
 

Capítulo I  – Role-Playing Game (RPG) 

 

Fig. 2 Calvin e Haroldo 2 

 

"Role-Playing Game, jogo de interpretação de papéis1". O próprio termo 

denota claramente a importância da atuação das personagens neste tipo de 

narrativa. Esta idéia pode ser ilustrada, por exemplo, através de um trecho do 

RPG Vampiro: a Máscara2, um dos mais jogados no Brasil:  
 

Os personagens são essenciais para uma história. Eles criam e dirigem a trama; 
sem personagens não se pode ter uma história. À medida que a história flui, são eles 
que dirigem e energizam o progresso da trama, e não as decisões do Narrador. 
(Vampiro: a Máscara, 1994:22;23) 

 

 

Num RPG, as personagens são entidades autônomas. Os jogadores 

podem decidir livremente o que suas personagens falam ou fazem e são estas 

decisões que movimentam a trama. O Narrador responde às decisões dos 

jogadores ajustando a história e, dessa forma, a interatividade se faz presente no 

RPG.  

Para uma melhor compreensão da pesquisa que foi realizada no INES, 

faz-se oportuno conhecer as diferentes definições de "RPG", assim como de 

"personagens em RPG" encontradas em jogos comerciais e estudos feitos sobre 

o tema.  Para tal, serão apresentadas algumas formulações sobre estas 

questões e sobre a importância do cuidado da visualidade das personagens no 

RPG. Em seguida, é relatado o levantamento de textos e experiências sobre o 

RPG aplicado à educação no Brasil.  

                                                
1 Tradução minha.  
2 Neste RPG as personagens são pessoas que foram transformadas em vampiros e lutam para 

manter sua humanidade enquanto tem de se alimentar de sangue humano. Os vampiros vivem 
numa sociedade secreta, dividida em clãs de vampiros que disputam o poder em conspirações. 
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I.I O RPG como objeto de estudo 
Buscando conceituar esta modalidade de jogo ou narrativa, analisei 

definições encontradas em alguns RPGs comerciais, publicações e pesquisas 

que tiveram o tema como objeto de estudo,3 os quais foram selecionados de 

acordo com os critérios explicitados a seguir.  

 

RPGs comerciais 
Foram escolhidos exemplares considerados significativos em função de 

seu pioneirismo e/ou por marcarem a mudança de uma fase para outra no 

universo dos RPGs publicados no Brasil entre 1991 e 2001. A única exceção 

aberta foi o AD&D 2a edição, de origem americana. As 3 fases de RPG aqui 

consideradas são as identificadas por Bettocchi4 (2002, p: 40-49) em sua 

dissertação de mestrado em Design.  Basicamente, esta autora faz uma relação 

entre a produção de jogos levantada por Fábio Amâncio (1997) entre 1974 e 

1997 e as gerações de mestres e jogadores identificadas por Andréa Pavão 

(1999), trazendo uma classificação das três fases de produção do RPG brasileiro 

e americano com base na visualidade, diversidade de regras e cenários. Os 

RPGs de 1a fase (EUA: 1974/77; Brasil: 1991) têm uma visualidade inspirada em 

ilustrações de fábulas e contos de fada do final do século XIX e início do XX, em 

quadrinhos que abordam temas de fantasia como "Príncipe Valente" e "Conan", 

e na obra de ilustradores como Frank Frazetta, Boris Vallejo entre outros. 

Encontramos uma homogeneidade de estilo de ilustração, onde o cenário é a 

fantasia medieval e os sistemas de regras são quantitativos com personagens 

agrupadas em classe/nível, onde a classe corresponde à sua ocupação e o nível 

ao seu desenvolvimento. Na 2a fase (EUA: 1977/1991; Brasil: 1991/1993) temos 

a introdução de influências vindas dos quadrinhos de diversos gêneros e dos 

mangás, além do cinema na visualidade. Há uma diversidade de cenários com a 

entrada da ficção científica e os sistemas "genéricos" que podem ser usados em 

qualquer cenário. Existem produções que se concentram nas regras e outras nas 

"ambientações". A diversidade de cenários traz uma diversidade de estilos de 

ilustração, como o mangá, por exemplo. Outras técnicas como a fotografia 

também são usadas, mas há uma unidade de estilo visual dentro de cada livro.  

A 3a fase (EUA: 1992; Brasil: 1994) abre com o RPG Vampire: The Masquerade 

                                                
3 Ver Anexo I 
4 Eliane Bettocchi. Mestre em Design pela PUC-Rio. Ilustradora de RPG desde 1991, é a primeira 

autora do gênero no Brasil. Pesquisa o tema desde 2000, possuindo vários artigos publicados. 
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2nd ed. que traz um sistema de regras flexível, centrado nas personagens, 

ambientação e narrativa, assim como a possibilidade de jogar com monstros 

(vampiros) como heróis trágicos. A visualidade apresenta uma miscelânea de 

estilos e técnicas diferentes dentro da mesma publicação, algo que não tinha 

sido feito até então. É perceptível a influência dos quadrinhos para adultos, como 

a linha Vertigo americana, cinema, televisão e videogames. O livro é recheado 

de textos que se aproximam do literário com poemas e narrativas em 1a pessoa, 

apresentando elementos do cenário. 

 

• AD&D 2a ed (1989): segundo os autores do RPG TAGMAR e Eliane 

Bettocchi, este era o RPG mais jogado no Brasil no início da produção 

nacional em 1991. Os livros eram importados e cópias xerox eram 

distribuídas entre os amigos, derivando daí o apelido dado aos 

primeiros jogadores brasileiros de RPG de "geração xerox". Sendo o 

mais jogado, é razoável supor que seus conceitos influenciaram os 

criadores de TAGMAR e muitos dos jogadores e mestres de RPG 

ativos naquele período. 

• TAGMAR (1991) - primeiro RPG produzido por brasileiros e publicado no 

Brasil. Abre a 1a fase em nosso país. 

• GURPS (1991) - primeiro RPG americano traduzido e publicado no Brasil. 

Apesar de ter sido impresso no mesmo ano que o TAGMAR, é um RPG 

americano de 2a fase e, por isto, marca o início desta fase no Brasil.   

• Desafio dos Bandeirantes (1992) - primeiro RPG produzido por 

brasileiros a utilizar como ambientação a história, folclore e lendas do 

Brasil, criando um cenário brasileiro de fantasia. O livro básico é de 

transição entre a 1a e a 2a fases e os complementos são de 2a fase.5 

• Vampiro: a Máscara (1994) - RPG americano traduzido de 3a fase (1992 

em diante). Abre a 3a  fase no Brasil, tendo grande influência sobre os 

RPGs produzidos posteriormente. Até hoje é um dos RPGs mais 

populares no Brasil. 

• Era do Caos (1997) - primeira produção brasileira de 3a fase. É o 

segundo RPG brasileiro a usar o país como ambientação. Realismo 

fantástico que se passa no futuro próximo. 

• Mini Gurps (1999) - acompanha os Mini Gurps de cenário, a primeira 

tentativa de criar RPGs paradidáticos, sendo este um livro de regras. É 
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uma produção parcialmente brasileira, atualizando conceitos do Gurps 

americano. 

• Mini Gurps: Descobrimento do Brasil (1999) - primeiro RPG criado por 

brasileiros com fins paradidáticos, tendo em vista as comemorações 

dos 500 anos do Descobrimento. 

 

 

   

 

Figura 3 - Tagmar           Figura 4 - Desafio dos       Figura 5 - Mini Gurps 
                                   Bandeirantes                          Descobrimento do  
                                                                                  Brasil 

 

Pesquisas sobre RPG 
As publicações e pesquisas analisadas nesta dissertação foram escolhidas 

pelo seu pioneirismo e facilidade de acesso.  

 

• Saindo do Quadro, (1996), Alfeu Marcatto - primeira publicação sobre 

RPG, propõe-se a explicar RPG para leigos e ensinar meios de utilizar 

o RPG na educação. 

• Roleplaying Game: a ficção enquanto jogo, (1997), Sônia Rodrigues 

Mota - primeira tese de doutorado feita sobre RPG no Brasil. Depto de 

Letras da PUC-Rio.  

• A Aventura da Leitura e da Escrita entre Mestres de RolePlaying 

Games (RPG), (1999), Andréa Pavão - dissertação de mestrado em 

Educação na PUC-Rio. Foi publicada sob forma de livro. 

• Role-Playing Game - Um jogo de representação visual de gênero 

(2002), Eliane Bettocchi - dissertação  de mestrado em Design na PUC-

Rio. Primeira dissertação sobre RPG feita por uma autora, ilustradora e 

praticante de RPG.  

                                                                                                                                 
5 As datas marcam períodos em que uma determinada fase era hegemônica, mas RPGs de estilo 

de 1a fase são produzidos até hoje, como, por exemplo, o D&D 3a edição. 
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O que é RPG? 
O RPG é jogado, geralmente, em volta de uma mesa, ou mesmo no chão. Não 

utiliza tabuleiro e nenhum tipo de peça. Em sua esmagadora maioria, o único elemento 
necessário além do livro e da ficha do personagem (folha de papel que contém todas as 
informações sobre o personagem) são os dados. Há alguns acessórios opcionais, como 
miniaturas, mapas, maquetes, que às vezes são utilizados, mas de forma alguma são 
necessários para se ter uma boa sessão de jogo. (Capturado em 23/06/03 do site: 
http://www.historias.interativas.nom.br) 

 

 

Analisando as diferentes definições e explicações sobre o que é um RPG, 

encontramos alguns conceitos que aparecem com freqüência: atividade em 

grupo, organizada em "sessões de jogo"; cooperação em vez de competição; 

personagens interpretadas pelos jogadores, que decidem livremente suas ações 

nas histórias; uma história cujo enredo é alterado continuamente pelo Mestre do 

Jogo (ou Narrador) de acordo com as ações das personagens dos jogadores; um 

cenário, mundo ou ambientação de jogo; o compromisso com a diversão; o 

aspecto socializante do RPG em que uma narrativa é criada de forma coletiva 

verbalmente. 

 

Com base nesses conceitos pude chegar a algumas formulações sobre  as 

características e componentes do RPG, que apresento a seguir. 

 

 

Características do RPG 
Uma forma de direcionar pesquisas sobre RPG é considerá-lo como tendo 

quatro características, que o distinguem dentre as diversas formas de jogo e 

narrativa, assim como componentes que o configuram na prática. Discorrerei 

brevemente sobre ambos6. As características são: socialização; interatividade; 

narrativa; "hipermídia". 

 

 

 

                                                
6 Adaptado e desenvolvido do site http://www.historias.interativas.nom.br, informações capturadas 

em junho de 2003. 
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Socialização, segundo Flavio Andrade7 (1997): o RPG permite ao jogador 

exercitar sua fantasia e torná-la aceitável em seu meio. Isto, por si só, dá ao jogo 

um grande potencial como elemento socializante, pois, ao sentir-se aceito, o 

jogador começa a se despir de suas inibições e se expor mais à sociedade.  

A capacidade de integração do RPG começa na sua própria estrutura: é 

jogado em grupo, demandando não a competição, como por exemplo no xadrez 

ou no pôquer, mas sim a cooperação entre seus participantes. Além disto, é 

calcado no discurso oral, no diálogo e troca de idéias. Neste aspecto, o RPG é 

um importante elemento de comunicação, pois o ato de jogar leva, naturalmente, 

a uma maior facilidade de se comunicar, expressar um pensamento.  
 

Tendo freqüentado eventos de RPG por vários anos e organizado cinco 

deles, pude observar ser costume os jogadores se inscreverem para jogar 

histórias narradas por mestres também inscritos, o que muitas vezes leva à 

formação de grupos novos, compostos por pessoas que não se conheciam 

anteriormente; ou seja, pessoas que nunca se viram antes se sentam à mesa 

para viver fantasias de modo socialmente aceito, saudável e criativo.  

 

 
Figura 6 - IV RPG Niterói 

De um modo geral, estes eventos 

também contam com atividades diversas, 

além de mesas disponíveis para os grupos 

de jogo: exposições de ilustrações, exibição 

de filmes e animação, mesas de cardgames 

e wargames, computadores com 

videogames, palestras e oficinas com 

profissionais da área e que aplicam o RPG 

às suas profissões, live-actions etc.  

O Encontro Internacional de RPG de 

São Paulo, promovido pela editora Devir e 

pela Gibiteca Municipal Henfil, reúne, 

anualmente, cerca de 16.000 pessoas, entre 

jogadores, profissionais e convidados, sendo 

o segundo maior do mundo. 

                                                
7 Flavio Andrade. Nascido em 1969, é formado em publicidade e jornalismo pela PUC. Além da co-

autoria do "DESAFIO DOS BANDEIRANTES" e da linha de RPG's da Akritó Editora, atuou na 
mesma editora como editor e diagramador. Também fez parte do conselho editorial da revista 
RolePlayinG, onde atuou como revisor e editor-chefe. Foi também editor do Caderno RPG da 
revista Dragão Dourado. Trabalhou com RPG aplicado à educação de 1996 à 2001. 
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Interatividade: se traçarmos um paralelo com o teatro, um RPG oferece 

uma "ambientação"8 a partir da qual os jogadores constróem, coletivamente, 

suas próprias histórias e personagens. Isto quer dizer que um suporte de RPG, 

seja ele impresso, eletrônico ou oral, não tem por objetivo oferecer histórias 

completas e fechadas, ainda que possam existir exemplos de histórias e 

personagens, mas sim possibilidades, autônomas e imprevisíveis, que se 

realizam em cada momento de jogo, termos utilizados por Arlindo Machado9 

(1997) para definir interatividade: 
 

Na mesma época, Raymond Williams (1979:139) dizia que a maioria das 
tecnologias vendidas e difundidas como "interativas" eram na verdade simplesmente 
"reativas", pois diante delas o usuário não fazia senão escolher uma alternativa dentro de 
um leque de opções definido (verdade que continua sendo válida para a maioria dos 
videogames e aplicativos multimídia hoje consumidos em escala massiva). 
Interatividade, entretanto, implicava para ele a possibilidade de resposta autônoma, 
criativa e não prevista da audiência, ou mesmo, no limite a substituição dos pólos 
emissor e receptor pela idéia mais estimulante dos agentes intercomunicadores.  
(Machado, 1997:250)  

 

 

Assim, o RPG se diferencia dos livros-jogos10 e de vários videogames onde 

somente podemos escolher dentre uma série de opções pré-definidas. Estas 

seriam narrativas reativas, enquanto o RPG é interativo. 
 

A tensão interativa no jogo gera situações inusitadas que acabam levando 

a novas experiências e a novas resoluções de problemas. Andréa Pavão 

compara o RPG ao hipertexto, "[onde existem] 'janelas' que podem ou não ser 

abertas, trilhas que podem ou não ser trilhadas, em oposição à torrente de 

informações que, tantas vezes, conduzem-nos à sedução da passividade das 

'aventuras prontas' nos trilhos da alienação" (PAVÃO, 1999:28). As idéias desta 

autora podem ser complementadas com a idéia sobre "hipertexto como labirinto", 

de Arlindo Machado, para quem esta modalidade de texto "simula a vida e o 

funcionamento das sociedades, razão por que ele pode ser modelo para 

estruturas narrativas múltiplas e descentradas [...]" (MACHADO, 1997:255).  

                                                
8 "Ambientação" é um jargão do RPG, refere-se à uma combinação do cenário com os tipos de 

histórias. É o "ambiente" no qual transcorrem as histórias das personagens do grupo.  
9 Arlindo Machado é professor do Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e 

Semiótica da PUC-SP e do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de 
Comunicação e Artes da USP. Suas pesquisas são voltadas à fotografia, o cinema, o vídeo e às 
mídias digitais e telemáticas.  

