no mundo real, ou seja, no mundo virtual os indivíduos
têm a possibilidade de errar quantas vezes forem necessárias, fazer ajustes, entre outros,
enquanto, na vida real, esta tomada de decisão torna-se mais precisa, exigindo de
cada indivíduo postura e decisão corretas. Os jogos auxiliam neste processo, sendo
imprescindível sua utilização.
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Figura 3 – Jogo digital Minecraft

Fonte: https://www.minecraft.net/pt-br/

Uma característica essencial deste jogo é o seu personagem principal, chamado
de “avatar”. Através deste, os jogadores passam a se identificar, tomar as decisões e vêlas sendo realizadas através deste “boneco”. Todo o jogo pode ser modificado, como
o cenário e o gráfico em si. Todos os personagens podem ser colocados mediante a
preferência do jogador. Toda a temática do jogo é tida através de extração mimadora
de blocos cúbicos, que fazem parte da estrutura absoluta do jogo. Minecraft é um jogo
eletrônico que permite a construção usando blocos dos quais o mundo é feito, onde os
jogadores mineram e constroem blocos de material virtual, de onde derivou o nome
do jogo. Souza afirma que
[...] Todos os objetos que compõe o jogo, como sujeira, pedra, minérios, troncos
de árvores, água e lava são representados por meio dos blocos e as ações e decisões
do jogador giram em torno de quebrar e colocar esses objetos, organizá-los em
uma grade 3D, enquanto os jogadores podem se mover livremente ao redor do
mundo. Os jogadores podem minerar blocos e depois colocá-los em outro lugar,
o que permite a construção de objetos, prédios etc. (2018, p. 44)

Em linhas gerais, o Minecraft permite ao jogador (re)criar seu próprio mundo,
através de blocos extraídos do cenário. O jogo permite que seja exposta toda a
criatividade dos jogadores bem como sua vontade, seu desejo de realização. Através
deste jogo, pode-se também utilizar brincadeiras tradicionais como pega-pega, pique-
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esconde, entre outras. Ademais, Minecraft permite um maior desenvolvimento social
e estratégico, auxiliando assim no desenvolvimento cognitivos de seus jogadores e
nas habilidades, tais como estímulo da criatividade, senso de cooperação, melhor
compreensão de matérias escolares como matemática e geografia, entre outros.
Logo, este jogo possui a capacidade de criar interações entre os indivíduos,
permitindo que estes conheçam novos jogadores e estabeleçam o processo
sociointeracionista. Permitir que os alunos se tornem responsáveis pela criação e
participação no jogo é permitir um mundo novo e cheio de significado para eles. Este
jogo pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica a qual permite ao professor
criar juntamente com os alunos estratégias para subir de níveis. A partir desta interação,
pode trabalhar conceitos como cooperação, participação, democratização, respeito,
entre outros.

Considerações finais
Com o advento da era digital, os jogos digitais vêm ganhando cada vez mais
espaço no cenário social. Inserir jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem é
uma tendência que pode marcar profundamente os indivíduos. Atualmente, grande
parte da população em especial os jovens possuem contato com algum tipo de jogo
digital e inseri-los como ferramenta pedagógica no processo de ensino é permitir aos
indivíduos maior proximidade com a sua realidade social, trazendo significados e
potencializando o que há de melhor em cada um.
A realização deste trabalho permitiu que ficasse evidenciado que os jogos – e
atualmente os jogos digitais – podem contribuir significativamente para o processo
do desenvolvimento cognitivo dos alunos. Através da teoria do desenvolvimento
cognitivo de Piaget e a teoria do sociointeracionismo, pode-se observar que os jogos
digitais podem potencializar as habilidades e a interação entre os alunos.
Jogos como Minecraft e Tetris podem auxiliar no desenvolvimento da memória,
percepção, lógica, memorização, tomada de decisão, participação, cooperação, entre
outros. Estes jogos podem ser usados como ferramentas pedagógicas, uma vez que
apresentam desafios, problemas e soluções que são um reflexo do mundo real. Assim
sendo, estes jogos contribuem significativamente para a formação cidadã e cognitiva
dos indivíduos.
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Portanto, cabe ao corpo docente pesquisar, planejar e aplicar estes e outros
tipos de jogos como recursos em sala de aula, pois esta ferramenta tem a capacidade
de beneficiar o aprendizado proporcionando mais significado ao ato de aprender.
Diante da pesquisa bibliográfica realizada, evidenciou-se que os jogos digitais
podem potencializar o processo de ensino-aprendizado dos alunos, auxiliando no
desenvolvimento cognitivo, social, entre outros.
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CAPÍTULO

A CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO TRANSMIDIÁTICO EM
WORLD OF WARCRAFT

Vanessa de Carvalho Santos
Saulo Cunha de Serpa Brandão

Introdução
A narrativa transmidiática é uma técnica em que elementos integrantes de uma
ficção se espargem sistematicamente por meio de variados canais de distribuição com
o intuito de originar uma experiência unificada e estruturada de entretenimento. A
expressão transmídia recebeu notoriedade no final do século XX e nasceu no íntimo da
produção cultural e de entretenimento. O seu conceito mais bem aceito é o definido
por Henry Jenkins (2007), no qual o autor qualifica a transmídia como um novo
tipo de narrativa em que uma mesma história é dividida em múltiplas mídias e cada
uma delas contribui de maneira distinta e valiosa para o todo. Para ilustrar a maneira
com que esta narrativa atua, imaginemos uma história que se inicie em uma revista
em quadrinhos, em seguida, sua continuação ocorre em um vídeo do Youtube e, por
fim, finaliza em um jogo de smartphone. Contudo, não devemos pensar na narrativa
transmidiática como uma colcha de retalhos. A narrativa é construída de maneira que
partes dela sejam experiências que só são possíveis de narrar e experimentar se forem a
partir de suportes diferentes do livro.
Um dos casos mais notáveis de transmídia é o jogo do gênero MMORPG
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, conhecido no Brasil como “Jogo
de interpretação de personagens online e em massa para multijogadores”) nomeado
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de World of Warcraft (2004), lançado pela Blizzard Entertainment. O jogo apresenta o
universo fantasioso de Azeroth, inicialmente apresentado em Warcraft: Orcs & Humans
(1994) e cuja história centrava-se no embate entre humanos e orcs no momento em
que acontece o que é chamado de “primeira guerra”. Os eventos de World of Warcraft
ocorrem cerca de 25 anos após esse episódio. A Blizzard construiu – e ainda constrói
– um mundo original e o expande através de múltiplas mídias com seu próprio nome,
como em livros, quadrinhos e filmes, que unidos colaboram na edificação desse
universo. Assim, a partir dos estudos de Henry Jenkins (2007), Peter Von Stackelberg
(2011) e Jan-Nöel Thon (2009), nesse estudo visamos discutir de que maneira o
universo de World of Warcraft vem sendo construído ao longo dos anos desde o seu
lançamento.

A narrativa transmidiática de Henry Jenkins
A expressão aqui em estudo é observada pela primeira vez como trans-media
composition em 1975 com o compositor e instrumentista estadunidense Stuart
Saunders Smith, que criou o termo enquanto compunha a peça Return and Recall
(WELSH, 1995, p. 97). Theresa Sauer (2009) explica que, para Smith, a transmídia é
uma composição de melodias, harmonias e ritmos divergentes para cada instrumento
e o executor dela, como se um compositor, fosse quem complementaria a obra em
harmonia coerente com os outros compositores e instrumentistas presentes na peça.
Essa ação não era desconhecida até então, contudo, o termo não havia sido cunhado.
Foi o nome recebido – transmídia – juntamente com a sua definição que permitiu uma
observação mais cuidadosa por parte de estudiosos.
Em 1991, com a publicação do livro Playing with Power in Movies, Television,
and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles o termo foi
desviado para outra área: a comunicação. Seu conceito foi aplicado no estudo realizado
por Marsha Kinder, professora da University of Southern California, em que ela relata
as suas observações acerca da rotina de seu filho. Aos sábados, ele assistia o desenho
animado das Tartarugas Ninjas pela manhã, à tarde ele brincava com seu amigo de
Tartarugas Ninjas e criavam suas próprias narrativas baseadas no que conheciam das
aventuras dos personagens. Já à noite ele era levado ao cinema para assistir ao filme
das Tartarugas Ninjas, mas que contava uma história diferente. Com isso, ela teve a
oportunidade de observar que seu filho buscava novas experiências com a expansão da
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história que ele estava interessado. A autora chama isso de transmedia intertextuality e
a enxerga como um supersistema de entretenimento (KINDER, 1993).
A professora e pesquisadora Brenda Laurel, após criar e dirigir a empresa de
comunicação transmídia nomeada de Purple Moon, entre os anos de 1996 a 1999,
escreveu um artigo intitulado Creating Core Content in a Post-Convergence World (2000),
em que fala sobre o think transmedia. De acordo com ela, já existia uma tendência
de recusa do antigo modelo de criação de propriedade exclusiva. Por exemplo, uma
narrativa era criada somente para um filme e só depois pensava-se em reposicionar tal
história para outros meios de comunicação, quadrinhos, jogos etc. Ela se colocava a
favor de pensar no termo e na prática transmidiática desde o início da criação.
Peter Von Stackelberg (2011) esclarece que uma narrativa transmidiática concreta
é mais do que uma série de elementos da história ou simplesmente histórias dispersas
através de um número de diferentes mídias, pois, quando colocadas sistematicamente,
essas plataformas edificam a ideia de que há um universo ficcional a ser explorado e,
para que a compreensão seja completa, a audiência precisa mergulhar nesses mundos.
Dessa maneira, não devemos pensar na narrativa transmidiática como uma colcha de
retalhos. A narrativa é construída de maneira que tais plataformas consigam passar
uma experiência única, que só elas podem transmitir.
Rudolf Arnheim, psicólogo alemão behaviorista, muito antes da criação do
termo “transmídia”, especificamente no ano de 1954, já observava que a distribuição
de partes de uma narrativa deve ser feita com cuidado desde sua criação, em que “tudo
o que acontece em qualquer lugar é determinado por interação entre as partes e o
todo” (2005, p. 10). Segundo o autor:
Saber distinguir entre pedaços e partes é na verdade uma chave para o sucesso
na maior parte das ocupações humanas. Num sentido puramente quantitativo,
qualquer secção de um todo pode ser chamada parte. O seccionamento pode
ser imposto a um objeto a partir do exterior, ao capricho de um trinchador ou
por meio da força mecânica de uma máquina de cortar. Partir para obter mera
quantidade ou número é ignorar a estrutura. Nenhum outro procedimento é
válido, naturalmente, quando a estrutura está ausente. Uma secção do céu azul
é tão boa quanto qualquer outra. Mas a subdivisão de uma escultura não é
arbitrária, mesmo que, como objeto físico, possa ser desmontada em qualquer
tipo de secção para fins de transporte (ARNHEIM, 2005, p. 69).
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Essa ideia também se encontra nos estudos de Robert Pratten (2012), que define a
narrativa transmidiática como a técnica de contar uma história única utilizando diversas
mídias e que conta, preferencialmente, com um determinado nível de participação ou
interação do público. Nessa forma de contar história, o engajamento colocado em
cada mídia eleva para a audiência a compreensão e afeição com a narrativa. Contudo,
para obter tal feito, a organização e o anexar da história em cada plataforma necessita
ser satisfatória per si de maneira com que o prazer sentido ao experimentar todas as
mídias determinadas seja superior que a soma de todas as partes (PRATTEN, 2012).
Busca-se, assim, unificar as plataformas com o intuito de gerar uma única experiência.
Gosciola esclarece que há um consenso em que
[...] essas partes não são definidas pela temporalidade ou pela localidade de cada
ação [e sim] pela sua qualidade narrativa, isto é, escrita, a história – ou a grande
história, ou a história completa – [em que] primeiramente é identificado o seu
enredo mais importante, [depois] relacionam-se as ações determinantes dessa
trama de modo que, independentemente das outras partes da grande história,
elas deem conta de contar a história (2014, p. 10-11, comentários nossos).

Ainda de acordo com o estudioso, “a história principal deve ter a dosagem
certa de ações que permitam à audiência compreendê-la, mas não deve contar tudo”
(GOSCIOLA, 2014, p. 11), por isso, “o jogo entre narrativas, ou as partes da história,
deve despertar a curiosidade do seu público em saber maiores detalhes da história
principal”; essa seria, então, “a grande diferença entre a narrativa transmídia e qualquer
outra forma de contar histórias” (GOSCIOLA, 2014, p. 11). Contudo, a narrativa
transmidiática não obrigatoriamente precisa de uma plataforma principal, o autor não
precisa necessariamente se apoiar em uma mídia para contar uma história principal
ou retornar a ela quando decidir expandir a narrativa para uma segunda ou terceira
mídia digital. A escolha do autor vai ao encontro da experiência que ele deseja que seu
público sinta.
Em seu website, Henry Jenkins (2007, n.p.) organizou uma série de características
que sintetizam as produções transmidiáticas. São ao todo 10 elementos que podem
ser reorganizados em cinco categorias. Criamos, assim, uma tabela para melhor
compreender essas características:

197

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

Tabela 1 - Características do Narrativa Transmidiática
Categoria

Característica

A narrativa transmidiática representa um processo em que elementos integrais de uma
ficção são dispersos sistematicamente por vários canais de distribuição com o objetivo
de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada
meio dá uma contribuição única para o desenrolar da história1.

Mídia
A narrativa transmidiática reflete a economia da consolidação da mídia ou o que os
observadores do setor chamam de “sinergia”. As empresas de mídia modernas são
integradas horizontalmente, isto é, elas têm interesses em uma variedade do que antes
eram setores de mídia distintos. Um conglomerado de mídia tem um incentivo para
divulgar sua marca ou expandir suas franquias em tantas plataformas de mídia diferentes
quanto possível2.

Na maioria das vezes, as histórias transmídia são baseadas não em personagens individuais
ou enredos específicos, mas em mundos ficcionais complexos que podem sustentar
vários personagens inter-relacionados e suas histórias. Este processo de construção do
mundo encoraja um impulso enciclopédico tanto em leitores quanto em escritores3.

Narrativa
As extensões podem servir a uma variedade de funções diferentes. [...] A extensão
pode fornecer uma visão sobre os personagens e suas motivações [...], pode dar corpo
a aspectos do mundo ficcional [...], ou pode fazer uma ponte entre eventos descritos em
uma série de sequências [...]. A extensão pode agregar um maior sentido de realismo à
ficção como um todo [...]4.

1 Do inglês: Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically
across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience.
Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of the story (tradução nossa).
2 Do inglês: Transmedia storytelling reflects the economics of media consolidation or what industry observers call
“synergy.” Modern media companies are horizontally integrated - that is, they hold interests across a range of what
were once distinct media industries. A media conglomerate has an incentive to spread its brand or expand its franchises
across as many different media platforms as possible (tradução nossa).
3 Do inglês: Most often, transmedia stories are based not on individual characters or specific plots but rather complex
fictional worlds which can sustain multiple interrelated characters and their stories. This process of world-building
encourages an encyclopedic impulse in both readers and writers (tradução nossa).
4 Do inglês: Extensions may serve a variety of different functions. [...] The extension may provide insight into the
characters and their motivations [...], may flesh out aspects of the fictional world [...], or may bridge between events
depicted in a series of sequels [...]. The extension may add a greater sense of realism to the fiction as a whole [...]
(tradução nossa).
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As práticas de narrativa transmídia podem expandir o mercado potencial para uma
propriedade, criando diferentes pontos de entrada para diferentes segmentos de público.
[...] a estratégia pode funcionar para atrair os espectadores que se sentem confortáveis
em um meio específico para experimentar plataformas de mídia alternativas5.

Audiência e
Experiência do
Público

Idealmente, cada episódio individual deve ser acessível em seus próprios termos, mesmo
que faça uma contribuição única para o sistema narrativo como um todo. [...] Os
produtores transmídia têm encontrado dificuldade em alcançar o equilíbrio delicado
entre criar histórias que façam sentido para os espectadores pela primeira vez e construir
elementos que aprimorem a experiência das pessoas lendo em várias mídias6.
Como a narrativa transmídia requer um alto grau de coordenação entre os diferentes
setores da mídia, até agora tem funcionado melhor em projetos independentes onde o
mesmo artista molda a história em todas as mídias envolvidas ou em projetos em que
há forte colaboração (ou cocriação) é incentivado nas diferentes divisões da mesma
empresa. A maioria das franquias de mídia, no entanto, é regida não pela cocriação
(que envolve conceber a propriedade em termos transmídia desde o início), mas sim
pelo licenciamento (onde a história se origina em uma mídia e a mídia subsequente
permanece subordinada ao texto original)7.

Negócios

A narrativa transmídia é a forma estética ideal para uma era de inteligência coletiva. [...]
As narrativas transmídia também funcionam como ativadores textuais – movimentando
a produção, avaliação e arquivamento das informações. [...] A narrativa transmídia
expande o que pode ser conhecido sobre um determinado mundo ficcional ao mesmo
tempo que dispersa essa informação, garantindo que nenhum consumidor saiba tudo
e garantindo que ele deva falar sobre a série com os outros [...]. Os consumidores se
tornam caçadores e coletores voltando através das várias narrativas tentando costurar
uma imagem coerente a partir das informações dispersas8.
Um texto transmídia não se limita a dispersar informações: ele fornece um conjunto de
papéis e objetivos que os leitores podem assumir à medida que atuam em aspectos da
história em sua vida cotidiana. Podemos ver essa dimensão performática em jogo com
o lançamento de figuras de ação que encorajam as crianças a construir suas próprias
histórias sobre os personagens ou fantasias de ficção e jogos de RPG que nos convidam
a mergulhar no mundo da ficção9.

5 Do inglês: Transmedia storytelling practices may expand the potential market for a property by creating different
points of entry for different audience segments. [...] the strategy may work to draw viewers who are comfortable in a
particular medium to experiment with alternative media platforms (tradução nossa).
6 Do inglês: Ideally, each individual episode must be accessible on its own terms even as it makes a unique contribution
to the narrative system as a whole. [...] Transmedia producers have found it difficult to achieve the delicate balance
between creating stories which make sense to first time viewers and building in elements which enhance the experience
of people reading across multiple media (tradução nossa).
7 Do inglês: Because transmedia storytelling requires a high degree of coordination across the different media sectors,
it has so far worked best either in independent projects where the same artist shapes the story across all of the media
involved or in projects where strong collaboration (or co-creation) is encouraged across the different divisions of the same
company. Most media franchises, however, are governed not by co-creation (which involves conceiving the property in
transmedia terms from the outset) but rather licensing (where the story originates in one media and subsequent media
remain subordinate to the original master text.) (tradução nossa).
8 Do inglês: Transmedia storytelling is the ideal aesthetic form for an era of collective intelligence. [...] Transmedia
narratives also function as textual activators - setting into motion the production, assessment, and archiving
information. [...] Transmedia storytelling expands what can be known about a particular fictional world while
dispersing that information, insuring that no one consumer knows everything and insure that they must talk about
the series with others [...]. Consumers become hunters and gatherers moving back across the various narratives trying
to stitch together a coherent picture from the dispersed information (tradução nossa).
9 Do inglês: A transmedia text does not simply disperse information: it provides a set of roles and goals which
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Marketing

As ambições enciclopédicas dos textos transmídia frequentemente resultam no que pode
ser visto como lacunas ou excessos no desenrolar da história: isto é, eles introduzem
enredos potenciais que não podem ser totalmente contados ou detalhes extras que
sugerem mais do que podem ser revelados. Os leitores, portanto, têm um forte incentivo
para continuar a elaborar esses elementos da história, trabalhando-os por meio de suas
especulações, até que adquiram vida própria10.

Fonte: Adaptado de Jenkins, 2007.

Essas dez características nos serão norteadoras para o desenvolvimento do
próximo tópico e as compreenderemos melhor quando as aplicarmos no universo de
Warcraft. Dessa maneira, nos apoiaremos nos estudos de Henry Jenkins devido ao fato
de ele ser o responsável por, no início dos anos 2000, introduzir os primeiros conceitos
de transmidialidade nos estudos de mídias contemporâneas e por, até o presente, ainda
ser um dos maiores nomes das pesquisas da área em questão.

Warcraft
Como já mencionado anteriormente, a franquia Warcraft surgiu com o jogo
Warcraft: Orcs & Humans (1994) e logo teve continuação em Warcraft II: Tides of
Darkness (199511). No ano de 2000, a Blizzard Entertainment lançou os livros do
universo e, mais tarde, lançou Warcraft III: Reign of Chaos (200212) e World of Wacraft
(200413), já dentro da era digital. Em 2013, temos o lançamento de Hearthstone:
Heroes of Warcraft (2013), jogo de cartas digital que também se encontra no mesmo
universo. Entre esses lançamentos, observa-se a produção de vídeos no Youtube, jogos
de tabuleiro e quadrinhos orientais (como Mangá, no Japão, e Manhwa, na Coréia
do Sul) e ocidentais, que surgem mais tarde. Além disso, o primeiro filme da franquia
intitulado de Warcraft é estreado em 2016, chamado Warcraft: The Beginning.

readers can assume as they enact aspects of the story through their everyday life. We might see this performative
dimension at play with the release of action figures which encourage children to construct their own stories about the
fictional characters or costumes and role playing games which invite us to immerse ourselves in the world of the fiction
(tradução nossa).
10 Do inglês: The encyclopedic ambitions of transmedia texts often results in what might be seen as gaps or excesses in
the unfolding of the story: that is, they introduce potential plots which can not be fully told or extra details which hint
at more than can be revealed. Readers, thus, have a strong incentive to continue to elaborate on these story elements,
working them over through their speculations, until they take on a life of their own (tradução nossa).
11 Expandido até 1999.
12 Expandido em 2003.
13 Ainda em constante expansão.

200

Role-Playing Game: práticas, ressignificações e potencialidades

Se pudermos resumir a linha do tempo de Warcraft nos baseando em quando o
universo alcança um novo meio de comunicação, organizá-lo-íamos dessa maneira14:
Figura 1 - Cronologia básica da produção de Warcraf

Fonte: Autora, 2020.

Temos, desta forma, uma única narrativa que vem sendo desenvolvida há 26 anos
através de múltiplas plataformas e tornou-se uma das franquias mais bem sucedidas
de jogos. A história é inspirada em mitos, no mundo medieval e na literatura de
fantasia, em especial de J. R. R. Tolkien, onde humanos e elfos lutam contra orcs e
trolls. Contudo, ao longo dos anos, a narrativa foi recebendo influências do mundo
atual e a cada lançamento temos a expansão do universo. A mais recente foi lançada
em 23 de Novembro de 2020: World of Warcraft: Shadowlands.

Da luz e vazio ao mundo de Warcraft
Conhecemos a origem do universo de Warcraft no livro World of Warcraft:
Chronicle Volume 1 (2016). Ele cobre os principais eventos desde o início do universo
até o início do livro The Warcraft: the Last Guardian, publicado em 2002, que marca o
14 Frisa-se que o ano marca a primeira vez que a empresa usa uma nova mídia para expandir o universo. Após o
primeiro lançamento, outros produtos dentro da mesma mídia foram feitos ao longo dos anos. Por exemplo: os
primeiros livros foram lançados em 2000, mas novos livros continuam sendo lançados até o presente momento.
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início da Primeira Guerra. Entre os eventos dos dois livros, temos também Rise of the
Horde, de 2006. Em World of Warcraft: Chronicle Volume II (2017) vemos a história de
Draenor – mundo de onde vem os Orcs – e os eventos da Primeira e Segunda Guerras,
e mostra até a destruição de Draenor. Na Primeira Guerra, temos os acontecimentos
do primeiro jogo da franquia Warcraft: Orcs & Humans.
O livro Tides of Darkness, de 2007, cobre o início da Segunda Guerra e eventos
do Warcraft II: Tides of Darkness, de 1995. Durante os mesmos eventos, a Blizzard
lança Warcraft II: Beyond the Dark Portal, primeira expansão do universo Warcraft,
em 1996. Podemos ler sobre o fim da Segunda Guerra em Lord of the Clans (2001).
Na Terceira Guerra temos o jogo Warcraft III: Reign of Chaos e sua expansão Warcraft
III: The Frozen Throne (2003), com eventos que se passam cerca de um ano depois da
primeira versão; o livro Cycle of Hatred (2006), que abrange cerca de um ano antes
de World of Warcraft, cujos eventos ocorrem três anos após Warcraft III: The Frozen
Throne. Também há o World of Warcraft: Chronicle Volume 3 (2018), em que a história
sobre os eventos de Warcraft III até World of Warcraft: Cataclysm, a terceira expansão,
de 2010.
Figuras 2 - Capas das Crônicas de Warcraft