10 Num livro-jogo, ou aventura-solo, o jogador controla as ações da personagem, mas não a 
interpreta. A cada etapa da história o jogador deve decidir a ação da personagem diante das 
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Os meios de comunicação hipermidiáticos seriam, então, os que mais se 

aproximam da própria maneira de funcionamento do pensamento e da 

imaginação humanas, "[...] como um processo vivo que se modifica sem cessar, 

que se adapta em relação ao contexto, que, enfim, joga com os dados 

disponíveis" (MACHADO, 1997:253).  

 

Narrativa: diferentemente das histórias tradicionais, um RPG oferece uma 

narrativa aberta às contribuições de mestres e jogadores. Um suporte de RPG, 

com cenário e regras, oferece elementos a partir dos quais diferentes histórias 

podem ser criadas em grupo.  

Se pensarmos com base nas idéias de Pierre Lévy11 (1997) sobre 

virtualidade12, podemos dizer que o RPG é um campo virtual que se atualiza a 

cada momento de construção de uma personagem e de uma história. As 

narrativas no RPG são, neste contexto, escolhas feitas pelos jogadores, o que 

reservaria aos autores do jogo o papel de facilitadores destas escolhas, muito 

mais do que de autoria.  
 

"O real assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se assemelha ao 
virtual: responde-lhe.13 

(...) 
"Compreende-se agora a diferença entre a realização (ocorrência de um estado 

pré-definido) e a atualização (invenção de uma solução exigida por um complexo 
problemático)."  (Lévy, 1997: pg 17) 

 

 

A partir dessas definições podemos então considerar que a passagem do 

possível para o real é, dentro do conceito de interatividade que estamos usando, 

reativa e a passagem do virtual para o atual é interativa, pois pressupõe a 

possibilidade de criação. Assim, quando um grupo de jogadores escolhe um 

cenário, cria suas personagens e joga uma história, mesmo que esta seja uma 

"aventura-pronta" publicada por uma editora de RPG, a passagem que se dá é 

do virtual para o atual e não do possível para o real. A própria interatividade 

                                                                                                                                 
opções oferecidas. Jogando-se a história várias vezes, pode-se tentar diferentes combinações 
de desenrolar de história, mas não se tem autonomia para criar opções. 

11 O filósofo francês Pierre Lévy, da Universidade de Ottawa, Canadá, é um dos estudiosos sobre 
as repercussões e aplicações da internet na sociedade atual. Lévy, de 46 anos, tem formação 
em História das Ciências, Sociologia e Filosofia, com experiência técnica na concepção de 
sistemas de informação inteligentes.  

12 Pierre Lévy (1997) estabelece uma distinção entre as dicotomias "possível - real" e "virtual - 
atual". O possível é exatamente igual ao real, só lhe falta a existência. Já na passagem do virtual 
para o atual temos a resposta para um problema, temos que formular e criar. 
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garante que os jogadores possam levar a história para rumos imprevistos. Na 

minha experiência pessoal de 12 anos com RPG, já comprovei em 

demonstrações em escolas e feiras que mesmo que as personagens e o roteiro 

básico da história sejam os mesmos, a interação dos jogadores entre si e com o 

narrador torna duas sessões de um mesmo RPG diferentes. Portanto, a prática 

do RPG por ser interativa é de atualização e não de realização. 

 

Além das suas características virtual e hipermidiática, que enfatizam a 

multiplicidade de estímulos e respostas, assim como a diluição de fronteiras 

entre autor e receptor, o RPG também se caracteriza pela mistura e apropriação 

de diferentes linguagens como teatro, cinema, televisão, literatura, quadrinhos 

ocidentais e orientais e computador sem, no entanto, perder sua essência. A 

representação visual expressa-se como uma colcha de retalhos, através da 

mistura de estilos dentro de uma mesma publicação, fato marcante, sobretudo, 

nos jogos da terceira fase (BETTOCCHI, 2002).  

 

 
Figura 7 - RPG "Era do Caos" (interior) 

A relação entre texto e 

imagem nos suportes de RPG é 

fundamental para a compreensão 

da sua proposta. Ambos, texto e 

imagem, existem não para serem 

consumidos passivamente, mas 

"para serem, como diria Sonia Mota 

(Apud: PAVÃO, 1999), "pilhados" 

pelo sujeito a fim de serem 

reconstruídos de acordo com suas 

experiências cotidianas, permitindo 

a concepção de novas imagens e 

novos textos e a recriação da 

realidade." (Bettocchi, 2002: 52) 

 

 

Hipermídia: como forma de comunicação hipermidiática, o RPG se 

constitui de texto verbo-audiovisual (texto escrito, imagens e a narração do 

Mestre e interpretação das personagens pelos jogadores), onde a 

disponibilidade instantânea de possibilidades articulatórias permite a concepção 

não de uma obra acabada, mas de estruturas que podem ser recombinadas 

                                                                                                                                 
13 Grifo do autor 
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diferentemente por cada usuário. Estes elementos (ilustrações, textos, 

linguagem corporal e verbal) são "janelas" ou "links" de informação para o 

jogador sobre o cenário onde serão construídas suas próprias histórias e, 

conseqüentemente, suas próprias imagens, textos, personagens etc.  

 
“A hipermídia, pois, é uma forma combinatória e interativa de multimídia, onde o 

processo de leitura é designado pela metáfora de “navegação” dentro de um mar de 
textos polifônicos que se justapõem, tangenciam e dialogam entre eles.”  (Plaza, 
2003:25) 

 

 

 É interessante notarmos que, apesar desta nomenclatura remeter 

diretamente à informática, este tipo de hiper-estrutura interativa existe desde que 

existe linguagem; as novas tecnologias nos permitiram, sim, tomar consciência 

deste processo e utilizá-lo de forma mais direta e simplificada.  

 

 

Componentes de RPG 
Novamente esta é uma organização conceitual para facilitar o trabalho de 

fundamentação do universo dos RPGs. 

 

Cenários:um cenário apresenta um mundo, um período histórico, uma 

situação social, um grupo social. Algumas vezes o cenário pode ser bastante 

familiar aos jogadores, mas visto sob um enfoque inusitado, como, por exemplo, 

o Mundo das Trevas, da editora norte-americana White Wolf, apresenta o mundo 

atual sob o enfoque de vampiros, lobisomens, magos, kuey jin etc.  

 

O Cenário é o palco de sua história.. Ele inclui não somente uma descrição do 
local (bairro, cidade, condado, país, planeta, etc.) e da época na qual a história vai se 
desenrolar como também uma visão da situação "política" dos personagens envolvidos 
(o relacionamento que existe entre eles e entre cada um deles e os personagens 
secundários da história). (Reis, 1999: 22) 
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Figura 8 - Vampire: the Masquerade 2nd edition 

(interior)   

O cenário, portanto, inclui 

questões tais como quem são as 

pessoas e organizações mais 

importantes daquele ambiente, se 

a magia é real ou não, se existem 

seres racionais além dos humanos 

etc. Tudo isto importa porque, 

como vimos, as personagens 

apresentadas e criadas têm de ser 

coerentes com o cenário. 

Quanto mais bizarro for um 

cenário descrito, mais importante é 

que este contenha descrições 

detalhadas. Um conjunto de 

referências visuais, sonoras, 

textuais etc., que amplia as 

possibilidades de criação dos 

jogadores.  

 

 

Personagens: a personagem no RPG é a interface entre o jogador e o 

jogo pois, através dela, “vivencia-se”, mais do que se acompanha, a história. 

Pode-se dizer que sem a atuação das personagens, a prática do RPG não 

acontece. Estas personagens são definidas na maioria dos RPGs como figuras 

heróicas14, conforme veremos no capítulo 1.2.  

As personagens são definidas por regras de jogo em termos de suas 

características inatas, como força e inteligência, habilidades aprendidas, 

personalidade e histórico. Como no RPG há continuidade, as personagens 

podem viver várias histórias, evoluindo a cada aventura, aumentando suas 

capacidades de atuação. 

Cabe observar que numa sessão de RPG também há as personagens do 

Mestre que interagem com as personagens dos jogadores. 

 

 

                                                
14 A este respeito escrevi o artigo "Onde está o herói?" , publicado em 2002 no Simpósio "O Outro" 

do LaRS, do Depto de Artes e Design da PUC-Rio. 
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Regras: no RPG, as regras compõem um sistema de simulação de 

realidade. Quando se utiliza o termo simulação de realidade no jogo de 

interpretação, está-se referindo não ao sentido de logro ou falsidade, mas ao 

sentido de modelo. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, diz-se de 

simulação como a reprodução análoga de algo, "simulação analógica: 

experiência ou ensaio em que os modelos se comportam de maneira análoga à 

realidade" (Ferreira, 1986: 1587). Deve-se ressaltar, ainda, que as regras no 

RPG favorecem e pressupõem a cooperação entre os participantes, não a 

competição, diferentemente da maioria dos jogos.  

É interessante observar a colocação de Vygotsky15(1984) de que não 

existe brincadeira, ou, como ele chama, brinquedo, sem regras, mesmo que 

estas não estejam claras, formal e previamente estabelecidas.  

 

Enredo: para melhor compreender a questão do enredo, vejamos duas 

definições de origem diferente para o termo. A primeira oriunda de estudos sobre 

o romance e a segunda de um RPG.  
 

Definiremos a história como uma narrativa de acontecimentos dispostos em sua 
seqüência no tempo. Um enredo é também uma narrativa de acontecimentos, cuja 
ênfase recai sobre a causalidade. "O rei morreu e depois a rainha"- isto é uma história. 
"Morreu o rei, e depois a rainha morreu de pesar" é um enredo. (...)Consideremos a 
morte da rainha: numa história diríamos - "e depois?"; num enredo - "Por quê?"  (Forster, 
1927; 1998: 83, 84) 

 
O enredo é a seqüência de coisas que devem acontecer durante a aventura. 

Numa aventura simples, o mestre guia os personagens de uma cena para outra. Numa 
aventura mais sofisticada, existem coisas acontecendo sem que os personagens 
saibam.  Nesse caso, o mestre cria muitas situações e os personagens vão passando de 
uma cena para outra a medida que vão descobrindo pistas.  (Reis,  1999: 22) 

 

 

Vemos que ambos tratam o enredo como uma seqüência de eventos 

amarrados pela causalidade. No romance, o leitor é atraído pela pergunta por 

quê? O que causou tal fato, qual foi a motivação da personagem? No RPG, este 

aspecto está presente nas ações das personagens controladas pelo mestre. 

Contudo, também está presente nas conseqüências das ações realizadas pelas 

personagens dos jogadores, as quais, muitas vezes imprevistas, fazem com que 

o mestre tenha que alterar constantemente o enredo. A causalidade é então de 

                                                
15 L.S. Vigotsky (1896-1934) Psicólogo russo reconhecido como um pioneiro da psicologia do 

desenvolvimento. Apesar de seus escritos contarem com mais de sessenta anos, eles ainda 
hoje causam impacto e tem grande influência sobre pensadores e pedagogos no Brasil e em 
outros países do Ocidente. 
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mão dupla entre o mestre e os jogadores. Mesmo quando os mestres usam 

"aventuras-prontas" vendidas pelas editoras, as quais já vêm com um enredo 

pelo menos parcialmente pré-definido, eles têm de ajustá-las às atuações das 

personagens por intermédio dos jogadores. O enredo é, então, a seqüência de 

eventos na narrativa amarrada pela causalidade de mestres e jogadores. 

 

Ambientação: uma combinação de cenário, personagem, enredo e 

“clima”16, fornecendo os elementos para as histórias de uma proposta específica 

de RPG. Tomando como exemplo o RPG Vampiro: a Máscara, vemos que a 

ambientação deste RPG se compõe do mundo contemporâneo, com a presença 

do sobrenatural, onde vampiros existem e se organizam em clãs e facções 

políticas; possíveis focos em determinadas cidades, como, por exemplo, Chicago 

(cenário); vampiros de diferentes clãs, com seus poderes, históricos e 

personalidades (personagem); aventuras-prontas, idéias para aventuras, dicas 

para o Narrador (enredo); histórias de horror, vampiros atormentados com a 

progressiva perda de sua humanidade, conspiração e suspense (“clima”) 

Podem ser observadas similaridades entre a ambientação do RPG e os 

ambientes da arte participativa, conforme propostos por Plaza17 – “O ambiente 

(no sentido mais amplo do termo) é considerado como o lugar de encontro 

privilegiado dos fatos físicos e psicológicos que animam nosso universo.” (Plaza, 

2003: 14) 

 

Livros, complementos, edições 
Um livro de RPG18 contém, basicamente, a descrição mais ou menos 

detalhada de uma ambientação - maiores detalhes costumam vir separadamente 

em outros livros menores, os chamados complementos ou suplementos - e um 

sistema de regras. Como não há apenas um sistema de regras - cada jogo de 

RPG costuma ter o seu - as possibilidades de jogos de RPG se multiplicam 

ainda mais, pois cada ambientação pode ser desenvolvida por diferentes 

sistemas de regras. Ou seja, cada combinação ambientação-sistema dá origem 

a um jogo diferente. 

                                                
16 Clima: este seria uma maneira de jogar tanto o cenário quanto os enredos. Façamos um paralelo 

com o cinema: pode-se, por exemplo, jogar um enredo de fantasia com clima dramático 
(Ladyhawk: O Feitiço de Áquila), ou um cenário de terror com clima de ação (Blade), ou um 
cenário de ficção-científica com clima noir (Blade Runner, Gattaca) etc. Como se tratam de 
personagens heróicas, o clima predominante nos enredos e cenários de RPG é o de aventura. 
Por ser um modo de jogar, pode-se dizer que o clima seria uma ponte entre código e repertório, 
talvez se aproximando do que a literatura, o cinema e o teatro entendem por gênero narrativo. 

17 Julio Plaza. Professor Titular aposentado da USP, artista intermedia e teórico de arte-tecnologia. 
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No cinema observamos as refilmagens, seja para adequar um filme ao 

gosto local,  como foi o caso do Nikita francês para o americano, seja numa 

tentativa de atualizar o filme original19. No meio do RPG temos as chamadas 

edições. 

O termo "edição", no jargão do RPG, tem uma conotação diferente daquela 

que se usa normalmente no meio literário, aproximando-se talvez dos conceitos 

acima descritos de "refilmagem". Assim, temos um RPG francês denominado In 

Nomini, que teve uma edição nos EUA. Este RPG lida com a batalha entre anjos 

e demônios pelas almas humanas. O cinismo e a postura ideológica da edição 

francesa, que abria com agradecimentos aos criadores da Santa Inquisição, 

entre outras figuras sombrias do cristianismo, foi  quase abandonado na edição 

americana. De forma similar, quando um RPG recebe o que se chama uma 

"nova edição", isto significa que houve uma alteração em termos de forma, 

regras,  cenário ou tudo isso junto. O primeiro RPG do mundo, 

Dungeons&Dragons20, de grande popularidade no Brasil, já passou pela 

1aedição, 2a edição, 2a edição revisada, encontra-se atualmente na 3a edição 

sendo já anunciada uma 3a edição revisada. 

 

 

RPG é jogo ou narrativa? 
Aparentemente, existe uma controvérsia sobre o aspecto de "jogo" do 

RPG. Em algumas definições o vemos tratado como "um jogo diferente", que o 

"termo jogo é infeliz quando aplicado ao RPG" e até algumas definições que 

negam o aspecto de jogo do RPG, classificando-o como um método ou 

brincadeira para criar histórias.21 Para trazermos alguma luz a esta questão é 

interessante fazer uma breve incursão sobre algumas definições e conceitos de 

"jogo" num sentido mais amplo. 

 

 

 

Vejamos a definição de "jogo" no "Dicionário Básico de Filosofia" de Hilton 

Japiassú e Danilo Marcondes: 

                                                                                                                                 
18 No jargão do RPG, o "Livro Básico" 
19 como foi o caso do recente Planeta dos Macacos, do diretor Tim Burton. 
20 Chamado popularmente de D&D 
21 (Gurps, 1991: III ; Mini-Gurps, 1999: 3) 
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Jogo (lat. jocus: brincadeira) 1. Em seu sentido geral, o jogo é uma atividade física 

ou mental que, não possuindo um objetivo imediatamente útil ou definido, encontra sua 
razão de ser no prazer mesmo que proporciona. Esta atividade, começando na criança 
ou no pequeno animal como gasto de energia, tendo valor de treinamento ou de 
aprendizagem, muda de natureza com o desenvolvimento do subjetivo humano: jogos de 
imitação, nos quais a criança projeta seus desejos (bonecas etc.); jogos com regras ou 
socializados, nos quais o prazer se vincula ao respeito às regras, às dificuldades de 
vencer uma competição. (Japiassú, Marcondes, 1996: 150) 

 

 

Vemos que se na definição acima trocarmos o termo "competição" pelo 

termo "desafio", podemos entender o RPG como um jogo com regras ou 

socializado. 

 

O filósofo holandês Johan Huizinga22 faz  um estudo detalhado do jogo e 

suas relações com a cultura e a linguagem no livro Homo Ludens: 

 
Parece-nos que essa noção poderá ser razoavelmente bem definida nos seguintes 

termos: o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, 
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 
sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da "vida 
quotidiana".  (Huizinga, 1938; 2001: 33) 

 

 

Huizinga enfatiza o faz de conta, a capacidade de enlevo do jogo, de 

arrebatar o jogador sem que ele deixe de perceber que "é apenas um jogo", o 

que faz com que os jogadores tenham mais indulgência com os que tentam 

"roubar no jogo" do que com os desmancha-prazeres. "O desmancha-prazeres 

destrói o mundo mágico, portanto, é um covarde e precisa ser expulso." 

(Huizinga, 1938;2001: 15) 

Ele enfatiza que uma característica fundamental do jogo é ser divertido, 

usando para tal o termo fun em inglês. 

 

O autor diz que o uso da imaginação e até de personagens faz parte das 

manifestações culturais do jogo, tanto por parte de crianças quanto de adultos. 

 

                                                
22 Johan Huizinga (1872-1945). Professor e historiador holandês, conhecido por seus trabalhos 

sobre a baixa Idade Média, a Reforma e o Renascimento. O regime nazista o manteve preso de 
1942 até sua morte. Para ele, a idéia de jogo é central para a civilização. Em seu "Homo 
Ludens", de 1938, Huizinga afirma que todas as atividades humanas, incluindo filosofia, guerra, 
arte, leis e linguagem, podem ser vistas como o resultado de um jogo, ou, para usarmos a 
terminologia técnica, "sub specie ludi" (a título de brincadeira). 
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A capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo manifestam-se de modo 
marcante no costume da mascarada. Aqui atinge o máximo a natureza "extra-ordinária" 
do jogo. O indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha um papel como se fosse 
outra pessoa, ou melhor, é outra pessoa.  (Huizinga, 1938, 2001: 17) 

 

 

Aparentemente o RPG atende a todas as condições descritas por Huizinga 

como sendo características de um jogo. Porém, o autor associa a competição ao 

jogo de forma marcante, colocando o desejo do jogador de demonstrar sua 

superioridade no jogo diante de seus pares e de ser festejado por isso. 

Superioridade essa que se refletiria no grupo. (Huizinga, 1938;2001)  

 

Diante dessas colocações, faz sentido classificar o RPG como um jogo 

diferente justamente em função de seu aspecto de colaboração em vez de 

competição. A tensão do jogo, que para Huizinga é tão cara para seu aspecto 

lúdico, vem dos desafios propostos pelo Mestre ou Narrador na aventura. A 

vitória vem sobre esses desafios, apesar de não haver uma competição dos 

jogadores entre si ou dentre estes e o/a Mestre. Cada história ou aventura tem 

objetivos e desafios que devem ser superados para que aqueles sejam 

alcançados. Os desafios muitas vezes vêm na forma de adversários que são 

personagens interpretados pelo Mestre, temos então uma "competição simulada" 

no campo virtual23 do RPG, no mundo de fantasia da história, sem que haja uma 

competição real entre os participantes na atualização desta. Assim, as 

personagens dos jogadores e as do Mestre podem competir, enquanto os 

participantes cooperam na criação de uma narrativa. Na minha opinião, este 

enfoque permite tratar o RPG como jogo, ainda que diferente da maioria, visto 

que existe cooperação entre os membros de uma equipe num jogo competitivo, 

mas então as equipes não cooperam e sim competem entre si durante o jogo.24 
 

Faz-se oportuno, também, abordar um outro ponto relacionado com o 

RPG, qual seja, seria ele uma brincadeira ou um método para criar histórias?  
  

Esta questão será abordada inicialmente a partir dos autores Antônio 

Carlos Gil, Mirian Goldenberg, Hilton Japiassú, Danilo Marcondes, Sônia 

Rodrigues Mota e Eliane Bettocchi. 

                                                
23 A passagem do virtual para o atual é entendida aqui no sentido usado por Pierre Lévy em O que 

é o Virtual (1997) 
24 "os jogos de aventura são cooperativos; os jogadores juntam forças na busca de um objetivo 

determinado pelo Mestre do Jogo." (Tagmar, 1991: 2) 
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"pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado 

fim."(Gil, 1999: 26). Essa também é a definição utilizada por Goldenberg no seu 

glossário (Goldenberg, 1997:104).  

"método: conjunto de procedimentos racionais, baseados em regras, que 

visam atingir um objetivo determinado." (Japiassú, Marcondes, 1996: 181) 

"As regras do RPG são as regras da narrativa" (Mota, 1997:1). 

"Vemos aqui a possibilidade de se abordar o RPG como um meio de 

comunicação e linguagem típica da contemporaneidade" (Bettocchi, 2002: 50).  

 

Analisando as várias definições de RPG selecionadas, vemos que ele gera 

narrativas construídas coletivamente. Portanto, ele pode ser considerado um 

meio, um método de construção oral de narrativas. Por seu compromisso com a 

diversão, também pode ser considerado uma "brincadeira" realizada com esse 

mesmo fim. 

 

Cabe aqui ressaltar a associação entre jogo e linguagem feita por 

Huizinga: 
 

As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana, são, desde início, 
inteiramente marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse 
primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e 
comandar. (...) Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa 
faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a 
matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma 
metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. (Huizinga, 1938; 2001:7) 

 

 

Portanto, num sentido amplo, que correlaciona jogo e linguagem, RPG é 

um jogo e um método de criar narrativas. Porém, num sentido consensual 

restrito que vê no jogo uma necessária competição entre os participantes, como 

no xadrez e no futebol, o RPG não o é. 

 

Acredito que a resistência de alguns autores e profissionais de RPG em 

classificá-lo como jogo origina-se da enfâse no aspecto cooperativo em vez de 

competitivo deste e da sua capacidade de gerar histórias coletivamente. Isto 

talvez tenha relação com o fato de que o verbo play, em inglês, tem ambos os 

sentidos de jogar e brincar, combinação que não é possível em português. Fábio 
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Broto25 coloca que "se o importante é competir, o fundamental é cooperar." A 

competição estabelece relações e socializa, desenvolvendo aptidões que são 

necessárias à formação da pessoa. Um certo nível de competição pode ser 

mesmo esperado entre os praticantes de RPG. Porém, deve-se ressaltar aqui a 

diferença do jogo de RPG em relação a maioria dos outros jogos, sem ser 

melhor ou pior do que estes, por não pressupor, como citei, uma competição e 

sim uma cooperação entre mestes e jogadores para a obtenção do resultado 

final da atividade. O RPG, pelos critérios de Huizinga, seria um jogo diferente e 

ele efetivamente é um meio ou brincadeira de criar histórias, logo, talvez uma 

definição que possa ser usada sem grandes restrições seja a seguinte: 

 

 

RPG é, ao mesmo tempo, um método e uma brincadeira em que 

os participantes, controlando as ações de suas personagens e 

cooperando entre si, criam histórias coletivamente. 

 

 

O RPG pleno, conforme definido acima, requer um alto nível de abstração 

como foi apontado pelo pedagogo Gabriel Swahili (www.rederpg.com.br) que o 

define como um jogo de abstrações.26 Jackson27 (1991) e Ricon28 (1999) 

apontam as aventuras-solo como um caminho introdutório para o RPG.  

Principalmente numa faixa etária, 5 a 7 anos, em que o raciocínio conceitual 

ainda está se formando e a criança tem dificuldades em realizar atividades 

abstratas (Vygotsky, 1987) 

 

 

                                                
25 Fábio Otuzi Brotto., pesquisador de jogos cooperativos na educação. 
26 "O RPG é um jogo de abstrações isto é; para vivencia-lo os jogadores devem criar no campo do 

abstrato um universo onde representarão personagens que só existem a partir da imaginação 
deles e, portanto, a imaginação do jogador é usada ativamente." (Swahili, capturado em julho de 
2003 de www.rederpg.com.br)  

27 Steve Jackson trabalha profissionalmente com RPG desde 1977. É o criador do GURPS 
(Generic Universal Roleplaying System), sistema genérico de RPG que serve para qualquer 
cenário e foi a base dos já mencionados Mini-Gurps. 

28Luiz Ricon é autor de diversos livros de RPG, com destaque para O Desafio dos Bandeirantes e 
os mini GURPS O Descobrimento do Brasil, O Quilombo dos Palmares e Entradas e Bandeiras, 
editados pela Devir Livraria. Desde 1994 tem realizado palestras, cursos e oficinas, atuando 
como consultor sobre as aplicações educativas dos RPGs. 

 



I.II Formulações sobre Personagens de RPG 
 

 

Figura 9 - Calvin e Haroldo 3. 

 

 

Procurando encontrar uma conceituação para personagens de RPG, fiz 

uma pesquisa inicial nas mesmas publicações1 que havia estudado 

anteriormente sobre a prática de RPG, verificando suas definições de 

personagem.2 Considerei os critérios que me fizeram escolhê-los para pesquisar 

definições de RPG como sendo igualmente válidos para definições de 

personagens neste tipo de narrativa. 

 

Observando as diferentes explicações do que são as personagens de 

RPG, encontrei alguns conceitos que aparecem com freqüência: personagens 

criadas pelos jogadores, sob seu controle e por eles interpretadas; as 

personagens são fundamentais, essenciais, para a prática do RPG; personagens 

que evoluem ao longo de várias estórias ou aventuras; personagens que são 

figuras heróicas. 

De posse desses conceitos, busquei aprofundar a questão trabalhando 

com categorias de personagem elaboradas sobre outras formas de narrativa, à 

luz da minha experiência pessoal com RPG comercial e educacional. Cheguei, 

então, a algumas formulações sobre as personagens de RPG.  
 

 

 

 

                                                
1 RPGs comerciais e publicações e pesquisas que tiveram o RPG como objeto de estudo. Capítulo 

I.1, páginas 7 a 9. 
2 Ver Anexo II 
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Classificação das personagens de RPG 
Para fins de estudo, criei uma classificação das personagens de RPG, 

adaptando a classificação de Reis (1999) e usando também categorias próprias. 

Na prática do RPG, devido a alta interatividade, apropriação e recriação das 

personagens, essas categorias acabam se misturando. 

 

Podemos observar que a maioria das definições das personagens de RPG 

do Anexo II referem-se a personagens controladas pelos jogadores. Esta pode 

ser nossa primeira grande categorização. Durante o processo de jogo de uma 

sessão de RPG, as personagens podem ser divididas entre aquelas controladas 

pelos jogadores e aquelas que não são controladas pelos jogadores. Esta 

categorização é consagrada no linguajar e em publicações de RPG3, com os 

termos em inglês player-character (PC) e non-player character (NPC), originados 

do Dungeons&Dragons. Aqui serão chamadas respectivamente de 

Personagens-Jogadores (PJs) e Personagens Não-Jogadores (PNJs). As 

primeiras são, necessariamente, as protagonistas das histórias. 

 

Dentre as personagens que não são controladas pelos jogadores, 

podemos fazer uma nova divisão em função de seu tratamento dentro do 

cenário ou do enredo.  

 

Em função do cenário, essas personagens podem ser Personagens 

Representativas (PRs), Personagens Notáveis (PNs) e Personagens 

Figurantes (PFs).  Já em função do enredo, as personagens de RPG podem 

ser Coadjuvantes (PCos), Antagonistas (PAs) ou igualmente Figurantes 

(PFs).  

 

 

O quadro abaixo representa esquematicamente essas categorias. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Notadamente a revista Dragão Brasil, principal revista de RPG do Brasil. 
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Quadro 1  

Categorias de PNJs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista do nosso estudo de personagens de RPG, julguei mais 

relevante o uso das personagens não controladas pelos jogadores (PNJs) dentro 

das histórias para que os jogadores tenham facilidade para entender e interagir 

com o cenário e o enredo, pouco importando se estes foram criados 

especificamente  pelo Mestre do Jogo ou por uma editora de RPG. Mestres e 

jogadores se apropriam de personagens, enredos e cenários dos livros de RPG, 

e de outras formas de narrativa, numa verdadeira "pilhagem" para obter os 

elementos necessários a composição de suas próprias narrativas no jogo. 

(Mota,1997) 

Personagens Não 

Jogadores   (PNJs) 

Cenário Enredo 

Personagens 

Representativas 

 (PRs) 

Personagens 

Coadjuvantes 

(PCos) 

Personagens 

 Notáveis 

 (PNs) 

Personagens 

Antagonistas 

(PAs) 

 

 

 

 

Personagens 

Figurantes 

    (PFs) 
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Convém ressaltar que tal prática não é exclusiva do RPG, uma das 

observações de Paulo Emílio Salles Gomes4 de particular interesse para nós 

neste estudo, é quando ele se refere a "pilhagem" realizada pelo cinema para 

compor suas personagens: 
 

Para recrutar suas personagens o cinema não demonstra, efetivamente, o menor 
espírito de exclusividade. Age, pelo contrário, com a maior desenvoltura em relação às 
que já encontra prontas, isto é, elaboradas por séculos de literatura e teatro. A esse 
propósito, a expressão "pilhagem" tem sido empregada e com justeza. O cinema se 
adapta mal ao critério de individualismo e originalidade que se tornou norma na melhor 
literatura. Para ele, tudo ocorre como se as personagens criadas pela imaginação 
humana pertencessem ao domínio público.    (Gomes, 1968: 115 In Candido et al.) 

 

 

Os praticantes de RPG buscam as características de suas personagens de 

diversas fontes, combinando-as livremente, numa pilhagem e montagem 

criativas. 

 

A primeira fonte de inspiração dos jogadores de RPG para suas 

personagens normalmente são as referências da ambientação na qual se 

passarão as histórias. Nesse caso, o design adequado das personagens não 

controladas pelos jogadores é importante para que estes compreendam a 

proposta do RPG em questão. Nos RPGs comerciais ou educacionais, não 

criados exclusivamente pelo Mestre, é comum serem oferecidas personagens 

como opções para jogadores iniciantes.  

 

Por esses motivos, começarei minha análise com as personagens de  

cenário e enredo. 

 

Personagens Não Jogadores (PNJs) 
Essas são as personagens que numa sessão de RPG são normalmente 

controladas pelo Mestre. Quando a ambientação pertence a uma editora, 

estando disponível para vários grupos de RPG pelo mundo, algumas dessas 

personagens podem aparecer em outras formas de narrativa.  
 

                                                
4 Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977), um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, que 

dirigiu até morrer. Professor universitário de cinema na USP, foi crítico e escritor sobre o tema e 
grande defensor do cinema brasileiro. 
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Algumas editoras5 publicam romances 

com histórias que se passam em suas 

ambientações, apresentando novas 

personagens ou desenvolvendo arcos de 

histórias com suas personagens notáveis.  
 