Fonte: Amazon, 2020

Deixamos de fora dessa linha temporal da narrativa muitos materiais que só
deixariam o leitor desse artigo – aquele não conhece a história – confuso. São mais de
30 livros, escritos por diferentes autores, além de quadrinhos, revistas, audiobooks e
vídeos que contam a história desse universo. Isso mostra a complexidade da narrativa
desenvolvida nesse universo, que não pode ser resumida em poucos parágrafos. E de
que maneira as diferentes mídias contribuíram para essa narrativa?
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Começaremos, assim, pelos jogos. Inicialmente no video game e, posteriormente,
em versões online, os jogos surgem como meio interativo que entrega a possibilidade
de o público entrar no universo que ali está sendo apresentado. O papel desse público
transformou-se ao longo dos lançamentos, pois ele também vivencia a história, escolhe
diferentes configurações dentro do jogo e o curso da narrativa pode ser alterado. Ele
constrói o mundo que deseja dentro do que está presente diante dele e isso impulsiona
o público a ser mais do que um receptor, podendo ser até mesmo um criador de
narrativas. Como consequência, fan-fictions e vídeos feitos por fãs são produzidos e
facilmente encontrados na internet.
Para ajudar os novos jogadores, assim como os antigos players que buscam
entender mais da história, o website da Blizzard disponibiliza um guia chamado The
Story of Warcraft (s/d), que percorre e explica a história do universo Warcraft jogo a
jogo, desde Warcraft: Orcs & Humans. Cada capítulo da história inclui uma sinopse
dos eventos em cada jogo. Além disso, o guia contém trailers para cada capítulo. Como
já dito, a empresa publicou vários livros e quadrinhos sobre a história de Warcraft e
esses podem se encaixar no gênero da fantasia.
Esses novos meios de comunicação foram adicionados aos jogos com o objetivo
de que, ao integrar diversas mídias, cria-se também uma cadeia cultural. Dentro dos
livros e quadrinhos, temos diversas histórias do universo sobre personagens e momentos
específicos que são uma pequena parte desse todo cultural, isso porque observamos esses
meios como forma de guia e as outras mídias completam essa narrativa. Como cada
mídia conta uma parte do todo, isso desperta os jogadores dentro das comunidades
de fãs. Além disso, Jan-Nöel Thon (2009) explica que mundos ficcionais devem ser
incompletos e seus jogadores usam seus conhecimentos para preencher os espaços
vazios entre as mídias.
Quando o primeiro filme da franquia foi lançado em 2016, a Blizzard chegou
a um novo meio de comunicação. Warcraft: The Beginning foi adaptado do jogo de
1994, Warcraft: Orcs & Humans. O filme funcionou como uma extensão da narrativa,
pois levou elementos da história “real” da franquia e os personagens e raças necessárias
foram encenados. O filme também pode ser um primeiro passo para quem não conhece
a história, isso porque ele apresenta o universo de Azeroth de forma eficaz.
Além das mídias supramencionadas, estando imerso em um mundo de história
narrativa abrangente, surgem extensões transmídia por meio de outras mídias:
exposições, fóruns, celebrações anuais etc. Um bom exemplo disso é o cosplay, em que
diversos fãs da franquia se vestem e agem como os personagens da história, como se
estivessem dentro de uma realidade virtual. Tudo isso ajuda no aumento da sinergia
e no marketing da franquia também. O público, assim, torna-se a figura central
dessas mídias. Embora diferentes meios atraiam diferentes públicos, tudo o que eles
consomem ainda é o universo de Warcraft.
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Considerações finais
Através das discussões e observações levantadas nos tópicos anteriores,
percebemos que as dez características sistematizadas por Henry Jenkins (2007) se
encontram na franquia Warcraft. A Blizzard constrói o mundo de ficção original, que
dá conteúdo à história da franquia, e então expande esse mundo através de múltiplas
mídias com seu próprio nome, além das próprias expansões adicionadas aos jogos.
Nessa modalidade, a empresa responsável amplia seu escopo de negócios e vem
conquistando milhões de participantes em diferentes plataformas.
Com o exemplo da franquia Warcraft, vemos que a história abraça os novos
meios de comunicação digitais que surgem ao longo do tempo e faz isso de maneira
eficaz, confirmando a efetividade da narrativa transmidiática como produto de um
público que se adaptou às diversas mídias. Temos uma narrativa que se tornou complexa
através de sua expansão, mas que, além disso, marca o seu público e transforma-se na
cultura de uma época.
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CAPÍTULO

PARA ALÉM DE UM MEIO:
O LARP COMO FINALIDADE E PRINCÍPIO

Tadeu Rodrigues Iuama

Introdução - Larp como mídia
Esse texto é de caráter ensaístico. Como todo ensaio, ao dialogar sobre um tema,
(assumidamente) também dialoga sobre quem o escreve. Por isso, a estratégia adotada nesse
jogo de escrita é descrever o Larp a partir da relação que tive com o tema durante minha
trajetória acadêmica até o presente momento.
Dito isso, a primeira coisa a ser considerada é a inquietação que me levou à pesquisa
em Comunicação: como é de se esperar num texto presente nessa coletânea, envolve os RolePlaying Games, um tipo específico deles: os larps. Para o leitor que se aventurar por essas
páginas sem nenhum conhecimento prévio, não há problema: uma explicação inicial será
dada.
Existe uma categoria de jogos chamada Role-Playing Games, popularmente referidas a
partir de sua sigla, RPG. A tradução de Role-Playing Games para o português é escorregadia:
embora o termo mais corrente seja jogo de interpretação de personagens, existem divergências
tanto ao uso do termo “interpretação” quanto ao termo “personagens”. Até onde se sabe, roleplay é um conceito que surge com o psicodramatista Jacob Levy Moreno (2016), e significa
algo que envolve tanto a percepção quanto a representação de um papel. Fiel a tradução de
Moreno, role-play passa a ser “desempenho de papéis”. Mas o que significa isso? De acordo
com Zagal e Deterding:

https://doi.org/10.29327/533604.1-14
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RPG é uma palavra usada por vários grupos sociais para se referir a várias
formas e estilos de atividades lúdicas e objetos que giram em torno da criação
estruturada por regras e da atuação de personagens em um mundo ficcional.
Os jogadores geralmente criam, representam e governam individualmente as
ações dos personagens, definindo e perseguindo seus próprios objetivos, com
grandes escolhas em quais ações eles podem tentar. O mundo do jogo geralmente
segue algum tema do gênero de ficção e é gerenciado por um árbitro humano
ou computador. Frequentemente, existem regras para progressão de personagem,
tarefas e resolução de combate. (2018, p. 46)

A definição é extensa, mas ainda assim imprecisa e restritiva. Brincar de casinha
é um modelo muito mais palatável: é bem provável que grande parte dos leitores já
tenha passado por uma situação em que você se coloca na pele de uma personagem
ficcional, e cria (muitas vezes em conjunto com outras pessoas) histórias. O RPG tem
bastante relação com isso, somado ao fato de que comparecem regras (para evitar que,
como às vezes acontece em brincadeiras de casinha, surjam dissonâncias se tal coisa
pode ou não pode ser feita), assim como a temática é mais abrangente (até mesmo
mais abrangente do que a definição anterior faz acreditar).
Dentre as formas de RPG mais consolidadas, é possível destacar: (i) RPGs de
mesa, forma na qual um grupo de jogadores, geralmente sentados ao redor de uma
mesa (daí o nome), descrevem as ações de suas personagens; (ii) os e-RPGs, versão
eletrônica que emula (em computadores ou videogames) a experiência de controlar
uma personagem, tanto em modalidades baseadas exclusivamente em texto, quanto
em modalidades com desenvolvimento audiovisual; (iii) os MMORPGs, modalidade
multiplayer onde um número massivo de jogadores compartilham um mesmo mundo
ludo-ficcional; e (iv) os larps, tema do presente texto.
Acrônimo para live action role-play, os larps (por vezes, também chamados de
live-action, ou lives) envolvem a dramatização, ou seja, os jogadores utilizam seus
próprios corpos como plataforma de expressão e performance das ações de suas
personagens. Dito de outra maneira, o “larp é frequentemente entendido como um
role-playing que conduz o que acontece na imaginação do jogador a torná-lo ‘real’ ou
corporificado: em vez de descrever as ações de um personagem, o jogador as executa”
(HARVIAINEN et al., 2018, p. 87).
Muitas vezes, são percebidos de maneira reduzida no Brasil, como apenas uma
forma mais intensa (ou extravagante) de jogar RPG de mesa. A razão disso se dá,
principalmente, pela chegada no Brasil, de carona com o RPG de mesa Vampiro: a
Máscara, que promove uma adaptação para ser jogado como larp. Contudo, o larp
no Brasil já passou por pelo menos três fases: a ligação umbilical com os RPGs de
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mesa; o reconhecimento como prática cultural; e as experimentações com a linguagem
(FALCÃO, 2014).
Foi nessa terceira onda do larp que me envolvi mais ativamente. Já o conhecia,
da maneira reduzida, como uma modalidade de jogar RPG de mesa. Mas, ao descobrir
o larp como “uma linguagem, uma mídia e um tipo de arte” (FALCÃO, 2014, p.
113), decidi que queria me aprofundar na questão e pesquisar, de maneira formal e
dedicada, o assunto.
Por meses, afundei-me nos livros da Knutpunkt / Knutepunkt / Knudepunkt
/ Solmukohta – os quatro nomes (de acordo com o país sede) que a conferência
anual de larp nórdico recebe. Com uma postura de publicações de livre acesso (que,
infelizmente, se tornaram pagas nas últimas edições do evento), os livros da conferência
(apelidados de Knutebooks) representam um importante acervo tanto da teoria quanto
do registro histórico sobre os larps. Passado esse período, tinha em mãos um projeto de
pesquisa para tentar ingressar no mestrado. Tal estudo ainda será detalhado em tópico
subsequente – por agora, é pertinente delinear porque escolhi a Comunicação, como
área de pesquisa.
A ideia de larp como arte me parecia suficientemente clara: afinal, já militava
acerca da mesma coisa para os RPGs de mesa, há algum tempo. A discussão de larp
como linguagem, por sua vez, soou-me um tanto hermética, na ocasião. Porém como
mídia, fascinou-me, desde a primeira vez que ouvi tal afirmação – embora ainda não
soubesse definir, como faço hoje, o que é uma mídia.
Hoje, oscilo entre (pelo menos) duas definições de mídia. A primeira delas é a
mais precisa para as pesquisas que desenvolvo: mídias são um conjunto de estímulos
definidos por um acordo (HAGGREN et al., 2009). A segunda é mais poética, e
tributa a linhagem intelectual à qual pertenço: mídias são pontes que procuram
superar o abismo entre o eu e o outro (BAITELLO JUNIOR, 2012). Nos dois casos,
é possível afirmar que larps são mídias.
Larps são um conjunto de estímulos definidos por um acordo. Quando um
grupo de pessoas decide jogar, elas entram em comum acordo quanto ao atendimento
do que é proposto naquele larp, seja no que diz respeito às de regras, seja no que diz
respeito à premissa narrativa. Larps são pontes que procuram superar o abismo entre
o eu e o outro. São uma forma de criar coesão social (o grupo de jogadores precisa
estar em comum acordo para que o larp ocorra) e, não raras vezes, permitem relações
autênticas entre os indivíduos – tema que ainda será abordado no decorrer do presente
texto.
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Se larps são mídias, que características o definem enquanto tal? Em primeiro
lugar, larps são mídias participativas (HAGGREN et al, 2009): todos os participantes
detêm um espaço de ação, ou seja, a capacidade de gerar estímulos uns aos outros.
Nesse sentido, diferem de mídias mais consolidadas, nas quais existe um emissor de
estímulos pré-definido, e as demais pessoas envolvidas são confinadas à condição de
receptores desses estímulos. Basta pensar nos livros-jogo, familiares a grande parte
dos jogadores de RPG de mesa: em inglês, são conhecidos como CYOA (Choose Your
Own Adventure) – escolha sua própria aventura, desde que ela esteja prescrita no que
foi definido pelo autor do livro-jogo: justamente o que é contestado pelas mídias
participativas.
Em segundo lugar, larps são mídias primárias (BAITELLO JUNIOR, 2012): os
indivíduos engajados em um larp dispõem de seus corpos como plataforma expressiva,
sem a necessidade de nenhum aparato mediando o processo. Apesar de ser possível
pensar em larps mediados por aparatos tecnológicos (e o florescimento dos LAOGs –
live action online games – no contexto da pandemia comprova isso), os larps costumam
necessitar da presença e da ação física dos indivíduos.
É curioso observar que os larps enquadram-se mais facilmente em definições de
mídia do que de jogo. Por não atenderem todas as características que definem um jogo,
são tratados como casos limite (SALEN; ZIMMERMAN, 2012), ou casos fronteiriços
(JUUL, 2019). São casos limite porque não apresentam resultados quantificáveis, e,
fronteiriços porque não apresentam regras fixas. Exceto em ocasiões muito específicas,
tais como o desfecho de um combate de boffer, ou a eleição de um príncipe em um larp
de Vampiro: a Máscara, é improvável que um participante de um larp fale algo como
“eu ganhei o larp de hoje” – consequência da ausência de resultados quantificáveis.
Além disso, é impossível que um larp apresente um conjunto de regras compatível com
o universo de possibilidades de ações dos jogadores: num larp onde todos representam
personagens robôs, por exemplo, é muito improvável que exista uma regra que defina
o que acontece caso algum jogador espirre – motivo pelo qual as regras dos larps
precisam, sempre, de flexibilidade.
Por esses motivos, é pertinente defender que os larps são mídias. Mídias
caracterizadas por uma ludicidade, uma vez que não apresentam todas características
(mas diversas) que definem os jogos. Como tenho optado por chamar, são mídias
lúdicas.
Mas ainda falta encaixar uma peça nesse quebra-cabeça: se os larps são mídias,
como eles procuram superar o abismo entre o eu e o outro? Como podem construir
relações autênticas entre os indivíduos? O primeiro passo para essa resposta envolve
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definir bleed, conceito recorrente nas pesquisas sobre larp, que diz respeito a “quando
as emoções, pensamentos, relações e estados físicos passam do jogador ao personagem
e vice-versa” (BOWMAN, 2017, p. 149). Bleed-in, nesse sentido, seria a relação do
jogador para a personagem e bleed-out, por sua vez, seria a relação da personagem para
o jogador. Se eu definir minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado,
em poucas palavras, a frase seria: analisar as dinâmicas do bleed-in e apontar as
potencialidades do bleed-out. E é justamente nesse contexto que proponho os próximos
tópicos.