No romance do exemplo ao lado, é 

apresentada uma personagem nova e de 

relativa importância, o camponês "Ebroin", 

que se envolve numa aventura com 

personagens notáveis como a arquimaga 

"Simbul" e o arquimago "Elminster".  

Figura 10 - Livro "Siimbul's Gift" 

 
Figura 11 - RPG "Werewolf: the Apocalypse"  

(interior) 

Mesmo dentro de um Livro 

Básico, ou suplemento, de RPG, às 

vezes podemos encontrar contos 

ou histórias em quadrinhos com 

essas personagens. 

Por exemplo, a personagem 

notável "Lorde Albercht", do RPG 

Lobisomen: o Apocalipse 2a ed, é 

apresentada no Livro Básico deste 

RPG através de uma história em 

quadrinhos. 

 

 

Enfocarei primeiro as características das categorias de PNJs em termos de 

cenário e enredo dentro do universo do RPG. Depois farei observações sobre 

essas categorias sob o enfoque da classificação de personagens de Forster e 

das esferas de ação de personagem de Propp. 

 

 

 

                                                
5 Por exemplo, Wizards of the Coast - detentora do RPG Dungeons&Dragons", e White Wolf - 
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Cenário 
As personagens de cenário são utilizadas para ajudar mestres e 

jogadores em sua compreensão deste e, conseqüentemente, na criação de suas 

personagens e, no caso dos mestres, também de enredos. Estas costumam ser 

de  três tipos:  

 

 
Figura 11 - Arquimago Elminster 

• personagens notáveis que 

movimentam as grandes tramas, os 

grandes arcos de história. São 

figuras importantes ou lendárias. 

Como exemplos temos o arquimago 

"Elminster", representado ao lado, do 

cenário dos Reinos Esquecidos, 

um dos cenários mais populares de 

Dungeons & Dragons; e "Lorde 

Albrecht", um dos líderes da tribo 

dos Presas de Prata, no RPG 

Lobisomem: o Apocalipse. Ambos 

aparecem em livros de RPG e 

romances nestas ambientações 

 

 

• personagens representativas de elementos do cenário que têm a 

função de orientar os jogadores na criação de suas personagens.  

Exemplificam personagens pertencentes a diferentes facções políticas, 

profissões, espécies (nos casos de ficção científica e fantasia) etc. É o caso 

das personagens apresentadas nos livros básicos dos RPGs 

Dungeons&Dragons 3a ed, como exemplos de paladinos e feiticeiros, e 

Vampiro: a Máscara 2a ed, como exemplos dos clãs de vampiros "Brujah" e 

"Ventrue". 

 

                                                                                                                                 
detentora do RPG "Vampiro: a Máscara" 
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Figura 13 - Paladina 

 
Figura 14 - Feiticeiro (Sorcerer) 

 
Figura 15 - Brujah 

 

 
Figura 16 - Ventrue 

• personagens figurantes. Aparecem em ilustrações e/ou rapidamente 

em contos para dar um colorido ao cenário, não tendo qualquer 

desenvolvimento posterior previsto pelo Mestre do Jogo ou por autores dos 

RPGs comerciais. Por exemplo, uma ilustração de uma vampira se 

alimentando de um humano no RPG Vampiro a Máscara, ou a presença 

sem maiores conseqüências de um lavrador acompanhando um jesuíta 

viajando para uma fazenda num conto de Desafio dos Bandeirantes.  
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                Figura 17 - Arquétipo de "Tagmar" 

Alguns RPGs apresentam 

personagens figurantes como opções 

que podem ser usadas por jogadores 

ou mestres iniciantes, como, por 

exemplo, nos "arquétipos" do RPG 

TAGMAR. Neste caso, se aproximam 

das personagens representativas.  

Enredo 

Para as personagens de enredo, decidi adaptar a classificação 

apresentada por Douglas Reis6 (1999: 22) no livro Mini Gurps, para os três tipos 

de personagens interpretadas pelo Mestre ou Narrador.  Sendo uma função vital 

do Mestre a de dar vida ao enredo e cenário através da interação com os 

jogadores, considerei a classificação adequada para este enfoque. Reis divide 

as personagens em genéricas, coadjuvantes e adversárias. Mantive sua 

explanação, mas alterei os termos para figurantes, coadjuvantes e 

antagonistas por serem estes de uso mais amplo nos textos sobre narrativa: 

 

• Figurantes são aquelas que têm pouca influência na história, como o 

dono da taverna, os transeuntes, a velhinha da igreja etc. O mestre deve 

torná-los interessantes, pois mesmo que não tenham muita importância, eles 

servem para criar o clima e deixar a ambientação mais viva. Mestre e 

jogadores tem oportunidade de se divertir com a interação das PJs com as 

PNJs figurantes, sem que isso tenha maiores conseqüências para o enredo.   

• Coadjuvantes são os aliados, informantes e personagens poderosas 

da aventura. O rei, o chefe de polícia e o mago que ajuda os personagens 

são alguns exemplos de coadjuvantes. O mestre deve definir suas 

motivações e personalidades para poder interpretá-los de forma mais 

interessante. 

• Antagonistas devem ser tratadas como as personagens dos 

jogadores. Além de motivações e personalidade, o mestre precisa conhecer 

as perícias e os poderes do vilão para poder transformá-lo num verdadeiro 

desafio para os jogadores.  
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Como a atividade realizada no INES previa a utilização de personagens 

criadas por mim, incluindo personagens oferecidas como opções para os 

jogadores, a configuração destas dentro do cenário e do enredo se tornou uma 

importante tarefa de design.  

Uma vez que muitas personagens de cenário de RPGs são trabalhadas 

em romances e Mota considera que a "narrativa com a qual o RPG mantém mais 

semelhanças é a do conto maravilhoso." (Mota, 1997: 66), decidi pesquisar as 

categorias de personagem de Edward Forster7, na obra Aspectos do Romance, 

e a Morfologia do conto maravilhoso de V.I. Propp8.  

 

Edward M. Forster, Aspectos do Romance  
A classificação das personagens em planas e redondas é considerada 

por muitos a mais interessante contribuição de Forster ao estudo do romance. 

As personagens planas "em sua forma mais pura são construídas ao redor 

de uma única idéia ou qualidade: quando há mais de um fator atingimos o início 

da curva em direção às redondas. A personagem realmente plana pode ser 

expressa por uma só frase, como, "Nunca irei desamparar Mr. Micawber". 

(Forster, 1927: 66). As personagens planas às vezes são chamadas de tipos ou 

caricaturas, sendo que no último caso já fica implícita uma deformação para 

melhor expressar um conceito. 

As personagens redondas, por sua vez, são complexas, contraditórias, 

com várias nuanças, capazes de fazer o inesperado de forma crível. 
 

O teste para uma personagem redonda está nela ser capaz de surpreender de 
modo convincente. Se ela nunca surpreende, é plana. Se não convence, é plana 
pretendendo ser redonda. Possui a incalculabilidade da vida - vida dentro das páginas de 
um livro. (Forster, 1927: 75)  

 

No grupo das PNJs são encontradas personagens planas e redondas, 

utilizadas de forma combinada pelos autores9 para melhor explorar a proposta 

do jogo. Este é um recurso aprovado por Forster: 

                                                                                                                                 
6 Douglas Quinta Reis fez a primeira tradução para o português do GURPS em 1991 e desde 

então vem se dedicando a organizar convenções, traduzir e editar livros de RPG em português e 
a estudar diversas formas de se utilizar o RPG como ferramenta pedagógica. 

7 Edward Morgan Forster (1879-1970). Autor de romances, entre eles o famoso Passagem para a 
Índia (1924), e renomado crítico literário. O livro Aspectos do Romance nasceu de conferências 
realizadas na Universidade de Cambridge em 1927, sendo lido até hoje por resumir com 
economia e propriedade os elementos estruturais do romance. 

8 Vladimir I. Propp (1895 -1970). Cientista russo. Sua obra é considerada um marco nos estudos 
sobre o folclore, tendo grande repercussão dentro e fora da Rússia.  

9 "Autores" aqui se refere aos autores dos cenários e enredos, sejam eles os mestres de jogo ou 
autores de livros de RPG. 
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(...) o romance que tem alguma complexidade requer com freqüência gente 
"plana" tanto quanto "redonda", e o resultado de seu entrechoque assemelha-se à vida 
com maior exatidão do que Mr. Douglas faz supor.10 O caso de Dickens é significativo. 
(...) Parte da genialidade de Dickens está em que ele realmente usa tipos e caricaturas, 
pessoas a quem reconhecemos tão logo reapareçam; todavia, consegue efeitos que não 
são mecânicos, e uma visão da humanidade que não é superficial. (Forster, 1927: 69, 
70) 

 

 

Personagens planas são mais freqüentemente usadas pelos autores como 

personagens representativas (PRs) ou personagens figurantes (PFs), sendo 

freqüente seu uso nas chamadas "aventuras-prontas"11. As qualidades das 

personagens planas descritas por Forster são úteis em ambos os casos, seja 

para auxiliar na fixação de conceitos, seja para facilitar o andamento do enredo e 

a assimilação das características do cenário. Forster coloca que as personagens 

planas têm a grande vantagem de serem facilmente reconhecidas sempre que 

aparecem. Reconhecimento que se dá pelo que ele chama de "olho emocional" 

do leitor, enquanto o "olho visual" veria apenas a repetição de um nome próprio. 

Essa facilidade de reconhecimento e permanência das personagens planas, 

visto que nunca fogem ou se desenvolvem, as torna ferramentas úteis para o 

autor que pode então atacar com todas as suas forças de uma só vez. Uma 

segunda vantagem é que mais tarde essas personagens são facilmente 

lembradas pelos leitores, justamente por não terem sido alteradas pelas 

circunstâncias. Para um autor que pretende que sua ambientação de RPG seja 

rapidamente compreendida por mestres e jogadores as personagens planas 

então parecem ser de grande utilidade. 

 

É interessante comparar as colocações de Forster sobre as vantagens do 

uso das personagens planas com a observação de Décio de Almeida Prado12 

sobre o uso de personagens padronizadas no teatro. Para este autor, a 

necessidade de não perder tempo, somada à inércia do ator e ao desejo de se 

comunicar com o público desenvolveram na prática teatral uma predileção por 

personagens padronizadas. Prado não tem dúvidas de que o lugar-comum é 

uma tentação permanente em todas as artes.  

                                                
10 Mr. Norman Douglas - escritor e crítico que rejeitava as personagens planas. 
11 "aventuras prontas" são enredos de aventuras publicadas pelas editoras normalmente sob a 

forma de livretos para serem usados pelos Mestres em grupos de RPG. Já vêm com 
personagens e possíveis rumos e desdobramentos de enredo. 

12 Décio de Almeida Prado (1917-2000) Crítico e ensaísta, escreveu no Suplemento Literário do 
jornal O Estado de S.Paulo de 1946 a 1968, do qual foi criador e editor. Escreveu mais de dez 
livros a respeito do teatro. 
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Assim é que no Brasil do século passado [XIX] uma companhia que dispusesse de 

um certo número de emplois - o galã, a ingênua, o pai nobre, a dama galã, a dama 
central, o cômico, a dama caricata, o tirano (ou o cínico), a lacaia - estava em condições 
de interpretar qualquer personagem: todas as variantes reduziam-se, em última análise, 
a esses modelos ideais. E era tão forte o apego à tradição que as platéias protestavam 
se por acaso o vilão do melodrama não entrasse em cena como de costume, pisando na 
ponta dos pés e erguendo com o braço esquerdo a capa sobre os olhos. O ritual tinha 
sua utilidade porque marcava o início, simbolicamente, a significação psicológica e moral 
da personagem.   (Prado, 1968: 94 In Candido et al.) 

 

 

Para as personagens notáveis, a preferência recai sobre as redondas. Nas 

produções atuais voltadas para praticantes mais maduros ou experientes, 

existem tendências de fazer personagens redondas. Ocorre algumas vezes da 

personagem no chamado "livro básico" de um RPG parecer ser plana, ou 

apresentar-se tão timidamente como redonda que mais parece uma "bolha" do 

que "sólida"13,  e ser "arredondada" em suplementos ou romances posteriores, 

como por exemplo a citada personagem "Lorde Albercht", do RPG Lobisomem: 

o Apocalipse, que aparece no Livro Básico e é significativamente arredondada 

no romance Silver Crown que se passa nesse mesmo cenário. 

 

Esta busca por redondez nas personagens notáveis de RPG está de 

acordo com o pensamento de Forster que, apesar de destacar a importância das 

personagens planas, ressalta que "só as pessoas redondas podem atuar 

tragicamente por qualquer espaço de tempo e inspirar-nos qualquer sentimento, 

exceto o de "humour" e adequação." (Forster, 1927: 71) 
 

Forster coloca ainda que personagens planas tentando agir em papéis 

mais adequados às redondas tendem a se tornar enfadonhas.  

 

O RPG Vampiro: a Máscara, vem com uma história pronta no final para 

facilitar a compreensão de sua ambientação e o trabalho do Narrador com o 

cenário e enredo para uma possível primeira crônica14 com as personagens dos 

jogadores. 

                                                
13 "As pessoas de Dickens são quase todas planas (Pip e David Copperfield aproximam-se da 

redondez, mas tão timidamente que mais parecem bolhas, em vez de sólidos)." (Forster, 
1927:69) 

14 Crônica, ou campanha em outros RPGs, é o termo usado no jargão do RPG para se referir a 
uma série de histórias encadeadas com as personagens dos jogadores. Normalmente esta série 
tem um arco central que liga as histórias. 
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A personagem secundária "Agente Especial William Shepard" é 

razoavelmente plana e pode ser resumida pela frase: "vampiros são maus e 

devem ser destruídos sempre que possível." (ver Anexo 1/3) 

Já a personagem "Modius", o príncipe vampiro da cidade, é razoavelmente 

redonda, "um estudo em contrastes", como é dito em sua descrição, o que é 

coerente com sua importância para a trama. (Anexo 1/4) 
 

O bom uso dessas categorias de personagens provavelmente é um dos 

motivos pelos quais determinadas personagens não jogadores são mais 

admiradas pelos praticantes ou determinadas propostas de RPG são melhor 

compreendidas. 
 

Os narradores ou mestres de jogo tendem a criar e utilizar suas 

personagens de forma similar à dos autores de RPGs comerciais. Ambos 

costumam valer-se de personagens planas e redondas e vão aprimorando esta 

mistura conforme se tornam mais experientes e conhecem o gosto do grupo com 

o qual jogam suas histórias. Personagens que nos livros de RPG são planas 

podem ser "arredondadas" pelos Mestres, assim como personagens redondas 

podem ser "achatadas" em planas. 
 

 

Vladimir I. Propp, Morfologia do conto maravilhoso 
A obra de Propp sobre o folclore tem influenciado pesquisadores dentro e 

fora da Rússia.  Ele propõe uma metodologia de análise morfológica baseada 

nas funções das personagens na narrativa: 
 

Comparemos os seguintes casos: 
1. O rei dá uma águia ao destemido. A águia o leva para outro reino. 
2. O velho dá um cavalo a Sutchenko. O cavalo o leva para outro reino. 
3. O feiticeiro dá a Ivan um barquinho. O barquinho o leva a outro reino. 
4. A filha do czar dá a Ivan um anel. Moços que surgem do anel levam Ivan para 

outro reino. 
Nos casos citados encontramos grandezas constantes e grandezas variáveis. O 

que muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos personagens; o que não muda 
são suas ações, ou funções. Daí a conclusão de que o conto maravilhoso atribui 
freqüentemente ações iguais a personagens diferentes. Isto nos permite estudar os 
contos a partir das funções dos personagens. (Propp, 1928: 25) 

 

O autor compreende função como sendo o procedimento de uma 

personagem definido do ponto de vista de sua importância para o desenrolar da 

ação no conto. O princípio para a definição das funções seriam as 

conseqüências das ações ou procedimentos das personagens. 
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Diversas funções são determinadas no estudo de Propp, assim como sua 

seqüência na composição dos contos maravilhosos. O que nos interessa aqui é 

como ele agrupa estas funções entre as categorias de personagens. Propp as 

distribui em esferas que correspondem, a grosso modo, às personagens que as 

realizam. São as seguintes as esferas da ação definidas pelo autor: 

 

1. Antagonista (ou malfeitor): personagem que provoca desgraças, destrói 

a paz e se opõe ao herói, causando-lhe dano, combatendo-o, perseguindo-o. É 

uma função extremamente importante por ser ela que dá movimento ao conto 

maravilhoso. 

2. Doador (ou provedor): personagem que fornece o objeto ou meio 

mágico que permite ao herói completar sua missão. Pode ser amistoso ou hostil, 

voluntário ou involuntário. 

3. Auxiliar: como o próprio nome diz, auxilia o herói no cumprimento de 

sua missão, guiando-o, realizando tarefas por ele, salvando-o etc. Pode ser 

igualmente amistoso ou hostil, voluntário ou involuntário. 

4. Personagem procurada ou vítima: normalmente a princesa desejada, 

pode ser um parente desaparecido. É o objeto de desejo do herói em sua busca. 

5. Mandante: quem envia o herói em sua busca. 

6. Herói: os heróis podem ser de dois tipos: heróis buscadores, por 

exemplo, se Ivan parte em busca da princesa seqüestrada, o herói é Ivan e não 

ela.; heróis vítimas, se o conto é centrado na personagem que foi seqüestrada 

ou expulsa, não se interessando pelos que ficaram, então o herói é aquela 

personagem (princesa, irmão mais novo etc.), não havendo buscadores. 

 7.Falso Herói: busca se apropriar dos méritos e feitos do herói. 

 

Essas são as sete esferas de ação básicas definidas por Propp nos contos 

maravilhosos. Ele destaca que estas categorias são fluidas e têm três 

possibilidades: 1a - a esfera de ação corresponde exatamente à personagem. 

É o caso quando a princesa fica sempre como personagem procurada e o 

camponês sempre como herói; 2a - uma só personagem que ocupa várias 

esferas de ação. Por exemplo, um ser mágico pode ser doador e auxiliar; 3a - 

uma única esfera de ação se divide em várias personagens. Ao longo do 

conto o herói pode, por exemplo, enfrentar vários antagonistas. 
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Parece-me que a metodologia de análise  de Propp pode nos ser mais útil 

nos estudos de personagens de RPG se for invertida como orientação de síntese 

para mestres (narradores) e autores. 

 

No caso das personagens não jogadoras, sejam estas de histórias prontas 

publicadas por editoras ou previstas nos enredos desenvolvidos pelos próprios 

mestres, as esferas de ação de Propp podem ser utilizadas para estruturar a 

história e criar as personagens correspondentes. Aqui, porém, temos uma 

grande diferença em relação aos contos maravilhosos. Propp afirma que nos 

contos maravilhosos as motivações e personalidades das personagens não são 

relevantes, o que importa são as conseqüências de suas ações para a trama.15 

Isto é possível numa narrativa em que a história não muda, já estando 

totalmente definida. Mas, num RPG, pressupõe-se que a narrativa será 

construída pelas próprias decisões das personagens principais. Assim sendo, 

uma personagem não controlada pelos jogadores pode ao interagir com eles 

mudar de antagonista para auxiliadora ou vice-versa. Temos, então,  esferas 

de ação possíveis ou prováveis, mas não fixas. Deste modo, é importante para 

o autor ou mestre definir as personalidades e motivações de suas personagens 

para que este possa ajustar suas atuações de forma coerente com as ações das 

personagens dos jogadores. 

 

Por exemplo, a personagem "Modius", príncipe vampiro da história pronta 

que vem no RPG Vampiro: a Máscara (Anexo 1/4), pode variar de esfera de 

ação na história em relação às personagens dos jogadores, de acordo com as 

interações que ocorrerem. Dependendo das ações das personagens dos 

jogadores, "Modius" pode, coerentemente variar de mandante, doador, 

antagonista, falso herói. Todas estas esferas de ação não estão pré-definidas 

para ele, mas são possíveis para este personagem. 

 

 

 

 

 

                                                
15 "(...) a vontade dos personagens, suas intenções, não podem ser consideradas marca essencial para sua definição. O 

importante não é o que eles querem fazer, nem tampouco os sentimentos que os animam, mas suas ações em si, sua 
definição e avaliação do ponto de vista de seu significado para o herói e para o desenvolvimento da ação."  (Propp, 
1928: pág 75) 
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Personagens Jogadores (PJs) 
As personagens dos jogadores de RPG são criadas de acordo com a 

ambientação escolhida pelo grupo. Como, por exemplo, uma história de aventura 

num cenário de fantasia medieval, ou uma história de terror nos dias de hoje. 

Atributos, características físicas e mentais da personagem, como "força", 

"inteligência" e "vontade"; Habilidades, coisas que ela sabe fazer como "lutar", 

"conhecimentos médicos", "falar idiomas"; Poderes (quando cabível); Histórico;  

Personalidade, são características das personagens escolhidas pela interface 

entre o gosto dos praticantes e as possibilidades da ambientação. Às vezes, a 

proposta original do RPG é alterada pelo gosto dos praticantes, uma proposta de 

aventuras heróicas num cenário de aventura medieval com personagens 

aventureiros pode ser alterado para um de "intrigas de corte", assim como a 

proposta de um RPG de horror pessoal com personagens vampiros pode ser 

alterada para um de "vampiros caçando bandidos". 

Esse processo de construção de personagens foi bem descrito por Andréa 

Pavão: 
 
Cada participante, tal como um autor de ficção, constrói um personagem para si, 

detalhando seu perfil psicológico, suas habilidades intelectuais e físicas, suas 
preferências e seus trunfos, assim como suas deficiências, que vão garantir o "tempero" 
da ficção. Esses personagens devem adequar-se a um ambiente, proposto pelo livro do 
mestre, no qual a trama se desenrolará. O ambiente onde se desenvolve a aventura, no 
linguajar desses grupos, é chamado de mundo ou cenário" (Pavão, 1999: 19) 

 

 

Os dois RPGs americanos mais jogados no Brasil, "Dungeons & 

Dragons" e "Vampiro: a Máscara", fornecem orientações aos seus jogadores, 

formalizadas em regras, sobre como interpretar suas personagens. No primeiro, 

temos dois eixos: um de ordem/desordem (ordeiro, neutro, caótico) e um de 

bem/mal (bondoso, neutro, maligno) que permitem várias combinações: ordeiro e 

bom, caótico e bondoso, neutro e maligno, ordeiro e neutro, neutro e neutro etc. 

Os chamados "alinhamentos" determinam algumas das classes das 

personagens, como por exemplo, paladinos, ladrões, rangers, sacerdotes etc., 

mas ainda deixam grande liberdade para interpretação. Alguns jogadores 

reclamam que estas orientações são por demais simples e, na verdade, tolhem a 

interpretação. Segundo Peter Adkison, um dos designers do "Dungeons & 
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Dragons 3a edição", o D&D se propõe a ser um RPG simples em que as 

personagens são "heróis que matam os monstros e pegam o tesouro." 16 

 

Já no RPG Vampiro: a Máscara temos um cuidado maior nestes critérios 

de interpretação das personagens dos jogadores, as quais têm "Naturezas" e 

"Comportamentos": 
 

Natureza e Comportamento: Uma descrição da personalidade de um 
personagem. A Natureza é a sua personalidade verdadeira, enquanto o Comportamento 
é a fachada que ele apresenta ao mundo.   (Vampiro: a Máscara, 1994: 82) 

 

 

Natureza e Comportamento não precisam ser coincidentes, podendo 

inclusive ser opostos.  

Curiosamente, nos RPGs brasileiros analisados, TAGMAR, Desafio dos 

Bandeirantes, Era do Caos não há orientações formalizadas em regras para as 

interpretações das personagens dos jogadores, apesar de todos eles 

ressaltarem sua importância, incluindo-a como critério para obtenção dos pontos 

de experiência que permitem o desenvolvimento de características das 

personagens. A explicação de alguns dos autores destes RPGs para este fato é 

o desejo de deixar os jogadores livres para criarem as personalidades de suas 

personagens. 

Ainda nesse ponto, existe aparentemente um consenso entre os 

praticantes de RPG, já expresso diversas vezes na revista Dragão Brasil, 

principal revista brasileira sobre RPG, de que existem dois pólos de 

interpretação das personagens de RPG por jogadores. Os jogadores ditos 

overpowers ou "apelões", interessados apenas em que sua personagem seja a 

mais poderosa possível, e os jogadores roleplayers ou "interpretativos", 

interessados apenas em que suas personagens tenham histórico, personalidade 

etc. Entre estes dois extremos se situaria a maioria dos jogadores de RPG. 

 

Como vimos anteriormente, o RPG tem um tipo de interatividade  que o 

separa da maioria das outras formas de narrativa. A teoria da "Estética da 

Recepção" nos alterta que sempre há uma interação entre o texto e o leitor como 

condição para que exista a leitura. A interatividade do RPG se diferencia, porque 

nessa forma de narrativa as personagens tomam decisões autônomas, agindo 

                                                
16 Declaração feita ao atuar como "mestre do jogo" em uma sessão de D&D em que eu era um dos 

jogadores em fevereiro de 2002. 
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ou falando de acordo com os desejos dos praticantes e efetivamente alterando 

os rumos da trama de modo imprevisto, uma vez que podem criar opções em 

vez de apenas escolher dentre uma série de opções pré-definidas. 
 

A "interatividade" presente num RPG leva a considerações de design que 

foram bem assinaladas por Bettocchi: 
 

Deste modo, o enredo de uma aventura de RPG é que é construído em função 
das personagens de cada jogador, embora isso não seja obrigatório. 

Essa relação inversa à de outras formas de narrativa requer um conjunto de regras 
para a construção dessas personagens. (Bettocchi, 2002: 67) 

 

 

É a própria interatividade que pede a definição de regras claras no RPG 

para criação de personagem, combates, magias etc., para dar um mínimo de 

"ordem à bagunça", visto que não há um roteiro pré-definido para a história. O 

termo "mínimo" é apropriado, pois é o suficiente para minimizar discussões 

sobre o que uma personagem pode ou não fazer, mas não a ponto de limitá-la 

dentro do que ela pode fazer. A interatividade também faz com que as ações das 

personagens dos jogadores nas sessões RPG coloquem as histórias na via do 

"virtual" para o "atual" e não do "possível" para o "real" dentro do pensamento de 

Pierre Lévy. Como vimos, a passagem do possível para o real vem a partir de 

um estado pré-definido e a do virtual para o atual é a resolução de um complexo 

problemático, prevendo a possibilidade de criação. Dentro dos conceitos que 

estamos trabalhando a primeira é reativa e a segunda interativa. 
 

Os aspectos quantitativos de uma personagem são efetivamente limitados. 

Por exemplo, uma personagem humana de 20 anos, num cenário atual, tem 

determinados limites de força, inteligência e habilidades que são expressos 

quantitativamente na grande maioria dos RPGs. Teoricamente, pode haver um 

limite de possibilidades de histórico e personalidade, o que implicaria a via do 

"possível para o real". Mas, a articulação entre as características quantitativas, 

personalidade e histórico já empurram a personagem de RPG para a via do 

"virtual - atual". A dupla articulação das personagens entre si e com o enredo 

através desta forma de interatividade fazem com que todas disparem pela 

estrada de mão dupla da virtualidade. 
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Existe um consenso entre os praticantes de RPG que as personagens por 

eles criadas e interpretadas são figuras heróicas. Podemos observar uma 

menção explícita a isto nos livros de RPG mais antigos ao encontrarmos 

referências tais como: 
 

 (...) um centésimo da população tem o potencial de ser um herói, alguém maior 
que a vida, cuja memória continuará após a sua morte. Estes párias idolatrados são os 
"aventureiros", indivíduos cujas capacidades são maiores que as das pessoas normais. 
Os personagens vividos pelos jogadores fazem parte deste seleto grupo e por isto 
exercem profissões especiais, profissões de aventureiros. (Tagmar, 1991:5) [cenário de 
fantasia medieval]. 

(...) Ao final de cada aventura, os heróis vividos pelos jogadores incluem mais uma 
lista de glórias ou tragédias à história de suas vidas.  (Tagmar, 1991: 107)  

 

Paradoxalmente, esses personagens que são os arquétipos do mal trágico, tem o 
potencial pra se tornarem heróis de valor incomum. São o mal, não devido a quem são, 
mas devido ao que são. Como bebedores de sangue, possuem a marca do mal. São 
trágicos porque se preocupam sobre sua natureza má, mas não podem fazer nada 
quanto a isso. Espera-se que os personagens em Vampiro ajam como heróis - eles 
precisam importar-se com o que se tornaram e com aquilo em poderão se transformar 
em breve.  (Vampiro, 1994: 25) 

 

 

Em alguns dos livros de RPG mais recentes essas referências muitas 

vezes não vêm de forma tão explícita, preferindo-se classificar as personagens 

dos jogadores como protagonistas das histórias. Ainda assim, numa análise um 

pouco mais profunda, observamos que ela não é abandonada, basta contrapor 

os protagonistas aos antagonistas, identificados como vilões. 
 

"Standard characters are good or neutral but not evil. Evil alignments are for 
villains and monsters." D&D Players Handbook pg. 87. 

"Good characters and creatures protect innocent life. Evil characters and creatures 
debase or destroy innocent life, whether for fun or profit. (...) People who are neutral with 
respect to good and evil have compunctions against killing the innocent but lack the 
commitment to make sacrifices to save or help others. Neutral people are committed to 
others by personal relationships." D&D Player's Handbook (2.000: 88) [cenário de 
fantasia medieval].17 

 

Mesmo no RPG brasileiro "Era do Caos", publicado em 1997, que 

apresenta o cenário de um Brasil no futuro próximo, realismo fantástico e forte 

tensão social, este consenso não é abandonado. O personagem apresentado no 

                                                
17"Personagens padrão são bons ou neutros, mas não malignos. Alinhamentos malignos são para 

vilões e monstros" D&D Livro do Jogador 
"Personagens e criaturas bondosas protegem a vida inocente. Personagens e criaturas malignas 

aviltam ou destroem vida inocente, seja por prazer ou por lucro. (...) Pessoas que são neutras 
com respeito ao bem e o mal tem escrúpulos contra matar inocentes, mas não tem o 
compromisso de fazer sacrifícios para salvar ou ajudar os outros. Pessoas neutras se 
comprometem com os outros por laços pessoais." Tradução minha. 
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exemplo do capítulo de "Criação de Personagem", o qual podemos considerar 

como uma personagem representativa do cenário,  é Pedro, um policial 

honesto e dedicado.  

 

Bettocchi (2002: 67) classifica as personagens no RPG como sendo 

figuras essencialmente heróicas que proporão alguma mudança estrutural ou de 

paradigma para alguma situação da trama ou cenário, posição com a qual 

concordo. Em seguida, a autora identifica diferentes funções heróicas que as 

personagens podem ocupar nos cenários e histórias de RPG (Bettocchi, 2002: 

72).  

 

Essas funções foram descritas por ela através de cinco classes18, a saber: 

  

1. Classe Guerreira: abrange as ocupações genéricas relacionadas a 

quaisquer tipos de combate (bélicos, atléticos, de caça etc.) - militares, 

mercenários, paladinos, rastreadores, mateiros, cavaleiros, policiais, lutadores, 

bárbaros etc. 

2. Classe Sacerdotal: inclui além das profissões religiosas, todas aquelas 

que têm alguma participação política e/ou social. São as personagens detentoras 

de sabedoria moral (ethos) e espiritual, guardiãs da ordem social, protetoras e 

curandeiras do corpo e da psique - druida, clérigo, monge, médico, curandeiro, 

xamã, político, jurista, psicólogo, assistente social etc. 