Bleed-in: larp como finalidade
No mestrado (IUAMA, 2016), hoje disponível como livro (IUAMA, 2018),
pesquisei sobre como a história de vida dos jogadores interfere nas ações desempenhadas
por suas personagens. A pesquisa foi conduzida dentro do grupo de pesquisas
“Narrativas Midiáticas” (UNISO/CNPq), de modo que a perspectiva da narrativa
dentro de um jogo pôde ser aprofundada. Para além da contenda entre narratologia
e ludologia que, por vezes, povoa as pesquisas de jogos (JUUL, 2019), a intenção foi
conduzir a pesquisa visando um jogo compreensivo (IUAMA, 2017; 2019), já que
busca, de maneira abrangente e dialógica, abarcar as diferenças e contradições.
Nesse sentido, uma tríade conceitual auxiliou a fundamentar o enquadramento
teórico que permitiu afirmar que a história de vida dos jogadores, de fato, é o que
mobiliza as ações das personagens: a narrativa, o imaginário e o vínculo. Da perspectiva
das narrativas, Benjamin (1987) aponta que a esta emerge da experiência: se algo
pode ser chamado de narrativa, é porque sua fonte foi a experiência do narrador, que
imprime suas próprias impressões sobre a obra. Huizinga (2017), ao afirmar que o
jogo possui caráter imaginativo e arquetípico, conduziu a pesquisa na direção de Jung
(1976): por mobilizar conteúdos profundos da psique, o jogo teria contato com o
imaginário, o arcabouço de imagens arcaicas que constituem a parcela filogenética
do psiquismo humano. Jung (1976) contribuiu ainda com as noções de projeção e
introjeção – grosso modo, definidas como a transferência de conteúdos subjetivos
para um objeto (projeção) ou assimilação de conteúdos atribuídos a um objeto pelo
sujeito (introjeção) –, terminologias cujo significado é muito próximo às noções de
bleed-in e bleed-out. Por conta dessa indefinição entre jogador (sujeito) e personagem
(objeto), havia uma justificativa plausível para a criação e manutenção de vínculos,
termo considerado como correlato à comunicação para a linhagem teórica em que me
encontro (BAITELLO JUNIOR, 2012).
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Feito esse arrazoado teórico, é pertinente trazer que, na pesquisa conduzida
no mestrado, que as ações desempenhadas pelas personagens (investigadas por meio
da observação participante em sessões de larp) correspondia à acontecimentos da
biografia dos jogadores (informações obtidas por meio de entrevistas). Grosso modo,
seria como dizer que uma personagem quieta costuma corresponder à um jogador
tímido. Mas, além disso, eventos significativos da biografia dos jogadores costumam
ser transportados para a ficção do larp: se um jogador, em sua biografia, teve um
pai ausente, ao jogar um larp no qual é colocado em situação de paternidade, irá
responder com uma paternidade também ausente (identificação por aproximação) ou
como uma figura paterna atenciosa (identificação por oposição) – mas dificilmente
ficará indiferente à questão. Por fim, a própria ficção passa a ser modelada em função
do repertório de vida dos jogadores: se alguém acabou de consumir algum produto
midiático – tal como um filme que lhe marcou –, é possível que o use como modelo
narrativo, e tome ações, no larp, que busquem conduzir a narrativa no sentido da
adequação a esse modelo.
Por conta dessa relação de combinação entre jogador e personagem, emerge
a noção de larp como finalidade: dado o ambiente seguro que uma prática lúdica
representa, o role-play, presente no larp, teria função terapêutica (MORENO, 2016;
BOWMAN, 2017; IUAMA, 2020a). Nesse sentido, o larp coloca-se como uma
necessidade da psique humana: pode-se usar espaços seguros para exercitarmos nossos
anseios que não são passíveis de concretização na vida cotidiana, assim como elaborar
conteúdos de nossas biografias que precisam ser ressignificados. Escapismo, não como
adjetivo pejorativo, mas como finalidade terapêutica.
É importante ressaltar que a finalidade terapêutica aqui proposta não compete
com a psicoterapia profissional, na qual indivíduos devidamente formados para tal
ação são qualificados para lidar com questões mais profundas. Embora exista um
histórico de utilização dos larps no contexto da clínica psicoterapêutica, não é essa a
questão que trato. Terapêutico, como comparece nesse texto, é algo mais próximo da
expressão coloquial válvula de escape – ou, num termo mais acertado, do ócio.
O larp, visto como finalidade, ainda é uma poderosa ferramenta de socialização:
indivíduos são lançados à tarefa cosmogônica de criar uma narrativa, colaborativamente.
Como compartilham tal função demiúrgica, sendo os tijolos metafóricos dessa
construção, seus próprios conteúdos biográficos, há criação de vínculos entre os
indivíduos. Aqui, comparece a comunicação, vista a partir de sua função social:
comunicação gera comunidade. Mas tal consequência está longe de ser exclusiva dos
larps: Huizinga (2017) já apontava para a estreita relação entre os jogos e a formação de
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grupos. O que parece específico dos larps é a intensidade de tal vinculação, justificada
tanto pela já referida relação íntima com a biografia dos seus participantes, quanto pela
presença do corpo, importante canal de socialização, dada a exuberância de estímulos
sensíveis que são compartilhados (BAITELLO JUNIOR, 2012).
Em suma, o larp como finalidade diz respeito ao nosso ímpeto de vinculação. Seres
gregários que somos, buscamos por estratégias para nos socializarmos. Recuperando
Benjamin (1987), ao percebermos o caráter narrativo dessa prática, existiria um ímpeto
à formação de uma tradição, ou seja, um conjunto de valores compartilhados pelos
participantes, por meio das experiências conjugadas durante os jogos. Habitamos
mundos imaginados compartilhados, não apenas discursivamente, mas, sobretudo,
corporificamos nossa habitação nesses mundos.

Bleed-out: larp como princípio
Dentre as questões que mais me fascinaram no mestrado, certamente os estudos
do imaginário ocupam lugar de destaque. Tanto que, no doutorado (IUAMA, 2020b),
esse seria o horizonte da pesquisa, gestada dentro do grupo de pesquisas “Mídia e
Estudos do Imaginário” (UNIP/CNPq). O ponto de partida é acepção de imaginário
adotada pelo grupo, tributária da noção de noosfera (MORIN, 2011), visto como
algo ambivalente, que retroage com a cultura. Se por um lado o imaginário é de
caráter arquetípico (JUNG, 1976) e, portanto, anterior ao indivíduo (diz respeito
à filogenética), por outro o imaginário é moldado pela biografia do indivíduo e, ao
fazer isso, retroalimenta a própria cultura. Dito em outros termos: o imaginário subjaz
à cultura, mas é constantemente atualizado pela vida cultural. Ao ser atualizado,
modifica a própria cultura na qual está inserido. Parece confuso, mas na verdade é
mais confuso do que parece. Daí meu fascínio.
Inserido nessa perspectiva, o argumento defendido na minha tese foi o seguinte:
seja do ponto de vista psicológico (WINNICOTT, 2019), seja do ponto de vista
sociológico (CAILLOIS, 2017), os jogos que jogamos configuram a cultura em que
vivemos; destarte, é possível reconhecer padrões estruturais semelhantes entre os jogos
mais populares de uma determinada civilização, seu paradigma, sua organização social
e sua dinâmica comunicacional; se dermos atenção para jogos que operem estruturas
distintas daquelas praticadas pelos jogos dominantes, potencialmente poderíamos
evidenciar outros valores civilizatórios. A isso, dei o nome de ludocomunicação.
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E o que isso quer dizer, de fato? Quer dizer que temos uma estrutura paradigmática
objetificadora, por dividir o mundo entre sujeitos e objetos e subjugar estes aos
caprichos daqueles. A isso, corresponde uma sociedade dividida entre dominantes
e dominados. Simultaneamente, temos um modelo comunicacional dominante
(sendo que a própria noção de dominante é fruto dos valores privilegiados pela nossa
sociedade) que divide os indivíduos e as coisas como emissores e receptores. Tudo isso
pode ser resumido, e exemplificado, ao observarmos que o modelo mais evidenciado
de jogos – a ponto de ser, muitas vezes, considerado como sinônimo de jogo como um
todo – é o jogo de competição regrado (ludus-agôn, para conversarmos com Caillois)
que, invariavelmente, constrói a noção de vencedores e perdedores.
Quando retomamos a ideia de que os larps são jogos em situação limite/
fronteiriça, observamos que, por terem regras negociáveis, fazem valer muito mais a
experiência (paidia, para conversarmos com Caillois); e por não possuírem resultados
quantificáveis, dissolvem a cisão e categorização dos indivíduos entre vencedores e
perdedores. Todos são participantes.
Daí a provocação do larp como princípio: na participação em larps, estaríamos
vislumbrando não apenas um mundo imaginário, mas um mundo possível – não
nos termos da ficção vivenciada na narrativa construída, mas na própria estrutura
colaborativa. Com o termo gamification – o transbordar de dinâmicas do jogo para
outras esferas da vida – em alta, é possível apontar para a ludocomunicação, que
descobri e conceituei participando de larps. Nesse sentido, é importante afirmar
que a ludocomunicação, essencialmente, é uma forma de gamification. Contudo,
quando lúdico é confundido com competitivo (para não falar da predominância das
modalidades virtuais quando pensamos em jogos atualmente), optei por utilizar outro
termo, a fim de evitar confusões, quando tratamos de valores tão diversos.
Destaco três conjuntos de valores celebrados pela ludocomunicação. Em primeiro
lugar, o pensamento complexo (MORIN, 2007). Composta por três princípios, a
complexidade moriniana admite a convivência de paradoxos, já que os larps evocam a
coincidência entre o que o eu e o outro aspiram para a ficção criada colaborativamente
(princípio dialógico), a evidência de causalidades não-lineares, uma vez que uma ação
presente dos indivíduos pode ter por consequência a ressignificação de um evento
passado (princípio recursivo) e o reconhecimento de que eventos específicos podem
conter em si a representação de fenômenos mais amplos, já que a ficção criada nos larps
costuma representar e relevar acontecimentos da vida cotidiana (princípio dialógico).
Em segundo lugar, privilegia as relações humanas num modelo comunitário,
reestabelecendo o equilíbrio entre as relações à distância e as relações de proximidade,
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pautadas por uma noção ética que visa a diversidade e a solidariedade, uma vez que
nos larps a existência e o reconhecimento respeitoso do outro é pré-requisito para que
minha própria experiência ocorra – questões pertinentes à uma visão ecológica da
comunicação (ROMANO, 2004).
Por fim, convida à realização, (oriunda da paixão de criar), ou seja, nosso ímpeto
à espontaneidade, à comunicação (oriunda da nossa paixão de amar), ou seja, o
erotismo (no sentido de sensível) do corpo, que almeja, sempre, a fusão entre o eu e
o outro, e à participação (oriunda da nossa paixão de jogar), ou seja, a coerência entre
os anseios do indivíduo e os acordos coletivos. Essa tríade é pertinente a uma postura
unitária da sociedade (VANEIGEM, 2016).
Vaneigem (2016, p. 324) sintetiza o potencial do jogo enquanto desestabilizador
dos modos de vida vigentes ao indicar que “o jogo traz hoje o rosto da insurreição.
O jogo total e a revolução da vida cotidiana confundem-se desde então. Expulsa da
organização social hierárquica, a paixão do jogo fundamenta, ao destruí-la, um novo
tipo de sociedade, uma sociedade da participação real”. Ao jogarmos um jogo, como
o larp, que celebra valores tão distintos (e necessários) daqueles corriqueiros em nosso
cotidiano, o mecanismo de bleed-out (personagem gera consequências no jogador)
permite que tenhamos experimentado que um mundo imaginário é, na verdade, um
mundo possível. Dito em outros termos, “o mundo da imaginação é a ciência exata
das soluções possíveis” (VANEIGEM, 2016, p. 339).
É aqui que repousa a noção de larp como princípio: jogamos em mundos para
que depois possamos viver neles. Não por escapismo, mas pelo exato oposto: saímos
dos larps sabendo que aqueles mundos ficcionais apresentam possibilidades para
implementarmos no nosso mundo cotidiano. Se transformaremos a experiência em
ação, é outra questão, que não cabe ao presente texto. Cabe é reconhecer que pontes
precisam ser construídas se queremos transpor abismos – e que antes de construí-las,
é preciso imaginá-las.