3. Classe Mágica: compreende além dos usuários de magia, todas as 

ocupações profissionais relacionadas à produção de conhecimento intelectual 

(logos)  - feiticeiro, alquimista, sábio, intelectual, professor, cientista etc. 

4. Classe Mensageira: são os emissores de relatos, formadores de 

opiniões, estimuladores de sentidos em geral (aesthesis), muitas vezes 

portadores do acesso ao simbólico e ao imaginário - bardo, artista, profeta, 

jornalista etc. 

5. Classe Ladina: ocupações consideradas à margem - pela lei ou pelo 

senso comum - da ordem social. São as personagens que ludibriam, seduzem, 

transgridem, manipulam por dinheiro, prazer ou ideal - ladrão, prostituta/o, 

mendigo, pirata, espião, hacker, terrorista etc. 

 

                                                
18 Numa referência às classes de personagem do RPG Dungeons & Dragons, o primeiro criado.  
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As funções identificadas por Bettocchi parecem-me as mais adequadas 

para o design das classes de personagens permitidas aos jogadores num RPG 

e, possivelmente, para uma análise morfológica das diferentes personagens 

criadas por autores, mestres e praticantes. No que se refere à elaboração das 

histórias prontas, as funções de Propp podem ser bem úteis e complementares 

às propostas por Bettocchi. Uma análise morfológica das diferentes personagens 

de RPG usando as esferas de personagem de Propp e as funções heróicas de 

Bettocchi pode ser considerada, devido à riqueza em potencial do tema, ponto 

para possível desdobramento desta pesquisa por estudiosos de RPG. 

 

 

A importância da imagem para as personagens de RPG 
O RPG se sustenta em várias formas de linguagens que atuam 

simultaneamente: escrita, imagética, oral, corporal, táctil etc. A representação 

das personagens pode ser considerada hipermidiática onde desenhos e fotos se 

combinam com timbres de voz reproduzidos ou referidos pelos jogadores, como 

por exemplo: meu personagem tem a voz do Darth Vader e a cara do Samuel L. 

Jackson em Pulp Fiction. É justamente esta característica que permite, através 

do uso de uma determinada linguagem, que seja estimulada a aquisição das 

outras.  

 

A importância da visualidade no RPG é reconhecida por editoras da área, 

conforme podemos constatar, por exemplo, nas declarações de equipes de 

criação dos jogos brasileiros: No caso do RPG Tormenta, a equipe optou por  

seguir a estética mangá/animê para seu produto; No Era do Caos, Eliane 

Bettocchi, na época diretora de arte da editora, conscientemente buscou obter 

uma visualidade heterogênea de 3a fase.  
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Figura 18 - "Lisandra", do RPG "Tormenta".  

Figura 19 - "Márcia", do suplemento 

"Lendas" do RPG "Era do Caos" 

 

Como exemplo para as editoras americanas de RPG, temos o caso da 

companhia Wizards of the Coast, a maior do mundo em cardgames e RPGs 

após adquirir a TSR19, incluindo o Dungeons & Dragons 3ed, a qual tomou uma 

decisão deliberada de fazer o design das ilustrações de personagens de seus 

produtos de forma não-sexista. Contrariando os clichês do gênero, buscou 

ampliar seu mercado atraindo o público feminino, como podemos ver no e-mail 

enviado à Eliane Bettocchi por Beverly Marshal. (Anexo 1/5) 

 

No e-mail Marshal conta que a decisão de mudar a forma como as 

mulheres eram representadas na Wizards of the Coast, foi tomada logo no seu 

começo, bem antes do projeto do D&D 3a edição, quando os valores da empresa 

estavam sendo estipulados. Então, muitos dos fundadores originais, incluindo 

Peter Adkison, achavam que como jovens e adolescentes do sexo masculino 

eram, de longe, a maior fatia do mercado, uma certa quantidade de arte 

"engraçadinha"20 seria necessária. Marshal argumentou que era justamente a 

                                                
19 TSR era a empresa que originalmente detinha os direitos sobre o RPG Dungeons & Dragons. 
20 No original "jiggle art", tradução minha. 
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tradição do segmento de ilustrar guerreiras com "biquinis de cota de malha" a 

razão pela qual a maioria dos compradores era formada por homens, e que a 

companhia poderia fazer mais dinheiro se abrisse mão do lugar-comum e 

incluísse as mulheres, que afinal representam metade da população, em seu 

público-alvo. 

Ponderou-se ainda que resoluções deste tipo poderiam constituir um ato 

de censura aos artistas, o que terminaria por tornar a arte produzida para a 

companhia menos vibrante. Marshal argumentou então, que um padrão diferente 

faria a companhia se destacar no meio e forçaria os artistas a pensarem fora dos 

clichês e inovar. 

Mediante esses argumentos, a Wizards decidiu inovar na visualidade de 

suas personagens. Quando a TSR foi adquirida, houve um esforço para instituir 

esses valores no design do D&D 3a edição. O chavão usado foi "veja ou seja" 

em que a arte é considerada mais sensual quando a personagem é 

representada de forma que aqueles que a observam sejam tão capazes de 

desejar ser como ela como de olhá-la. Evitando assim a representação de 

mulheres como meros objetos sexuais. 

 

As questões levantadas por Marshall são interessantes: a arte é feita de 

uma determinada forma porque a maioria do público é masculina ou a maioria do 

público é masculina porque a arte é feita de determinada forma? Provavelmente, 

ambos amarrados num círculo vicioso. A iniciativa da White Wolf de inovar com o 

RPG Vampiro: a Máscara aparentemente trouxe mais mulheres para a prática 

deste RPG21. Resta ver se a decisão da Wizards terá efeito similar para o D&D. 

Jonathan Tweet, coordenador-chefe da equipe de design  do Dungeons & 

Dragons 3ed também declarou publicamente a decisão de fazer com que a raça 

humana fosse representada neste RPG como sendo multi-étnica, inovando em 

relação ao padrão do gênero. 

Diante do apreço dos praticantes pelas ilustrações, as editoras dos dois 

RPGs mais populares do Brasil e dos EUA, Dungeons & Dragons e Vampiro: a 

Máscara, lançaram livros somente com ilustrações usadas em livros destas 

linhas.22 

                                                
21 Digo "aparentemente" porque desconheço pesquisas sobre a composição dos praticantes de 

RPG por sexo e título preferido ao longo do tempo. Há apenas um consenso presente nas 
publicações do setor. 

22 The Art of Dungeons&Dragons Fantasy Game, 1985, TSR. Lake Geneva, WI. USA; The Art of 
Dungeons&Dragons Fantasy Game, 1989, TSR. Lake Geneva, WI. USA; A Arte de Vampiro: a 
Máscara. 2.000. Devir Editora. São Paulo.  
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Bettocchi também ressalta a importância do cuidado na representação das 

personagens: 
 
Logo de início notamos a necessidade de um certo "realismo" na representação: 

afinal, tratam-se de retratos, ainda que de pessoas inexistentes. É desejável que sejam 
reconhecíveis, com pouca margem de dúvida, compleição física, sexo, raça e ocupação 
(no caso, a "classe"). Também é importante que a mensagem visual destas ilustrações 
informe sobre a ambientação do RPG. Por exemplo, personagens de um RPG 
exclusivamente de fantasia medieval portando armas de fogo ou computadores 
causariam estranheza - o que certamente geraria um "ruído" na informação.  (Bettocchi, 
2002: 74) 

 

 
   Figura 20 - "Pedro", RPG "Era do Caos". 

 
Figura 21 - "Marília", suplemento "Caídos" 

do RPG "Era do Caos".  

 

A autora identifica estereótipos de representação visual de gênero para as 

personagens de RPG. O estereótipo feminino é denominado "Barb Wire" e os 

masculinos são chamados de "Força em Alerta" e "Dr. Estranho e os livros da 

magia" (Bettocchi, 2002: 124 à 127) 

 

Em 2002 realizei uma pequena pesquisa, uma espécie de exploração de 

campo, sobre a recepção de ilustrações de personagens do RPG Vampiro: a 

Máscara 2a ed.23 Através deste pequeno estudo encontrei indícios que parecem 

                                                
23 Este trabalho encontra-se na íntegra na internet no endereço: www..historias.interativas.nom.br 
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comprovar a importância que as ilustrações têm para  jogadores, profissionais e 

pesquisadores de RPG.  

Foram entrevistados oito praticantes de RPG, divididos em dois blocos 

com faixa etária, renda e nível cultural similares. A tabela com o resumo das 

respostas em relação a importância das imagens é reproduzida abaixo: 

 

Tabela 1.a Resumo Bloco 1 

Pessoa Fernanda Celso Cid Eliane Gervásio Márcio Juca Antônio 

Relação com 

imagem 

Pessoa não 

visual 

Apreciador  Costuma 

desenhar 

personagens  

e cenários 

em suas 

histórias. 

Ilustradora 

Designer. 

Pós em 

Teoria da 

Arte, 

mestre em 

Design 

Apreciador Publicitário 

Ilustrador 

Amador. 

Estuda 

licenciatura 

em Desenho 

Artístico e 

Geométrico - 

graduação 

Ilustrador 

profissional 

Web 

designer 

Importância 

das 

ilustrações 

em RPGs 

Irrelevante Importante: 

ajudam a 

dar clima e 

compor o 

cenário 

onde se 

passa o 

jogo 

 

Muito 

importante: 

ajudam a dar 

o clima e 

passam 

idéias sobre 

o que pode 

ser feito, 

criado e 

sentido) 

Importantís

simo: sou 

uma 

pessoa 

extremame

nte visual e 

acho que o 

vampiro 

explora 

bem a 

relação da 

escrita da 

imagem. 

Importante: 

ajudam a 

compreen-

der e 

visualizar o 

que o texto 

escrito está 

dizendo 

Extremame

nte 

importante 

- sintetizam 

o jogo 

Muito 

importante: 

explicam 

mais do que 

muitas 

palavras 

Importantís

simo: 

garantem a 

interpretaçã

o correta 

do jogo. 

Mesmo que 

esse 

referencial 

não seja 

usado 

 

Como pode ser visto,  a única pessoa para quem as ilustrações foram 

consideradas irrelevantes foi aquela que se define como "não sendo uma pessoa 

visual". Porém, mesmo os que se consideram apenas "apreciadores", as 

classificaram como importantes para a compreensão da proposta do RPG. Neste 

caso, foram examinadas as ilustrações publicadas no livro, sendo, portanto, de 

personagens autorais ou representativos de elementos do cenário. Porém, não 

há motivo para supor que a relação seria diferente com personagens criadas 

pelos próprios praticantes. Todos declaram que buscam desenhar ou utilizar 

ilustrações ou fotos que representem visualmente sua personagem, inclusive 

Fernanda, que se definiu como "pessoa não visual", mas que é uma pessoa 

atenta para seu figurino pessoal e de suas personagens. 

Nesta pesquisa também verifiquei os elementos que eram citados mais 

freqüentemente e as diferentes sensações que causavam. Partindo da definição 
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de que "o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu 

objeto"(Santaella 1983: 58), considerei os elementos levantados como sendo 

signos de uma "linguagem do RPG". Vejo aqui o RPG como uma linguagem 

secundária, fundamentada nas linguagens escrita, visual, verbal, corporal, táctil. 

Sustento esse ponto com base nas colocações de Santaella24, e Bettocchi: 

 

Considerando-se que todo fenômeno de cultura25 só funciona culturalmente 
porque é também um fenômeno de comunicação, e considerando-se que esses 
fenômenos só comunicam porque se estruturam como linguagem, pode-se concluir que 
todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se 
como práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem e sentido.  
(Santaella, 1983: 12) 

 

Vemos aqui a possibilidade de abordar o RPG como um meio de comunicação ou 
linguagem típica da contemporaneidade, por conta da interatividade e autoconsciência 
da forma, características tão caras à pós-modernidade. (Bettocchi, 2002: 50) 

"(...) podemos tomar estas ilustrações como signos, não apenas capazes de 
evocar um processo de significação comum a um grupo social, mas também capazes de 
evocar outras significações simbólicas de caráter imaginário   (Bettocchi, 2002: 133) 

 

Através de uma tabulação identifiquei os signos mais importantes em 

termos de freqüência nas citações espontâneas dos entrevistados. 

Nas tabelas 1b e 1c são tabulados os signos citados pelos entrevistados 

nas ilustrações escolhidas pelo entrevistador. 
 

Tabela 1b. Índice de Freqüência dos Signos citados espontaneamente 

Signo Presença nas 

ilustrações 

Citação espontânea 

por respondentes 

Índice de Freqüência* 

Adornos 3 5 0, 21 

Boca 6 12 0, 25 

Cabelo 6 5 0, 10 

Olhar (inclui óculos escuros e 

olhos fechados) 

6 29 0, 60 

Posição 6 28 0, 58 

Rosto  6 14 0, 29 

Sangue (cenário, vestuário, 

rosto) 

3 9 0, 38 

Vestuário 6 12 0, 25 

Cenário (Pano de fundo) 4 7 0, 22 

                                                
24 Lúcia Santaella. Doutora em Teoria Literária pela Universidade Católica de São Paulo. 

Professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. 
25 A definição do RPG como fenômeno cultural pode ser defendida com base na sua crescente 

penetração social (estima-se que existem cerca de 250.000 praticantes de RPG no Brasil 
atualmente) e no fato da comunidade "rpgística" já ter gírias próprias (expressas na revista do 
meio "Dragão Brasil" e por praticantes em convenções) que denotam um repertório simbólico 
próprio. 
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Foram incluídos na Tabela 1b os signos citados por pelo menos dois 

entrevistados e presentes em pelo menos 3 ilustrações.  

*Índice de freqüência = citação espontânea / possíveis citações 

Possíveis citações = presença nas ilustrações x n° de entrevistados: 

48 (6x8); 32 (4x8); 24 (3x8) 

 

Tabela 1c: signos que foram citados espontaneamente por mais da metade dos 

entrevistados em uma ilustração. 

Signo N° ilustrações em 

que foi citado por mais da 

metade dos entrevistados 

N° máximo de 

citações que recebeu 

N° mínimo de 

citações que recebeu 

Boca 1 5 0 

Olhar  4 6 4 

Posição 4 7 1 

Vestuário 1 5 0 

      

Podemos ver que olhar e posição se confirmam como sendo os 

signos mais importantes, com vantagem para o olhar porque se não 

alcançou o valor máximo da posição, também não caiu abaixo de 4 - 

sempre foi citado por pelo menos metade dos entrevistados. 

 

Tabela 1d citações de signos para as ilustrações escolhidas espontaneamente pelos 

entrevistados - total de 4 ilustrações 

Signo N° de 

citações 

adorno 1 

boca 3 

mão 1 

Olhar 3 

Posição 4 

Rosto 2 

Vestuário 2 

       

Observando as tabelas 1b, 1c e 1d podemos notar quais são os signos 

mais freqüentemente citados de forma espontânea tanto nas ilustrações 

escolhidas pelo entrevistador quando nas escolhidas pelos entrevistados: olhar, 

posição e boca.  
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Assim, qualquer um que pretenda utilizar uma ilustração de personagem 

num livro de RPG, deve prestar atenção a estes signos sem, contudo, descuidar 

dos demais de relativa importância, tais como, vestuário, adorno, rosto, cabelo, 

cenário etc. 

Por outro lado, não pudemos constatar uma unidade de interpretação 

desses signos nas ilustrações nem nos entrevistados com maior afinidade e 

competência com a linguagem visual. Em algumas ilustrações, certos signos 

foram interpretados pela maioria de forma similar (jamais com unanimidade), 

enquanto em outras os mesmos signos tiveram interpretações bem diversas. 

Portanto, o ilustrador pode ter razoável certeza da provável importância do 

elemento (signo) na ilustração para a maioria dos jogadores de RPG, mas não 

de como ele será decodificado/interpretado. 