Desdobramentos: larp como linguagem
Como disse no início do texto, ver o larp como linguagem me parecia um tanto
hermético. A questão da linguagem é algo que nunca havia me aproximado tanto.
Sempre estive próximo de uma linhagem teórica que não se debruçava sobre essa
questão, mas isso vêm mudando, recentemente.
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Descobri, pesquisando Flusser (1970), que podemos entender a linguagem
como um tipo de jogo. E jogo, para o autor (1967b), é todo sistema que permite
combinações de elementos de acordo com regras. Diferente de algumas das definições
mais correntes para jogos, aqui não temos um caso-limite/fronteiriço: larps são
sistemas que permitem combinações de elementos de acordo com regras. As regras
e os elementos variam, é certo. Mas a própria definição de Flusser (1967b) antecipa
tais variações: poesia, a inclusão de novos elementos; filosofia, a exclusão de elementos
redundantes/indesejados; e tradução, a mudança das regras do jogo.
Reconhecer larp como jogo, e por consequência como linguagem, soa mais
pertinente com essa definição. Reconhecer sua poesia, sua filosofia e sua tradução é abrir
novos campos a serem desbravados. Como participante de larps, nos aproximamos dos
seres do futuro (hoje, presente) descritos por Flusser (1969, p. 139):
A vida ativa desse ser do futuro será a criação poética de mundos deliberados e
substituíveis. E a vida contemplativa será a visão da dependência desses mundos
todos do inefável. Este homem do futuro será um ser que poderá habitar uma
multiplicidade de mundos de estruturas intercambiáveis, porque estará ancorado
no chão fundante do inarticulado. A sua criação de mundos será um serviço ao
inefável, e estes mundos serão obras a serem sacrificados no altar do inefável pela
contemplação redutiva.

Acusaram os textos de Flusser de, por vezes, serem construídos com um tom
profético. Por pelo menos mais uma vez, proponho o exercício de nos engajarmos nesse
texto como se fosse profético. Não é justamente isso que fazemos ao participarmos
de um larp? E agora, ao estar pesquisando-os, não é justamente por meio de uma
contemplação redutiva? Afinal, dificilmente a leitura desse texto capte a menor nuance
do que é participar de um mundo – imaginado e, portanto, possível.
Por fim, se o larp é uma linguagem, ele é uma linguagem que privilegia o ensaio.
“No ensaio, assumo-me no assunto e nos meus outros. No ensaio eu e os meus outros
são o assunto dentro do assunto” (FLUSSER, 1967a, p. 26). Nesse sentido, é pertinente
relembrar que no início desse texto, propositadamente um ensaio, afirmei que a
definição trazida dos RPG era restritiva. Uma das restrições que ela acaba impondo é
atrelar os RPGs como, frequentemente, seguidores de algum tema do gênero de ficção.
Os RPGs, com os larps em especial destaque nesse texto, são muito mais amplos do
que isso, justamente por conterem apenas um tema: nós.
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CAPÍTULO

RPG, LARP E EDUCAÇÃO

Rafael Carneiro Vasques

Introdução
Levando-se em conta a importância que os RPGs e os larps conquistaram no
universo cultural atual, levantaremos alguns apontamentos sobre o uso destas duas
modalidades dentro de propostas pedagógicas atuais. Além disso, analisaremos como
a imaginação é vista com desconfiança desde os perigos clássicos. Logo em seguida,
apresentaremos informações sobre práticas socioculturais que podem ser valorizadas a
partir do uso do RPG e do larp na educação escolar.

Que jogos são esses?
Quando falamos em jogos, lembramo-nos de alguns jogos tradicionais, tais
como dama, xadrez ou até mesmo atividades mais físicas, como futebol ou digitais,
como os jogos de celular, computador e videogames. O ato de jogar está disseminado
entre as pessoas de todas as classes sociais e faz parte do cotidiano de muitas pessoas.
Entre os mais variados jogos eletrônicos e de tabuleiro, dois tipos de jogos se
diferenciam por certas características: os RPGs de mesa e os larps.

https://doi.org/10.29327/533604.1-15
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O que é RPG?
Criado na década de 1970, nos Estados Unidos, o RPG (Role Playing Game) foi
trazido, inicialmente, por estudantes que faziam intercâmbio no exterior, alguns jogos
de RPG começam a ser publicados no Brasil na década de 1990.
Mas qual a diferença entre o RPG (Jogos de interpretação de personagens) e os
outros jogos?
O RPG é um jogo em que os jogadores criam uma história de forma coletiva. O
narrador elabora uma estrutura inicial de situações e personagens que serão apresentados
aos outros jogadores que, por sua vez, escolherão as ações de seus personagens nesta
história fictícia.
Desta forma, as partidas de RPG se desenvolvem a partir do diálogo dos
jogadores ao redor de uma mesa. O narrador descreve a situação inicial e os outros
jogadores narram as reações de seus personagens, que geram consequências nas cenas
apresentadas que serão descritas pelo narrador e assim por diante. A partir desta série
de diálogos, a história se desenvolve com a participação e diálogo de todos.
Os livros de RPG auxiliam os jogadores, apresentando universos fictícios que
auxiliam os participantes a criar suas próprias histórias, apresentando “regras”, cenários
e personagens que podem ser utilizados pelos jogadores.

O que é LARP?
O larp surgiu da expressão Live Action Role Playing (Interpretação de personagens
ao vivo) e caracterizava uma variação dos jogos de RPG: enquanto os jogadores narram
suas ações no RPG, os jogadores interpretam seus personagens como no teatro, no
larp. Apesar desta atividade já ser praticada antes mesmo do desenvolvimento do
RPG, a disseminação dela com este nome no mundo (e principalmente no Brasil) se
deu somente a partir da década de 1990 juntamente com a popularização do RPG.
No larp, o organizador tem uma participação menos condutora, visto que seu
papel, em maior parte, está ligado à organização prévia, sendo incapaz de acompanhar
cada diálogo e ação que é realizada pelos outros jogadores (no RPG, o narrador é
informado de cada ação de cada personagem).
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Jogo ou/e arte?
Tanto o RPG quanto o larp apresentam características que os aproximam da
arte e do jogo. Podemos identificar aspectos de arte ao observarmos a utilização de
elementos objetivos e subjetivos na criação de histórias compartilhadas, caracterizandoos como obras abertas. Estas histórias podem apresentar uma narrativa oral maior ou
menor e uma performance maior ou menor, aproximando-se da distinção apontada
por Aristóteles, em sua obra intitulada A Poética (1999), em que apresenta o épico
relacionado à narrativa, em que o maravilhoso pode ser mais bem explorado, enquanto
a tragédia é relacionada à representação teatral (ao drama), e, por este motivo, o
maravilhoso é reduzido.
O RPG, por ser pautado na narração, pode desenvolver cenas e situações que
causariam estranheza durante a representação, mas que podem ser narrados de modo
interessante e agradável. Para que um jogo de RPG de mesa consiga se desenvolver da
forma mais satisfatória possível, é conveniente que não se tenha mais que 7 jogadores,
pois cada ação de cada personagem é orientada pelo narrador, que deverá dividir sua
atenção entre todos os jogadores.
O larp, por sua vez, é pautado na representação dos jogadores e, em menor parte,
na narração. Desta maneira, a história se desenvolve pela interação entre os jogadores e
o organizador acompanha o desenrolar da atividade sem interagir ativamente durante
vários momentos da história. Levando-se em conta a maior liberdade dos jogadores
em relação ao organizador, não existe nenhum limite para o número de jogadores em
um larp. Alguns larps europeus chegam a contar com mais de mil jogadores.
Podemos identificar características de jogo – tanto o RPG quanto o larp –
observando a definição de Katie Salen e Eric Zimmerman (2012, p. 95): “Um jogo
é um sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definido
por regras, que determinam um resultado quantificável”. Desta forma, RPGs e larps
apresentam regras e mecânicas que definem as ações dos jogadores nas interações por
eles desenvolvidas.
Além disso, estas duas práticas eliminam a distinção entre espectador e autor, além
da distinção entre autor e ator, visto que cada participante interpreta um personagem
e escolhe seus próprios caminhos, produzindo efeitos nas histórias que não foram
imaginadas pelo narrador ou organizador.
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Os perigos da ficção
Desde tempos antigos, encontramos indivíduos e grupos sociais preocupados
com a imaginação e com seus limites. Alguns dos casos mais emblemáticos já são
apontados na Grécia Arcaica.
Conta-nos o historiador grego Plutarco (46 d.C. – 120 d.C.) em Vidas Paralelas –
Sólon e Publícola (2012) uma curiosa passagem sobre o grande legislador e poeta Sólon.
Este último foi considerado um dos sete sábios do mundo grego e foi o responsável por
elaborar a Constituição de Atenas que acabou por transformar a estrutura do poder
político da Cidade-Estado e que, com o tempo, a partir de uma série de reformas
levadas a cabo por seus sucessores, culminou na democracia ateniense. Após elaborar
a reforma jurídica, Sólon viajou pelo mundo conhecido.
Enquanto Sólon viajava, ocorreu algo curioso em Atenas: durante um dos festivais
em homenagem ao deus Dioniso, um membro do coro chamado Téspis iniciou um
diálogo com o coro, interpretando ele um personagem. Originou-se, assim, a tragédia
grega, que fez muito sucesso na época e era representada durante as Grandes Dionisíacas.
Após regressar para Atenas, Sólon assiste uma apresentação de Téspis:
Depois da representação, Sólon dirigiu-lhe a palavra, perguntando-lhe se não
tinha vergonha de, diante de tanta gente, dizer tamanhas mentiras. Téspis
retorquiu-lhe que não havia mal se, por divertimento, falasse e agisse daquela
maneira, mas Sólon bateu violentamente na terra com o bastão e exclamou:
‘Bem depressa, então, à laia de elogiar e apreciar assim tal brincadeira, a iremos
encontrar nos assuntos sérios’. (PLUTARCO, 2012, p. 101).