 

Este estudo de Recepção foi realizado dentro de um universo muito 

restrito, podendo ser apenas considerado introdutório. Aponta, contudo, para 

questões interessantes, que podem vir a ser pesquisadas levando-se em conta 

um universo mais amplo.  Vejo aqui um possível desdobramento desta pesquisa. 



I.III RPG em Educação: experiências brasileiras 
 

 

Por suas características de socialização, narrativa, interatividade, 

interdisciplinaridade e cooperação, o RPG vem atraindo a atenção de 

profissionais voltados para a educação em nosso país. Já contamos com 

educadores que aplicam o RPG em escolas, principalmente do Ensino 

Fundamental, há mais de cinco anos. Publicações com fins paradidáticos criadas 

por editoras de RPG surgiram no mercado a partir de 1999.1 

No ano 2002 foi realizado o I Simpósio RPG & Educação em São Paulo, 

ao qual compareceram, ao longo de seus três dias, 386 pessoas entre 

educadores, estudantes e outros interessados. 

No corrente ano, já foram realizados o II Simpósio RPG & Educação em 

São Paulo, que contou com um público ainda maior que o primeiro e o Colóquio 

Curitiba RPG & Educação.  

 

O pioneirismo nesta área parece ser brasileiro, pois apesar de haver 

iniciativas similares de aplicação do RPG à educação nos EUA e na Europa, o 

Brasil é o primeiro país a ter eventos criados especificamente para este fim e a 

buscar desenvolver um corpo sistemático de estudos sobre o tema.2 

Na área de pesquisa acadêmica, a PUC-Rio já conta com uma tese de 

doutorado, em Letras, e duas dissertações de mestrado, uma em Educação e a 

outra em Design, que tiveram o RPG por objeto de estudo. Pesquisas sobre 

RPG foram feitas ou estão em curso em outras instituições de ensino, constando 

entre elas a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Estadual 

Paulista, Universidade Federal de Santa Catarina, PUC-Rio Grande Sul, Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. 

Está prevista para este ano a realização do Histórias Abertas - I 

Simpósio de RPG em Educação na PUC-Rio, uma iniciativa conjunta do 

Departamento de Artes & Design, Departamento de Letras e da Coordenação 

Central de Educação a Distância. Sendo um evento de cunho acadêmico, este 

simpósio viabilizará a apresentação e o debate a partir de artigos e pesquisas 

sobre o RPG, contribuindo para a pesquisa acadêmica nesta área.  

                                                
1 A série mini gurps que conta atualmente com os livros: Descobrimento do Brasil; Quilombo de 

Palmares; Entradas e Bandeiras; As Cruzadas; Resgate de "Retirantes".  
2 Segundo levantamento realizado na Internet pela Devir Editora. Até onde pude constatar por 

pesquisas na internet, a informação procede. 
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Simpósios de RPG & Educação 
Nos últimos anos vem crescendo entre educadores e profissionais de RPG 

o interesse pela aplicação desta forma de narrativa para fins educacionais. 

Idéias foram sendo postas em prática no Brasil, porém havia pouco intercâmbio 

de experiências entre os pioneiros desta área.  

Deste modo, muitas iniciativas passaram despercebidas, dificultando o 

progresso do conhecimento sobre o tema.  

Os Simpósios de RPG & Educação surgiram como uma tentativa de 

minimizar esses problemas, criando um ponto de encontro, um fórum em que as 

experiências de diferentes educadores pudessem ser conhecidas e debatidas, 

esclarecendo e possivelmente inspirando os demais interessados no assunto. 

 
Contudo, da mesma forma que as experiências com RPG na área da Educação 

vêm crescendo a cada ano, também constatamos que muitas delas são experiências 
"isoladas" e/ou desconhecidas para a imensa maioria dos jogadores de RPG brasileiros 
e possíveis interessados no assunto.  

A maior iniciativa em aglutinar e promover essas experiências aconteceu neste 
ano de 2002 com o I Simpósio RPG & Educação, promovido pela Devir e pela 
associação Ludus e que aconteceu paralelamente ao Encontro Internacional de RPG em 
São Paulo. (extraído de www.rederpg.com.br em julho de 2003). 

 

 

O I Simpósio RPG & Educação foi realizado pela Associação Ludus 

Culturalis no Mart Center, em São Paulo-SP, entre os dias 24, 25 e 26 de maio 

de 2002, tendo sido o primeiro deste tipo a ser realizado no Brasil. 
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Figura 23 - I Simpósio de 

RPG & Educação.  

 

Segundo os organizadores3, compareceram ao 

evento, ao longo de seus três dias, 386 pessoas, entre 

professores da rede pública estadual e municipal, 

coordenadores pedagógicos, diretores de salas-de-

leitura, graduandos em carreiras ligadas à Educação, e 

outros interessados. Os visitantes participaram de 

mesas-redondas, palestras e oficinas que tiveram como 

elemento desencadeador as seguintes questões: o que 

é RPG?; por que usar RPG como ferramenta 

pedagógica?; como usar o RPG na Educação? 

Este Simpósio ocorreu em paralelo ao 

Encontro Internacional de RPG, o maior evento 

na América Latina para praticantes  deste tipo de 

jogo, em sua grande maioria jovens e 

adolescentes, com presença de autores e diversas 

outras atividades. 

 

A utilização de mesas-redondas, palestras e oficinas buscava combinar 

fundamentações teóricas, relatos de experiências e atividades práticas de 

capacitação de professores na utilização do RPG para fins educacionais.(Anexo 

1/6) 

 

O II Simpósio de RPG & Educação foi realizado pela Ludus Culturalis, 

Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Centro 

Cultural São Paulo nos dias 28, 29 e 30 de março deste ano, na cidade de São 

Paulo. 

Esta segunda edição do Simpósio teve como objetivos apresentar os jogos 

de interpretação (RPG) aos interessados; desmistificar o RPG e sua prática; oferecer aos 

educadores que já tiveram contato com o RPG a oportunidade de aprimorar  técnicas de 

criação e condução de histórias interativas com fins pedagógicos. 

 

                                                
3 Informações obtidas do site: www.simposiorpg.com.br e entrevista quando estive nestes eventos. 
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Figura 24 - II Simpósio de 

RPG & Educação 

 

Neste evento foi novamente oferecida uma 

combinação de mesas-redondas, palestras e 

oficinas, visando combinar aspectos teóricos e 

práticos do RPG. (Anexo 1/7) 

Em entrevista ao site www.rederpg.com.br, 

o Sr. Carlos Eduardo Lourenço, um dos 

fundadores da Associação Ludus Culturalis e um 

dos organizadores dos Simpósios de RPG & 

Educação declarou que este segundo Simpósio 

reuniu um público de 890 participantes, vindos de 

vários estados do país.  

 

 

 

O Colóquio Curitiba RPG & Educação foi realizado nos dias 27, 28 e 29 

de junho de 2003 pela Associação Ludus Culturalis, Prefeitura da Cidade de 

Curitiba e Fundação Cultural Curitiba. (Anexo 1/8) 

Este evento teve os mesmos objetivos que o II Simpósio de São Paulo e 

apresentou uma estrutura similar de combinação de palestras e oficinas, com 

relatos de experiências e atividades práticas. Até setembro de 2003 ainda não 

havia sido disponibilizado no site www.simposiorpg.com.br o público presente 

neste evento  

Como mencionado anteriormente, está prevista para os dias 28 e 29 de 

novembro deste ano a realização na PUC-Rio do 'Histórias Abertas" - I 

Simpósio de RPG em Educação, visando atender a uma demanda crescente 

por um evento de cunho acadêmico sobre o tema no Rio de Janeiro. 
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Trabalhos de educadores com RPG & Educação 

Em levantamento feito para esta dissertação, sobre publicações, sites na 

internet e relatos apresentados em Simpósios foi possível avaliar a riqueza dos 

trabalhos de RPG aplicados à Educação que vêm sendo realizados. 

Para termos uma idéia, em uma pesquisa na internet realizada em julho de 

2003 foram identificados nove sites: www.simposiorpg.com.br; 

www.rpgeducacao.com.br; www.rederpg.com.br; www.educarede.org.br; 

www.rpg.com.br; www.jogodeaprender.com.br; www.cfh.ufsc.br/~alevr/rpg.htm; 

www.devir.com.br; www.abrad.hpg.ig.com.br/index.htm 

Nesses endereços foram selecionados alguns textos, que serão 

comentados mais à frente. Os critérios de seleção que utilizei foram: participação 

dos autores em simpósios, presença em sites de seleção criteriosa, citação por 

outros autores e coerência na apresentação de idéias. No Anexo  1/9, encontra-

se a relação de educadores e pesquisadores encontrados nos sites visitados, 

com um breve resumo de suas atividades. 

 

Publicações 
A primeira publicação brasileira a abordar o potencial do RPG para a 

educação foi o livro "Saindo do Quadro" de Alfeu Marcatto4 (1996). O autor traz 

uma explanação do RPG como instrumento didático, chamado por ele de "RPG 

Pedagógico". Ao ressaltar seu potencial para unir educação e entretenimento, 

ele diz que: "Ao transformar uma aula em jogo, facilita-se o envolvimento do 

aluno com o tema, tornando a aula mais agradável, divertida e produtiva" 

(Marcatto, 1996:47). 

A possibilidade de simular situações através das aventuras vividas pelas 

personagens numa sessão de RPG pode ser utilizada, segundo Marcatto, de 

forma interessante e produtiva pelos educadores: 

 
Um grande problema para o educador é demonstrar a importância de conteúdos 

que não tenham aplicação prática imediata, mas que contribuam para a formação geral 
do aluno, tornando-o mais capacitado para conteúdos mais complexos e para a própria 
vida. Você pode demonstrar a utilidade de um determinado conteúdo, colocando o aluno 
numa situação da qual só se sairá bem se souber usá-lo. (Marcatto, 1996: 47, 48) 

 

                                                
4 Alfeu Marcatto é psicólogo clínico formado pelo Instituto Metodista de Ensino Superior. Na área 

educacional, conta com experiência de mais de vinte anos na aplicação de jogos dramáticos e 
simulações à educação de adolescentes, universitários, participantes de cursos abertos e no 
treinamento empresarial. Foi palestrante no I Simpósio de RPG & Educação. 
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Ele prossegue dando conselhos sobre como facilitar a utilização do RPG 

em sala de aula através da informalidade, de um nível de exigência adequado 

em relação às respostas dos alunos e da liberdade de participação, ressaltando 

que a atividade não deve ser obrigatória. Em seu livro ele destaca que "um dos 

maiores objetivos do RPG Pedagógico é aumentar o interesse dos alunos pela 

aula" (Marcatto, 1996: 55) 

Nessa obra, ele faz colocações sobre como criar uma aventura pedagógica 

e traz uma série de "Aventuras Prontas" para serem usadas pelos professores. 

Pelo pioneirismo e seriedade, o livro "Saindo do Quadro" tornou-se 

referência obrigatória para os interessados pelo tema 

. 

A coleção de livros de RPG "mini Gurps" publicada pela Editora Devir 

compõe a primeira série de publicações criadas por uma editora de RPG, com 

fins paradidáticos. Os mini Gurps históricos, com os títulos Descobrimento do 

Brasil, Quilombo dos Palmares, Entradas e Bandeiras, As Cruzadas, contêm  

aventuras-solo, aventuras prontas, explanações e aconselhamentos para 

educadores interessados em utilizar o RPG como ferramenta pedagógica.  

A aventura-solo é geralmente utilizada para ajudar a assimilação dos 

conceitos do RPG e a aventura-pronta tem por objetivo facilitar a aplicação do 

RPG por parte do educador. Estas publicações, apesar de não estarem voltadas 

exclusivamente para educadores, têm neste segmento seu grande público. 

 

Este ano foi acrescentado mais um título à série de paradidáticos da Devir, 

o "Resgate de "Retirantes", que tem por tema a obra do pintor Cândido Portinari. 

Nesta aventura, as personagens dos jogadores investigam o roubo de algumas 

das obras de Portinari. Segundo o autor, Carlos Eduardo Lourenço, este mini 

Gurps tem uma proposta um pouco diferente dos anteriores, uma vez que é 

ainda mais voltado para educadores: 

 
Os outros Mini Gurps não tinham sido preparados para uso em sala de aula de 

forma a ensinar um conteúdo didático específico, já o Retirantes, tem esta preocupação. 
Nós escrevemos uma carta ao professor no fim do livro onde aponto os pontos didáticos 
em cada cena do jogo, tendo assim a justificativa pedagógica para poder aplicá-lo e o 
método de aplicação com 40 alunos de uma única vez.  (extraído de 
www.rederpg.com.br em 29/07/2003) 
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Site www.rpgeducacao.com.br  

O site da Associação Ludus Culturalis, organizadora dos Simpósios de 

RPG & Educação, tem por proposta ser um portal para troca de experiências e 

fonte de informações para educadores interessados no RPG aplicado à 

educação.  

 
Nossa proposta é resgatar o prazer de ler e estudar por meio de uma ferramenta 

ao mesmo tempo lúdica e cultural, fornecendo ao professor uma opção de trabalho que 
não requer aparatos tecnológicos sofisticados, mas apenas criatividade, imaginação e a 
palavra.  

Para os que não fazem idéia do que é RPG, nosso objetivo é divulgar. Para os 
que já ouviram falar, nossa tarefa é desmistificar. Para os que já utilizam o RPG em sala 
de aula, nosso desejo é ajudar.  (extraído de www.rpgeducacao.com.br) 

 

 

No site, são encontradas três estratégias para a utilização do RPG5 na 

educação: 1) abordagem lúdica; 2) verificação do aprendizado; 3) construção do 

conhecimento. As três são complementares, sendo que a terceira abrange as 

duas anteriores. 

Na primeira estratégia a escola simplesmente abre um espaço para 

atividades lúdicas de RPG, da mesma forma que há espaços para atividades 

esportivas ou artísticas. Esta modalidade é mais facilmente utilizada no ambiente 

escolar. A própria prática do RPG é considerada saudável e interessante para o 

desenvolvimento dos alunos. 

Na segunda, uma sessão de RPG é criada em conjunto com o professor 

para verificar a apreensão de conteúdo por parte dos alunos. Para superar os 

desafios da aventura, eles terão de se valer dos conhecimentos adquiridos: 

História, Matemática, Geografia etc. É importante frisar que o objetivo desta 

estratégia é verificar o aprendizado e não avaliar o aluno. 

Na terceira, o RPG é utilizado como meio de transmissão de conceitos. 

Dentro desta abordagem, a Ludus propõe duas táticas: 1- a utilização do RPG 

em sessões de jogo eventuais, apresentadas como "aulas especiais" ou "aulas 

diferentes"; 2- a integração completa, onde o jogo é utilizado freqüentemente 

para este fim. Quanto maior a freqüência de utilização do RPG, maior tem de ser 

a integração com os professores e mais detalhado o planejamento desta no ano 

letivo normal. 

 

 

                                                
5 Também chamado no site de "jogos de interpretação" 
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Os problemas práticos de aplicar o RPG em sala de aula para uma turma 

de 40 alunos também são abordados. Afirma-se no site que ainda não há uma 

metodologia estabelecida para a solução da questão em virtude das poucas 

experiências deste tipo já realizadas, porém são fornecidas algumas sugestões, 

tais como: 1- estabelecer que cada fileira de alunos interprete uma única 

Personagem e, ao longo da narrativa, encorajar alunos diferentes a opinarem, 

falarem ou agirem como essa Personagem; 2- preparar uma Aventura em que as 

ações de grupos de Personagens sejam mais relevantes do que as das 

Personagens individualmente; 3- dividir a turma em grupos, trazendo Narradores 

(ou Mestres de Jogo) experientes para a escola ou utilizando alunos como 

Narradores. 