Percebemos, assim, que o desenvolvimento de uma expressão artística livre e que
explore outras possibilidades históricas produziu, já na Atenas pré-democrática, um
questionamento sobre suas possíveis implicações políticas, sendo, portanto, reprovada
por um dos sete sábios da Grécia Antiga.
Já na Grécia Clássica, o filósofo Platão apresenta sérias críticas aos poetas em seu
famoso livro A República (2004). Em uma fala de Sócrates, a interpretação é ligada a
homens mal ensinados e a representação de atos falhos deve ser evitada por qualquer
pessoa boa.
Quando um poeta apresenta ações que são malvistas, ele acaba por incentivar
e estimular estas ações entre seus espectadores. Representar as fraquezas de um ser
humano faria com que os espectadores se alimentassem das desgraças e tristezas que
devemos evitar.
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Segundo a Teoria das Ideias, as coisas que existem, como uma cama, são
concebidas por existir uma ideia de cama, elaborada por um Deus criador. Desta
forma, um marceneiro que fizesse uma cama no mundo material estaria sendo afetado
pela ideia originária de cama e produziria um objeto material que seria uma cópia no
mundo material. Um pintor que pintasse uma cama estaria reproduzindo um objeto
que já é uma cópia, afastando-se, cada vez mais, da verdadeira ideia de cama. Nesta
visão platônica, a poesia grega afastaria os seres humanos de qualquer conhecimento
verdadeiro. Em uma Cidade-Estado ideal, os poetas não participariam da educação
dos jovens, pois disseminariam ideias e sentimentos ruins entre as pessoas.
Desta forma, a arte recebe uma segunda crítica grega em relação à veracidade de
seu conteúdo e de sua contribuição à educação dos jovens e na cultura em geral.
Contrapondo-se aos questionamentos anteriores, Aristóteles escreve seu livro A
Poética (2008) para analisar a prática artística e defender o caráter pedagógico da arte.
Segundo o filósofo, a arte poética é realizada por meio de representações (mímesis)
que variam entre si. O ato de representar é natural ao ser humano e permite que
adquira seus primeiros conhecimentos (aprender palavras, por exemplo) além de
causar divertimento nos seres humanos. Desta forma, Aristóteles aponta a origem
da representação não como um distanciamento da verdade do Mundo das Ideias, e
sim como uma prática natural dos seres humanos que ensina e diverte. Refutando o
caráter de equívoco, erro ou má fé da representação, o filósofo aponta, ainda, para o
distanciamento entre mundo real e mundo representado, ao afirmar que: “as coisas que
observamos ao natural e nos fazem pena agradam-nos quando as vemos representadas
em imagens muito perfeitas como, por exemplo, as reproduções dos mais repugnantes
animais e de cadáveres” (2008, p. 42).
Questiona o autor, assim, a ideia de que observar algo desagradável na ficção
produziria uma degeneração do espectador. Para Aristóteles, estas situações teriam
na tragédia, inclusive, uma característica positiva: produziriam terror e piedade entre
os espectadores e, assim, provocariam uma purificação destes sentimentos, ou seja,
a arte produziria uma catarse entre os espectadores quando experimentassem estes
sentimentos a partir de uma representação.
Quanto à crítica em relação à veracidade dos fatos, Aristóteles diferencia Poesia e
História a partir de um elemento específico: a poesia lida com a possibilidade dos fatos,
enquanto que a história descreve os fatos. Em outras palavras, a poesia lida com “como
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poderia ter sido” enquanto que a história lida com “como foi”. O conteúdo artístico
é então visto como livre de utilidades cotidianas, apresentando um aspecto universal
e filosófico.
Os estudos sobre a arte, o jogo e a representação ganharam um espaço definitivo
dentro do pensamento mundial. As manifestações artísticas e lúdicas foram analisadas
pelas mais variadas linhas de pensamento enquanto acompanhava o desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural da humanidade.
Novas formas de arte foram desenvolvidas (fotografia, cinema, etc.) e
experimentações artísticas ousaram novas formas de expressividade e de interação
com o público (impressionismo, teatro épico, neorrealismo, etc.). Os jogos também se
desenvolveram: RPGs, jogos de tabuleiro, jogos de computador, de celular, etc.
O desenvolvimento tecnológico e científico, impulsionado pela Revolução
Industrial, resultou em um uso cada vez mais constante da tecnologia em nossas
vidas. Essa transformação tecnológica alterou nossa relação com o tempo, o espaço e
a própria sociedade.

Educação
Em sociedades tradicionais, o processo de ensino visa inculcar nos indivíduos os
valores tradicionalmente vistos como legítimos. Com o processo de desenvolvimento
de Estados-Nações que abarcam um número cada vez maior de grupos com diversas
experiências e saberes, cada Estado-Nação desenvolveu seu modelo de educação para
tentar comportar (ou reprimir) as diferenças culturais e identitárias desenvolvidas em
todo o território nacional. Juntamente com esta dificuldade, as transformações materiais
produziram uma dificuldade muito grande em relação às questões pedagógicas: qual o
impacto da tecnologia na capacidade de concentração, de aprendizado, de abstração,
etc.
Ao mesmo tempo em que os computadores passaram a fazer parte do nosso
cotidiano em uma série de atividades, busca-se desenvolver atividades nas quais as
pessoas consigam se relacionar e desenvolver habilidades para as quais não é necessário
o uso de computadores. Dentre estas atividades, o RPG e o larp ganham algum
destaque. Vejamos os motivos em seguida.
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Leitura e escrita
Um dos pontos centrais buscados no processo educativo é o desenvolvimento
da habilidade de leitura e escrita. Textos acadêmicos, didáticos e literários são
apresentados aos alunos em variados momentos da vida escolar, ao mesmo tempo
em que o desenvolvimento de novas tecnologias de entretenimento concorre com a
formação do leitor.
Os RPGs e larps são livros que podem ser definidos como literatura ergódica
(AARSETH, 1997). A literatura ergódica (ergon e hodos, que significam “obra” e
“via”) se caracteriza pela leitura não linear e que exige a operação de se lecionar e
relacionar informações que serão utilizadas posteriormente de acordo com a utilidade
em questão. Desta forma, um texto é ergódico se ele se diferencia do texto tradicional
por ser labiríntico e não linear. A literatura ergódica apresenta quatro funções:
•

Explorativa: na qual o leitor adota os caminhos da leitura;

• Configurativa: na qual o leitor pode recombinar os fragmentos textuais do
		 livro;
•

Textônica: na qual o leitor produz seu próprio material;

•

Interpretativa: na qual ele interpreta os textos.

Em todos os textos, a função interpretativa se apresenta, mas a literatura
ergódica apresenta uma das outras três funções, seja ela a explorativa, a configurativa
ou a textônica. Ou seja, para considerar uma obra como uma literatura ergódica, é
necessário que tenha duas funções sejam identificadas no texto.
Recentemente, o jornal inglês The Guardian publicou um texto The joy of reading
role-playing games.1 (WALTER, 2015), no qual o autor defende que os livros de RPGs
devem ser tratados como textos que são, inclusive, árduos para o desenvolvimento da
leitura. Cita, ainda uma série de autores consagrados que se desenvolveram enquanto
jogadores de RPG, como, por exemplo, os premiados escritores China Miéville e Junot
Díaz. Outro nome consagrado que produziu dentro do mundo dos RPGs é George
M. M. Martin.

1 in A alegria de ler role-playing games.
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Interessante ressaltar que os RPGs e larps apresentam não apenas narrativas,
mas organizam aspectos que influenciam a experiência da criação de histórias e de
personagens verossímeis dentro do universo ficcional.
Até mesmo uma interpretação que contrarie as premissas iniciais do personagem
pode ser vista não como um desvio, um erro, mas pode ser uma forma de representar
mudanças na personalidade do personagem em questão.
Algumas ambientações de sucesso, como Star Wars e as histórias de terror escritas
por H. P. Lovecraft se fortaleceram e incorporaram ideias, personagens e eventos que
surgiram primeiro em seus respectivos RPGs. George R. R. Martin elaborou a série de
livros Wild Cards a partir das histórias criadas com o seu grupo durante as partidas de
RPG. Essas atividades acabaram por fortalecer o laço entre as pessoas e a disseminação
de ideias e valores sociais.

Socialização
O RPG e o larp só podem ser praticados em grupo. Desta forma, apresentamse enquanto excelentes ferramentas no processo de socialização que se desenvolve nas
escolas. Assimilação de regras, normas, conteúdos, comportamentos, linguagens, etc.
O uso de RPG já foi incentivado pelo MEC, através de um encarte distribuído pelo
MEC dentro da revista do Ensino Médio (LOURENÇO, 2004) no qual o jogo era
apresentado para o público a partir de uma história baseada no livro O Grande Sertão:
Veredas, de Guimarães Rosa.
Vários pesquisadores têm apontado para o uso do RPG como fator de socialização,
inclusive ao tratar de pessoas que enfrentam dificuldades de diferentes origens. Em
Portugal, Vera Lúcia Leite Carvalho estudou o RPG como ferramenta de socialização
de alunos com Síndrome Alcoólica Fetal (2013); a Secretaria da Educação de São
Paulo (JORNAL..., 2013) utilizou o RPG como uma campanha contra o Bullying nas
escolas estaduais; psicólogos em São Paulo passaram a utilizar o RPG em terapias em
grupo (BLUME, 2017); e Elizabeth Fein (2015) analisou o potencial transformador
dos larps em participantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.
Levando-se em conta a alta participação dos indivíduos dentro destas atividades,
o RPG e o larp estimulam a troca de ideias, criam a possibilidade de as pessoas
experimentarem sentimentos e sensações dentro de um ambiente ficcional que
lhes possibilitam fortalecer laços sociais e permitem que as pessoas vinculem suas
experiências com o grupo.
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Ao enfrentarem desafios em grupo, ou até mesmo quando precisam se opor
aos outros participantes, os jogadores de RPG e larp acabam produzindo significados
coletivos. Certos assuntos e reflexões são estimulados quando são realizadas em grupos,
visto que os mais variados pontos de vista estimulam visões de mundo que, muitas
vezes, somos incapazes de perceber.
A própria aquisição de conteúdo pode se realizar de forma prazerosa entre
os jogadores de RPG e larp. Deste modo, além da prática da leitura e da escrita,
socializa-se conhecimento, valores, práticas e saberes dentro de atividades nas quais os
participantes são ativos e colaboram com o desenvolvimento das histórias.

Ação, imersão e participação
Diferente de algumas outras modalidades artísticas nas quais há uma divisão
entre artista e público, o RPG e o larp borram esta linha divisória. Todos são autores
das falas e ações de seus próprios personagens.
Como agir e quando agir dependerá das escolhas que os indivíduos farão com
o grupo, ou seja, completamente contextualizadas e que trarão consequências para
o personagem do jogador, para os outros personagens dos outros jogadores e para o
andamento da própria história. Assim, o jogador é o herói de sua própria história e ele
deve lidar com isso.
A distinção entre uma ação corajosa e uma ação inconsequente muitas vezes só
pode ser sentida com as consequências causadas por esta.
Ao levar em conta estas possibilidades, a já extinta Liga das Nações2 promovia
simulações entre jovens para estimular a participação desta parcela da população na
reflexão sobre certos temas e até mesmo na busca por soluções. Após o fim da Liga
das Nações e a criação das Nações Unidas, esta prática se manteve e se expandiu por
muitos países. Nestas simulações, os jovens representam variados países com interesses
diversificados e devem seguir as normas de funcionamento destas instituições.
Um dos elementos mais importantes do RPG e do larp é o extensivo uso do
diálogo. Não existe jogo de RPG ou larp sem comunicação entre os indivíduos (alguns
RPGs e larps podem, inclusive, limitar ou proibir o uso da fala entre os participantes
para estimular outras formas de comunicação). Além disso, é importante respeitar a
2 Instituição substituída posteriormente pela Organização das Nações Unidas.
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fala do outro, visto que é impossível jogar RPG se o narrador não ouvir ou for ouvido,
como da mesma maneira que um larp não consegue se desenvolver se as pessoas não
se comunicarem entre si. Percebe-se, portanto, que estes jogos apresentam alguns
elementos fundamentais para qualquer forma de vivência democrática.
A possibilidade de imersão participativa dentro de simulações passou a ser vista
como uma rica ferramenta para a exploração de conteúdos e práticas acadêmicas por
pesquisadores, professores, escolas, universidades e instituições em geral.

Conteúdos escolares
Com a popularização do RPG, muitas pessoas se interessaram em usar o RPG
como forma de transmitir conteúdos escolares dentro ou fora da sala de aula. Um
dos casos mais exemplares é da escola dinamarquesa Østerskov3, que utiliza larps
regularmente em sua prática pedagógica.
Outros esforços renderam frutos nas mais variadas áreas, como, por exemplo,
na física (AMARAL, 2013; DOS SANTOS; DAL-FARRA, 2012), na biologia celular
(RANDI; CARVALHO, 2013), matemática (OLIVEIRA; DANTAS, 2008), história
(VALÉRIO, 2013), química (ARAÚJO, 2015), etc.4
Observa-se, portanto, o aumento dos estudos e das práticas educacionais que
visam apresentar e testar iniciativas, produzir discussões dentro da comunidade escolar
e ampliar as ferramentas didático-pedagógicas que auxiliem na superação dos desafios
no ambiente escolar contemporâneo.
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CAPÍTULO

CONHECIMENTOS VAMPÍRICOS ANCESTRAIS:
OS TEXTOS DE SABOR LITERÁRIO MEDIEVAIS EM
VAMPIRE: THE ETERNAL STRUGGLE

Pedro Panhoca da Silva
Flavio Panhoca

Introdução
A epígrafe é lembrada como um trecho de um texto inserido e ressignificado
num segundo. Para tal, normalmente é encontrada em início de artigos acadêmicos,
capítulos de livro ou até livros inteiros. Porém, um possível desdobramento da epígrafe
presente em collectible card games – ou simplesmente CCG, quando não são chamados
de trading card games/TCG – chama a atenção por sua capacidade de estabelecer uma
conexão entre literatura e jogo: o texto de sabor.
Existente desde a década de 1980, pouco se atentou ao texto de sabor pelo fato
de ele não ser – assim como a epígrafe – presença mandatória no segundo suporte em
que é inserido. Diferente da epígrafe que tem o poder de atrair um leitor de um texto
para outro, aqui a transição é feita entre suportes e mídias. Logo, sugere-se que uma
análise mais profunda sobre as potencialidades desse recurso seja feita por meio de um
estudo de caso.
Escolheu-se o card game Vampire: the Eternal Struggle (1995) – conhecido
popularmente por VTES – e algumas de suas cartas cujos textos de sabor foram
extraídos de obras publicadas durante a Idade Média europeia1. Com isso, será possível
1 Se limita aqui, a Idade Média europeia sendo o período entre os séculos V e XV e espacialmente não sendo
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mostrar os benefícios que um card game que opte por manter os textos de sabor ligados
à literatura canônica em suas cartas é capaz de proporcionar a quem não se contenta
apenas em jogá-lo, mas conhecer a origem dos excertos selecionados. Por meio dessa
relação intertextual, jogadores poderão ser atraídos para textos-fonte ao passo que
compreendem o motivo de sua inserção em determinadas cartas.

Baralho para colecionar e jogar
Um collectible card game é diferente de um jogo de baralho convencional.
Ele possui, como o próprio nome em inglês afirma, duas funções: ser jogado e/ou
colecionado. Logo, sua parte colecionável se aproxima das coleções de figurinhas,
moedas ou selos de cartas, com algumas cartas mais raras de serem obtidas do que
outras; enquanto sua parte jogável remete ao fato de promover uma disputa entre os
jogadores que envolve estratégia, imersão e sorte para o grande vencedor ser conhecido
(CAILLOIS, 1990).
Vampire: the Eternal Struggle é um dos CCG mais antigos e famosos de toda
a História. Como muitos outros, surgiu logo após o collectible card game pioneiro
Magic: the Gathering (1993). Porém, diferente dos convencionais criados para o
sistema 1x1 – dois jogadores que se enfrentam –, este card game foi criado pensando
no jogo multiplayer, em seu caso, idealizado para se ter numa mesa de jogo de 3 a
5 jogadores. O que o destaca dos demais collectible card games é que o Vampire: the
Eternal Struggle pode ser considerado o mais completo dessa categoria (TURKAY;
ADINOLF; TIRTHALI, 2012, p. 3702). Seu sistema de jogo funciona com cada
jogador precisando eliminar seu oponente à esquerda, logo, cada um deles tem no
jogador à direita sua maior ameaça. A ambientação desse collectible card game funciona
da seguinte forma:
O jogo de cartas Jihad [sic] é baseado em VAMPIRE: The Masquerade2, o RPG de
terror mais famoso do momento. Cada jogador faz o papel de um Methuselah3, e
deve perseguir um enquanto é perseguido por outro. Vence quem acumular mais
vitórias.
Para conseguir seu intento, cada jogador terá que recrutar novos vampiros
delimitada – apesar do nome – somente à Europa, mas também a todo o mundo mediterrâneo e o Oriente
Médio.
2 No Brasil traduzido e comercializado como Vampiro: a Máscara (1999).
3 Também pode ser chamado de “Matusalém”.
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para seu exército – além de equipá-los, dar-lhes mais poder e convocar aliados
humanos, magos ou mesmo lobisomens renegados. E, para fazer tudo isso, ele vai
gastar Pontos de Sangue – que são a medida de vida e da influência do vampiro
na sociedade. Os Pontos de Sangue devem ser gastos com sabedoria: quanto mais
você usar para atacar seus inimigos, mais fraco você ficará (LUIGI, 1994, p. 10,
grifos do autor).

Percebe-se que originalmente esse jogo se chamava Jyhad, em sua primeira
edição (1994). A Wizards of the Coast, fabricante original do jogo, havia escolhido um
nome polêmico demais para um jogo de cartas e as vendas em Israel, por exemplo,
foram pífias pelo fato de o nome original do jogo remeter à guerra santa muçulmana
(FARAGHER, 1995, p. 64). Além disso, o layout das cartas, muito parecidas entre si,
pode ser mudado, assim como algumas regras do jogo simplificadas por reclamações
dos jogadores sobre a exagerada durabilidade das partidas (FARAGHER, 1995, p. 64).
Vampire: the Eternal Struggle e outros collectible card games diferem-se dos jogos
de RPG pelo fato de não se precisar utilizar tabuleiros, manuais de regras, fichas
de anotações, uso de dados e a atuação cênica. É suficiente que cada jogador tenha
seu próprio baralho de jogo – chamado de deck – e tenham um espaço adequado
para se colocar as cartas em jogo. Isso faz com que qualquer collectible card game
seja logisticamente mais vantajoso pela facilidade de serem transportados por seus
jogadores (SILVA, 2016, p. 61), já que um deck pode caber no bolso de uma calça,
enquanto tabuleiros e manuais de regras precisarão de malas para serem transportados,
além de espaço físico relativamente maior.
Apesar de não ser um Role-playing game, Vampire: the Eternal Struggle e sua
temática gótica vampírica também sofreu ataques da mídia por falta de conhecimento
do que o jogo realmente era. Numa época em que qualquer produto que tangenciasse
o RPG era passível de ataques midiáticos – principalmente de grupos religiosos –
dois casos podem ser lembrados só na Grã-Bretanha. O primeiro foi uma matéria
da revista cristã Youthworks que classificou os card games em geral como “ameaças”
(BADDELEY, 1996, p. 25). O segundo caso foi exibido no programa de TV cristão
700 Club, na época transmitido para centenas de emissoras e dezenas de países, em
12 de fevereiro de 1996. Esse programa trouxe a público uma reportagem sobre um
jovem de 26 anos que se proclamava um vampiro e seduzia jovens para fazer parte de
sua “família vampírica”, onde fetiches sexuais seriam praticados pelo grupo, repleto de
garotas menores de idade, culminando na conclusão de que VT Vampire: the Eternal
Struggle era algo mais nocivo do que o primeiro RPG do mundo, o Dungeons &
Dragons (BADDALEY, 1996, p. 26). O fato é que nunca se comprovou a relação entre
Role-playing game e jogos similares com atos criminosos, já que o problema em todas
as fatalidades se concentrava no criminoso, e não no jogo.
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Mesmo envolto de polêmicas, o Vampire: the Eternal Struggle – assim como seu
“irmão mais velho” MTG – foi um jogo com grande sucesso de recepção, a ponto
de a Wizards of the Coast deixar de investir na linha de jogos de Role-playing game –
seu objetivo inicial – para se dedicar exclusivamente ao comércio e produção de card
games, lançando outros novos em seguida (CARD..., 1996, p. 8).

O sabor da idade média em cartas de baralho
Qualquer jogador deve conhecer as informações de suas cartas de Vampire:
the Eternal Struggle, tanto para colecionismo como para jogo. Abaixo seguem dois
exemplos de cartas:
Figuras 1: Cartas dos componentes library e crypt de Vampire: the Eternal Struggle,
respectivamente

Fontes: LackeyCCG.
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Em Vampire: the Eternal Struggle, as cartas do componente library – como
Condemnation: Betrayed – possuem seu verso da cor verde, enquanto as cartas crypt
– como Adrianne –, marrom. As informações que as cartas acima trazem podem ser
conhecidas pela tabela a seguir:
Tabela 1: componentes das cartas acima4
ELEMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXEMPLO
Library: Condemnation: Betrayed

NOME

Canto superior esquerdo

Library:

Canto

Crypt: Adrianne

inferior

esquerdo, representado por
CUSTO

ou
Crypt: Canto inferior direito,
representado por um número
branco dentro de um círculo
vermelho

COLEÇÃO

0 (não há custos para essa carta)

6

Library: Bloodlines (

Canto superior direito

)

Crypt: 10th anniversary ( )
TIPO

Library: Canto superior
esquerdo, abaixo do nome

Ação (

CLÃ

Crypt:
Canto
superior
esquerdo, abaixo do nome

Toreador (

Library: Centro à esquerda

Daimonion (

Crypt:
Canto
esquerdo

Auspex (

DISCIPLINA

inferior

(

)
)
) e Serpentis (

), Celerity (

)

), Potence (

) e Presence

)

4 Todos os símbolos utilizados na tabela 1 foram extraídos do Vampire: the Eternal Struggle e, portanto, seus
direitos autorais pertencem à Paradox Interacive.
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IMAGEM

Library: Parte superior, entre o
título e descrição/habilidade,
dentro de um quadrado

Library: monstro de grandes proporções (em
segundo plano) e espada fincada no chão (em
primeiro plano)

Crypt: Parte central, entre o
título e descrição/habilidade,
dentro de uma circunferência
oval

Crypt: figura humanoide com tapa-sexo.

Library:
+1 stealth action. Condemnation.
Lock a younger vampire.
Requires an Infernal vampire.
DESCRIÇÃO/
HABILIDADE

Abaixo da imagem (quadrado
de fundo branco), texto em
negrito ou não5

Put this card on a

ready minion. Bleed actions cost the minion with this card
an additional blood. Burn All other Condemnations on this
minion.
As

above, and the minion´s controller burns the

top card from his or her library during each of his or her
unlock phases.
Crypt: Camarilla: +1 bleed.

TEXTO DE
SABOR

GRUPO

ILUSTRADOR

Library: Abaixo da imagem
(quadrado de fundo branco),
texto em itálico

Library: But the Brujah are not as disciplined. Betrayal
swiftly shifts their focus.
Sargon, Baali.

Crypt: não há

-

Crypt: Acima
esquerdo da
habilidade

do canto
descrição/

1

Library: William O´Connor

Canto inferior esquerdo

Crypt: Scott Kirschner
ANO DE
PUBLICAÇÃO6 /
CRÉDITOS

Library: Canto inferior direito

Library: White Wolf Entertainment AB

Crypt: Canto inferior direito,
abaixo do custo

Crypt: White Wolf Entertainment AB

Fonte: criação de nossa autoria
5 A parte do texto que não se encontra em negrito corresponde ao uso normal da carta. Por sua vez, a parte em
negrito corresponde ao uso avançado da carta, geralmente com efeitos ou benefícios melhores do que os de seu
modo normal.
6 Como as versões inseridas no texto foram tiradas do software LackeyCCG, o ano das cartas foi omitido, só
presente nas versões impressas das mesmas.
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O texto de sabor presente da carta library remete diretamente à história interna
do jogo. Sargon – um importante personagem do jogo – é um vampiro pertencente
aos Baali, um clã de vampiros que venderam suas almas ao inferno em troca do poder
de reconhecer as fraquezas de seus inimigos e tirar proveito disso (BINDUSARA et
al., 2002, p. 28). Sargon, no texto de sabor supracitado na tabela anterior, questiona a
lealdade dos vampiros pertencentes ao Brujah – clã vampírico que outrora fora muito
próspero até ser traído pelo clã Ventrue (BINDUSARA et al., 2002, p. 37) – que se
tornaram a escória da sociedade vampírica, sendo hooligans ou membros de gangue
alguns de seus estereótipos. Em sua fala, Sargon questiona a falta de lealdade desses
vampiros, já que se tornaram rebeldes, arruaceiros e desleais, diferentes de seu clã,
cujos membros assinaram um pacto com o demônio e devem sua lealdade a ele para
sempre.
Diferente do collectible card game pioneiro, Magic: the Gathering, que dispunha
de uma equipe própria voltada para a seleção de textos de sabor e pesquisa de campo
sobre a possível recepção do público jogador (ROSEWATER, 2002), em Vampire: the
Eternal Struggle esse trabalho era função de dois colaboradores apenas: L. Scott Johnson
– designer do Vampire: the Eternal Struggle – e Robert Goudie7. Este afirma que seu
processo de criação de textos de sabor consistia em pensar bem sobre determinada carta
do jogo e pesquisava sobre notas de literatura para, então, selecionar o que poderia ser
inserido, sendo a maior preocupação a falta de espaço físico nas cartas. L. Scott Johnson
e Ginés Quiñonero Santiago – diretor de arte da Black Chantry Productions, atual
produtora responsável pela comercialização das coleções mais recentes do Vampire: the
Eternal Struggle – afirmam que os textos de sabor do mundo real são muito próximos
aos do texto de sabor do “Mundo das Trevas”8.
Além de textos de sabor que ajudam o jogador a entender o porquê de sua
seleção e atribuição a determinada carta do jogo, há também cartas ausentes desses
excertos – provavelmente por falta de espaço físico para serem inseridos – e textos
de sabor provenientes de obras do mundo real. A opção do destaque em itálico serve
para diferenciá-los do texto voltado à mecânica do jogo, com textos não-negritado
(habilidades e efeitos “normais”) e negritado (habilidades e efeitos “superiores”).
Quanto à presença do texto de sabor, as cartas de Vampire: the Eternal Struggle podem
ser divididas em três categorias: sem texto de sabor, com texto de sabor do “Mundo
das Trevas” – cenário criado por Mark Rein•Hagen para o RPG Vampiro: a Máscara
(1999) que deu origem ao Vampire: the Eternal Struggle – e com texto de sabor do
mundo real. A seguir há um exemplo de cada:
7 Informações obtidas por mensagens privadas trocadas com os próprios através da rede social Facebook.
8 Informações obtidas por mensagens privadas trocadas com os próprios através da rede social Facebook.
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Figuras 2: três cartas de Vampire: the Eternal Struggle, sem texto de sabor, com
texto de sabor do “Mundo das Trevas” e com texto de sabor do mundo real,
respectivamente

Fonte: LackeyCCG.

Percebe-se que as sete linhas de texto da carta Abactor ocupa completamente a
caixa de texto destinada à sua explicação, logo, não há espaço físico para a inserção
de um texto de sabor nela. Em Ambush seu texto ocupa apenas quatro linhas,
proporcionando outras quatro para seu texto de sabor: uma fala da personagem
Cameron, do clã Lasombra. Por sua vez, Muddled Vampire Hunter possui seis linhas
de texto, o que pode reservar outras três para uma citação extraída da obra de Dante
Alighieri.
Conforme mencionado anteriormente, Vampire: the Eternal Struggle é baseado no
“Mundo das Trevas”, e assim como o Vampiro: a Máscara conta a história dos vampiros
ao longo das eras passadas até a presente. Logo, se no jogo os vampiros convivem com os
humanos desde os tempos mais primórdios, seria natural parte do jogo ser ambientado
na Idade Média europeia. Esse período histórico que marcou a humanidade, também
foi marcante para a sociedade vampírica, pois não se preocupavam tanto em esconder
sua identidade dos mortais.
Além do RPG Vampiro: a Máscara, muito de obras produzidas na Idade Média
europeia pode ser aproveitado também para o Vampire: the Eternal Struggle. Abaixo
encontram-se algumas cartas cujos textos originais foram produzidos durante o que a
historiografia moderna entitulou como “Idade das Trevas” posteriormente:
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Tabela 2: cartas com “textos de sabor medievais”
NOME

COLEÇÕES

Skin of Steel

Anarchs, Camarilla
Edition, Kindred
Most Wanted,
Legacies of Blood,
Vampire: the
Eternal Struggle

Bewitching
Oration

Anarchs, Black
Hand, Camarilla
Edition, Ebony
Kingdom, First
Blood, Legacies
of Blood, Third
Edition, Vampire:
the Eternal Struggle

Blood Agony

Ancient Hearts

Muddled
Vampire
Hunter

Camarilla Edition,
Jyhad, Keepers of the
Tradition, Vampire:
the Eternal Struggle

OBRA
ORIGINAL,
AUTOR

Beowulf, autor
anônimo

Sem título,
Christine de
Pizan

The Rubá´iyat,
Omar
Khayyám

The Inferno,
Dante

ANO DE
PULICAÇÃO

EXCERTO
EXTRAÍDO

Entre 975 e
1025

“… no sword
on earth, / not
the truest steel,
could touch their
assailant; / for
by a spell he had
dispossessed all /
blades of their bite
on him”

Entre 1364 e
1430

“... things have
changed, I won´t
concur / and won´t
betray my sorrow
save / I´ll always
dress in black and
rave.”

Entre 1048 e
1131

“Resign your body
to fate and put
up with pain /
Because what the
Pen has written
for you it will not
unwrite.”

Entre 1265 e
1321

“And catching
sight of us, he bit
himself, / Like
one whom fury
devastates within.”

Fonte: criação de nossa autoria

Se um jogador tiver as cartas acima, seja para jogo ou para coleção, e se interessar
pela busca de seus textos originais, terá contato, no mínimo, com 4 textos diferentes:
Beowulf (2003), o poema sem título de Pisan (1992), The Rubá´iyat (1984) e The
Inferno of Dante (1996).
Tomou-se a carta Blood Agony como exemplo a ser analisado, cujo texto de sabor
é um trecho textual do Rubá´iyat (NAGHASHIAN, 2011), do polímata, matemático,
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astrônomo, filósofo e poeta Omar Khayyám. Tendo nascido e vivido num ambiente
periférico à Europa, mais especificamente em Nishapur, Khorassan, não concordava
com fanáticos religiosos de seu tempo, alguns sacerdotes persas, e em seus versos é
constante a abordagem da efemeridade da vida e da aceitação do que o destino tem a
oferecer ao homem (PEREIRA, 2003), muito diferente da realidade em que a Europa
se encontrava. Abaixo a carta de baralho a ser analisada:
Figura 3: a carta Blood Agony

Fonte: LackeyCCG.
A quadra completa do poema em que esse excerto pertence é: “Oh coração,
já que a realidade do mundo é ilusão, / Por quanto tempo você vai reclamar deste
tormento? / Resigne seu corpo ao destino e suporte a dor / Porque o que a pena lhe
escreveu não será desfeito9” (NAGHASHIAN, 2011, p. 57, tradução nossa). Para
Khayyám,
[...] tudo quanto se relaciona com o gênero humano é inútil; que vindo do Nada e
indo para o Nada, o Homem deve aproveitar seu tempo aqui na terra, cumprindo
9 Do inglês Oh heart, since the world´s reality is illusion, / How long will you complain about this torment? / Resign
your body to fate and put up with pain / Because what the Pen has written for you it will not unwrite. Optou-se pela
tradução da versão em inglês a fim de manter o que já havia no texto de sabor da carta Blood Agony.
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seu destino, porque não se pode esquivar ao mesmo, mas se esforçando sempre
para torná-lo mais ameno, de vez que, afinal de contas, o além é um país misterioso
e desconhecido de onde ninguém jamais voltou para nos dizer se realmente existe
(PEREIRA, 2003, p. 209-210, grifo do autor).

Tanto na quadra completa como no excerto é possível perceber como o eu-lírico
se confunde com o próprio autor. O contraste entre “inconformismo / aceitação”, por
exemplo pode ser percebido na leitura do 3° e 4° versos, aproveitados no texto de sabor
de Blood Agony. Essa ideia é muito próxima do que os gregos acreditavam há séculos:
o destino é implacável. Nas palavras do eu-lírico, há o destino que foi metaforizado
numa pena cujas palavras escritas não podem ser apagadas ou negadas. Dessa forma, o
destino do homem está traçado e ele nada poderá fazer para evitá-lo.
Blood Agony é uma carta utilizada em momento de confronto entre dois servos
(como são chamados os vampiros e seus aliados e lacaios) – por isso seu tipo é combat,
representado pelo símbolo – em Vampire: the Eternal Struggle. Ela permite que os
golpes de mão ou com armas utilizadas no corpo-a-corpo aplicados pelo vampiro que
a usa transformem o dano comum – que seria provocado pelos ataques e descontados
diretamente da pontuação do servo oponente – em dano agravado, ou no segundo
round de combate (caso a carta seja usada no modo normal) ou pelo resto dos rounds
após o primeiro (caso a carta seja usada no modo avançado). Num combate, vampiros
se digladiam e causam e recebem pontuações de dano a serem descontadas de seus
respectivos pontos de sangue, que caso se encontrem abaixo de zero os obrigam a
serem movidos da “região controlada” (área em que se situam para trabalharem para
seu dono, o jogador) ao estado de “torpor” (um sono profundo que os deixa fracos e
vulneráveis, já que pouco podem fazer nesse estado, embora possam ser resgatados por
outros servos), onde poderão ser “queimados” (sendo, finalmente, mortos e indo para a
“pilha de cinzas”, onde dificilmente conseguem voltar para o jogo). Por mais vitalidade
que tenha, caso um vampiro seja ferido por dano agravado, independentemente da
quantidade de sangue que ainda dispõe, ele deverá ser movido diretamente para
o torpor. Logo, receber esse tipo de dano é uma das grandes preocupações que os
vampiros têm quando entram numa luta contra inimigos. Quando um vampiro não
consegue evitar o dano agravado do servo oponente, usar uma maneuver indo para
longe do inimigo, usar um dodge para se esquivar do golpe ou transformar o dano
agravado em dano normal (e sobreviver à sua quantidade), só lhe resta aceitar o destino
iminente de ser gravemente ferido e entrar em estado de torpor.
Essa aceitação da crueldade que o destino lhe proporcionou não se afasta muito
da ideia de se encarar as consequências da melhor forma para cada situação que a
vida proporciona a cada homem do excerto do Rubáiyát encontrado em Blood Agony.
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Portanto, um vampiro em combate contra seu vampiro inimigo que utiliza a Blood
Agony – e consegue levá-lo para o segundo round de combate, para a carta ativar seu
efeito – deve “aproveitar” o máximo do combate e prejudicá-lo da pior forma que
puder, pois seu destino (o torpor) está selado caso não evite o dano agravado que lhe
aguarda.
Pode-se perceber nessa breve comparação intertextual entre um poema e seu
trecho usado como texto de sabor de uma carta de baralho o quanto uma de suas
interpretações foi ressignificada para um novo contexto. Isso porque o texto de sabor
funciona similar a uma epígrafe. Segundo Samoyault:
A epígrafe [...] é geralmente constituída de uma citação, seguida da referência a
seu autor e/ou ao texto do qual ela saiu. A colagem da frase [...] faz ao mesmo
tempo aparecer uma separação (graças ao branco que dissocia o intertexto e o
texto) e uma reunião: o texto apropria-se das qualidades e do renome de um
autor ou de um texto precedentes, que estes últimos lhe transmitem por efeito de
filiação: o lugar da epígrafe, acima do texto, sugere a figura genealógica. A ligação
se faz sempre pelo sentido, mas ela pode ser precisa ou mais difusa (2008, p. 64,
grifo do autor);

Além de ganhar nova significação no contexto do card game em questão, o trecho
de um poema do Rubáiyát também passou por um processo de adaptação. Segundo
Hutcheon (2013, p. 47-48), há três formas de engajamento numa adaptação: contar
(i); mostrar (ii), participar (iii). Caso os jogadores não desprezem os textos de sabor
do mundo real que algumas cartas apresentam – como Blood Agony – há chance de
conhecerem uma forma lúdica de contato com textos canônicos. Em primeiro lugar,
os textos de sabor “mostram” (i) uma partícula ínfima da obra adaptada, mas que
pode constituir importante ponto de contato com o texto original se despertar o
interesse do jogador. Caso se interesse e, de fato, consulte a obra original, estabelecerá
alguma relação intertextual entre o excerto e a ilustração da carta (ii) e, mais adiante,
a intertextualidade entre o texto-fonte e a carta-adaptação (iii).
Portanto, caso um jogador de Vampire: the Eternal Struggle queira conhecer de
onde vêm os textos de sabor do mundo real, ele poderá ser enriquecido com um
estudo mais atraente do contexto histórico da obra escolhida e do autor e conteúdo
de sua obra original. O texto de sabor encontrado na carta Blood Agony, dessa forma,
pode levar o jogador a conhecer mais sobre a Idade Média europeia, incluindo as áreas
periféricas desse campo, como o caso da Pérsia, Omar Khayyám, o Rubáiyát, dentre
muitos outros assuntos.
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Considerações finais
Mesmo que para o ato de jogar Vampire: the Eternal Struggle os textos de sabor
não tenham efeito algum sobre a dinâmica do card game em si numa partida, eles
são fundamentais para enriquecer o jogo culturalmente. Importantes personalidades
envolvidas com esse “card game vampírico” afirmam, o mundo real muito se parece
com a ideia de “Mundo das Trevas” que será formulada a partir do Renascimento
Cultural, daí a facilidade de se misturar excertos do universo ficcional do jogo com os
da literatura canônica.
Assim como no jogo Magic: the Gathering, Vampire: the Eternal Struggle possui,
em si, centenas de textos de sabor do mundo real, que quando percebidos se mostram
uma miscelânea de textos canônicos que podem despertar o interesse em seus jogadores
de conhecerem o motivo de sua escolha para estarem em determinadas cartas, que
muito lhes têm a agregar. Igualmente ao estudo de caso da carta Blood Agony, muitos
outros poderão ser feitos, com abordagens e leituras diferentes, bem como associada
à leitura do texto literário. Os beneficiados, claro, são sempre os leitores, que se
enriquecem culturalmente com essa busca pela origem do trecho que se depararam.
Na comparação entre a carta de Vampire: the Eternal Struggle e o texto Rubáiyát, muitas
aproximações podem ser percebidas, e quanto mais profundo é a busca pela origem
do trecho selecionado para constituir o texto de sabor do mundo real da carta, mais
relações intertextuais poderão ser estabelecidas, constituindo uma forma lúdica de se
aprender literatura, história, cultura geral, só para citar algumas.
Cabe a mediadores sua aplicação em oficinas de jogos, centros culturais ou salas
de aula para maior divulgação e estímulo a fim de que o texto de sabor não seja apenas
mero elemento decorativo que preenche espaços vazios das cartas de jogo, e sim pontos
de partida para estudos textuais de forma lúdica.
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