 

 

Site www.cfh.ufsc.br/~alevr 

Neste site pode ser encontrada a descrição do trabalho de Alessandro 

Reis6 e a ferramenta educacional por ele criada, a FLER - Ferramenta Lúdica de 

Ensino por Representação, disponível para download gratuito e fotos de 

experiências com sua aplicação. 

A FLER pode ser considerada a primeira tentativa de formalizar uma 

sistemática para a aplicação do RPG como ferramenta educacional. Segundo o 

autor, esta "se propõe a ser o primeiro sistema de RPG feito exclusivamente 

para um fim pedagógico, útil para o ensino de qualquer disciplina em ambiente 

escolar e comunitário" (Reis, 2002:4). 

Para Reis, o imenso potencial pedagógico do RPG se origina do fato das 

características da atividade estimularem os atributos de criatividade, 

interatividade e interpessoalidade de seus praticantes. Ele afirma que o objetivo 

principal da didática de seu trabalho é complementar a Educação com o lúdico, 

otimizando-a. Para tal, estabelece três pressupostos fundamentais: 1- o 

aprendizado escolar pode ser efetivo sendo divertido; 2- o estudante pode ser o 

agente de sua própria educação, e para isso é indispensável o uso da 

imaginação; 3- os estudantes podem agir em grupo, cooperando na criação 

destes saberes, usando da interpessoalidade para efetivar o aprendizado.  A 

                                                
6 Alessandro Vieira dos Reis. Graduando em Psicologia pela UFSC - SC, pesquisador da 

Fundação CERTI (Centro de Referências em Tecnologias Inovadoras), onde desenvolve projeto 
relacionando RPG, Tecnologias de Informação e Psicologia da Educação. Já aplicou RPG em 
escolas públicas e comunidades carentes. Ministrou minicurso sobre RPG e Educação na II 
Sepex UFSC e um outro curso, de um semestre, para a comunidade da UFSC. Participou de 
mesa-redonda no II Simpósio de RPG & Educação de SP. 
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fundamentação desses pressupostos é feita em obras da filósofa Marilena Chauí 

e do psicólogo Howard Gaardner. 

Reis aponta, ainda, o que julga serem os erros mais comuns nas tentativas 

feitas de usar o RPG na Educação. O primeiro deles seria o de tentar usar RPGs 

comerciais nas escolas. Neste caso, o fracasso derivaria de uma questão de 

projeto. Estes RPGs são concebidos visando apenas ao lúdico e não ao lúdico 

aliado à educação. 

O segundo erro seria tentar jogar sem um sistema de regras, apoiando-se 

apenas no chamado "bom senso", o qual seria insuficiente para lidar com as 

complexidades de um jogo de RPG no ambiente escolar.  

O terceiro erro, o mais grave de todos, seria o que o autor chama de "falta 

de operacionalidade" que caracterizaria a atuação de muitos praticantes de RPG 

em suas tentativas de agir em sala de aula, aproximando-as de "shows de 

expressão artística" altamente subjetivos. Reis expõe o seguinte conceito de 

operacionalidade: 

 
Por operacionalidade entende-se o conjunto formado de três itens: a)técnicas (que 

podem ser ensinadas de forma clara): b) atitudes(em relação ao educando, a Educação, 
a Escola, etc.; atitudes não podem ser ensinadas, apenas sugeridas, visto que são um 
misto de crenças e valores) e c) uma filosofia(um conjunto de conceitos que orientam o 
processo ético-epistemológico da Educação, isto é, respostas para as perguntas “Para 
que aprender?”, “Por quê?”, “Como aprender melhor?” ,”Como ensinar de forma 
ética?”,etc). É a operacionalidade que confere a um método o rigor necessário para seu 
sucesso no meio escolar. (Reis, 2002: 8) 

 

 

Ressaltando os riscos de se usar o RPG como pedagogia oculta", em que 

as crianças aprendem sem perceber enquanto se divertem, o autor alerta para 

as possibilidades de perda de disciplina e direcionamento didático da atividade. 

Ele então apresenta a FLER. 

 

As categorias de personagens do FLER partem do princípio de que o RPG 

aplicado à educação deve permitir que se mantenha a disciplina, o 

direcionamento pedagógico e a avaliação do resultado da atividade, como será 

visto abaixo: 

• Mestre: deve ser um bom mestre de RPG e dominar o 

conteúdo educacional da "aula-jogo". O roteiro da aventura deve ser 

elaborado junto com o professor para garantir o direcionamento 

pedagógico; 
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• Jogadores: são sempre os alunos que participarão da 

atividade. Uma diferença em relação aos RPGs lúdicos é que 

freqüentemente os jogadores interpretam a si mesmos, em vez de 

personagens; 

• Auxiliar: é a primeira categoria de participante feita para a 

FLER. Sua função é ajudar o jogador a interpretar (servindo de 

memória e imaginação extras para ele) e também garantir que mais 

estudantes participem de forma ativa da aula-jogo; 

• Consultor: categoria que nasceu da necessidade de trazer 

o professor para o jogo. Em campo verificou-se que caso o professor 

não participe as sessões perdem sua dimensão pedagógica, pois para 

os estudantes fica a impressão de que uma aula-FLER não é aula. Ou, 

o que é pior, sentem-se observados e avaliados pelo professor caso 

este fique de fora, pensando que seu desempenho no jogo de alguma 

forma determinará uma nota para seu desempenho na aula-jogo. O 

Consultor pode ser um personagem da história que aparece às vezes 

para ajudar os Jogadores, uma voz out ou in game que dá informações, 

falando a todos na mesa, ou o Consultor pode representar ele mesmo, 

ser o professor inserido na história, que está acompanhando os 

estudantes/jogadores; 

• Ator: interpretam personagens não-protagonistas do Jogo, 

que estão em acordo com o Mestre, tendo algumas falas prontas ou 

atuando em harmonia com os planos do Mestre. Se tiverem ensaiado 

previamente alguns estudantes podem participar não como jogadores, 

mas como Atores. Para tal, o Mestre precisa negociar a atuação dos 

Atores com eles e orientá-los. O uso de figurino e até de máscaras 

pode enriquecer muito a participação dos Atores. Convidados especiais 

também podem participar como atores. 

 

Observa-se, aqui, um esforço para criar mais opções para os alunos 

participarem e para trazer o professor para a atividade sem descaracterizá-la 

como RPG. O autor sugere alguns critérios para escolha dos alunos que serão 

jogadores e auxiliares, propondo que desempenhem esta função aqueles que já 

conhecem RPG. Este recurso dá aos demais jogadores a oportunidade de 

conhecer o jogo, evitando que alunos experientes em RPG contaminem a prática 

com suas manias de jogadores, o que poderia distorcer seu aspecto pedagógico. 
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Outras opções seriam colocar os extrovertidos como jogadores ou fazer um 

sorteio. 

Reis sugere o que ele chama de uma estrutura narrativa para uma 

aventura FLER com "Ambientação" (descrição do ambiente de jogo), "Chamado 

para a Aventura", "Seqüência de Desafios" e "Desfecho". É a seqüência de fases 

da narrativa na atividade. Ele ressalta que não se deve perder de vista nem o 

conteúdo a ser abordado nem os aspectos lúdicos do RPG no teor das histórias 

a serem vividas com os alunos. 

Em seguida, o autor faz colocações sobre a avaliação de desempenho da 

atividade e seu direcionamento pedagógico. Para a primeira ele propõe o 

enigma: 

 
Antes da sessão uma pergunta desafiadora deve ser proposta para os estudantes. 

Estes só devem ser capaz de respondê-la depois de terem vivido a aventura. Esse é o 
Enigma, o critério de auto-avaliação de aprendizado de uma aula-FLER. Sua resolução 
dá uma parâmetro de avaliação para o educador e de auto-avaliação para o educando. 
(Reis, 2002: 14) 

 

 

Para manter o foco da atividade ele propõe três níveis de direcionamento 

para o Mestre que seriam as falas das personagens por ele controladas, as 

cenas previstas na aventura e o conteúdo a ser abordado.  

Reis propõe um esquema de aproveitamento do espaço e do tempo para a 

realização da aula-jogo no ambiente escolar. Ele prevê a realização de duas 

mesas de jogo com mestres, jogadores e auxiliares, com as histórias ocorrendo 

de forma independente. O consultor e o ator podem se revezar por ambas as 

mesas. 

Em termos de organização do tempo, ele propõe o seguinte procedimento 

de jogo: 1- preparação do espaço físico; 2- aventura propriamente dita; 3- 

retrospectiva - momento em que os jogadores relembram suas ações na aula-

jogo, as personagens encontradas, situações vividas etc.; 4- discussão off game 

- nessa fase as informações vindas da retrospectiva são contextualizadas com o 

conteúdo da disciplinas. O professor e os mestres devem aprofundar o aspecto 

pedagógico da aula, gerando debates. Reis considera imprescindível que se 

tome cuidado para que todas as etapas previstas se mantenham dentro dos 

limites de tempo de aula, destacando a importância da discussão off game para 

o processo. 
 

 



 74 

Os acessórios necessários à prática do FLER são redações, dados e o 

escudo do mestre. Os alunos-jogadores não costumam utilizar fichas de 

personagens, substituindo-as por redações em que descrevem suas 

personagens, dissertam sobre suas idéias e narram a aventura vivida em sala de 

aula. Esta alternativa surgiu como meio de ganhar tempo na elaboração das 

personagens e como exercício de escrita. 

Os dados estão presentes como elemento aleatório que traz aventura e 

emoção, servindo como elemento dramático que prende a atenção dos alunos. É 

usado apenas um dado normal de 6 lados e, quanto maior for o resultado obtido 

no rolamento, melhor o desempenho na ação pretendida. Como não há fichas 

com atributos de personagem, não há modificadores para mais ou para menos 

nos rolamentos, o que é comum em muitos sistemas de RPG comercial. 

O escudo do mestre é um mini biombo de cartolina, normalmente uma 

folha de cartolina de 21 x 28, dobrada em quatro partes e colocada na mesa na 

horizontal. A parte externa, visível aos jogadores, costuma ser ilustrada, e a 

interna, visível apenas para o Mestre, traz informações relevantes para a 

aventura. É um recurso comum nos RPGs comerciais e que se mostra útil nos 

RPGs com fins didáticos ao incluir nomes de personagens importantes, mapas, 

dados técnicos etc. 

Vários outros recursos como gravuras, fotos, desenhos, mapas, sons etc. 

são sugeridos para serem usados de acordo com o conteúdo da aventura. 

Reis diz que o objetivo da FLER é complementar as aulas tradicionais. 

Esta ferramenta pode, portanto, ter três tipos de relação com a aula 

convencional: 

 
Introdução a um tema, para motivar o estudo e a atenção  às aulas convencionais 

posteriores; 
Ilustração da matéria já dada, para ajudar na visualização, do famoso “filminho 

mental” do conteúdo já exposto; 
Fechamento da matéria. Pode inclusive anteceder uma prova, para ajudar os 

estudantes a suavizar a tensão. (Reis, 2002: ). 
 

 

Em relação aos efeitos sobre os alunos-jogadores, as atividades de FLER 

podem ser igualmente de três tipos: 1- motivacionais - quando inspiram o aluno a 

buscar maiores conhecimentos sobre o assunto, auxiliando-o a compreender a 

matéria de maneira mais profunda; 2- informativas - ao fazerem os jogadores 

entrarem em contato com novas informações; 3- de treinamento - é o caso do 

ensino de línguas. 
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Reis finaliza sua explanação sobre a FLER com um exemplo de uma 

aventura didática e um exemplo de aplicação da FLER em comunidades 

carentes. 

  

A FLER é um passo importante para a consolidação do RPG aplicado à 

educação no Brasil. O autor deixa, em seu site, sua obra em aberto, permitindo o 

download gratuito da FLER, pedindo apenas que aqueles que a utilizem 

remetam suas experiências para que uma 2a edição aperfeiçoada possa ser 

realizada. 

 

 

Site www.jogodeaprender.com.br 

Este é um site que enfatiza o trabalho das equipes multidisciplinares da 

"Jogo de Aprender", cuja coordenação pedagógica é feita pelo professor Marcos 

Tanaka7. A equipe se dedica ao uso dos Jogos Cooperativos e Role-Playing 

Games na educação, como estratégia lúdica de ensino.  

 

O site possui uma descrição do que a equipe considera serem as duas 

formas de jogar RPG: 1- mesa - RPG tradicional com os praticantes jogando 

sentados ao redor de uma mesa; 2- Live-Action - similar a um teatro de 

improviso, mas com uma estrutura próxima do RPG tradicional com regras e 

fichas de personagem. A utilização de aventuras-solo é destacada como sendo 

de fácil aplicação em escolas. 

O site apresenta uma série de vantagens e desvantagens na utilização 

para a educação de cada uma dessas três formas de narrativa por RPGs e 

aventura-solo. 

 

Em relação ao atendimento das competências previstas nos PCNs8 os 

autores destacam a validade dos RPGs de mesa e live-action para atingir 

objetivos como:  

 

                                                
7 Marcos Tanaka Riyis, graduado em Licenciatura em Educação Física pela EEFE da Universidade 

de São Paulo em 1994. Atua na área educacional desde 1995 em escolas de São Paulo, 
Sorocaba, Araçoiaba da Serra e São Roque. Atua na área de recreação e lazer desde 1990, 
como monitor e desde 1993 como Coordenador de atividades em hotéis, acampamentos, 
condomínios, e outros. Mestre e autor de RPG desde 1992. 

8 Os Parâmetros Curriculares Nacionais cumprem o duplo papel de difundir os princípios da 
reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias. Os 
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- resolução de situações-problema: ocorrem o tempo todo durante todo o 

jogo; 

- aplicação de conceitos em situações práticas do dia-a-dia: os conceitos 

adquiridos antes ou durante o jogo são usados em situações práticas simuladas 

no RPG; 

- interdisciplinaridade: pela própria estrutura das aventuras;  

- expressão oral (principalmente no jogo tradicional): o jogo de RPG 

tradicional se baseia na descrição oral das ações dos personagens;  

- expressão corporal (principalmente no Live action): nas ações ao vivo, os 

jogadores interpretam seus personagens como numa peça de teatro, ou seja, 

corporalmente; 

- leitura, interpretação e produção de Texto: as aventuras desenvolvidas 

pela equipe contêm pistas que são, na verdade, textos para ler e determinar a 

ação. Além disso, o estudo do ambiente em que se passa o jogo é estimulado; 

- preocupação e respeito ao outro: todas as personagens são 

interdependentes; 

- cooperação: a vitória no RPG somente ocorre através da solução 

coletiva; 

- trabalho em grupo e aprendizagem cooperativa: o RPG está muito 

próximo das dinâmicas de treinamento empresarial usadas nos dias atuais, o 

que o torna importante na escola; 

- desenvolvimento do Conteúdo Através de um Jogo: RPG é um jogo que 

possibilita ao professor desenvolver um conteúdo qualquer de maneira lúdica. 

Os diversos trabalhos já realizados pela equipe são apresentados nesse 

site, bem como sua fundamentação, existindo ainda uma útil seção de artigos e 

textos para downloads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
PCNs do Ensino Médio buscam dar significado ao conhecimento escolar mediante a 
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RPG em Sala de Aula: Vivenciando a História - Um balanço das 

oficinas realizadas entre 1998 e 2002 pelo professor Marcelo Telles usando 

RPG aplicado à Educação 

Marcelo Telles9 começou suas atividades com RPG aplicado à educação 

em 1998, ano em que surgiram as primeiras iniciativas deste tipo no Brasil, 

sendo sua primeira inspiração as atividades realizadas pelo CEL (Centro 

Educacional da Lagoa) com RPG via internet para alunos da 7a série, tendo 

como tema a Revolução Francesa. 

 
Embora eu seja Professor de Música, optei por aplicá-lo em História por possuir 

também conteúdo nessa área, pela evidente facilidade em desenvolver uma aventura 
abordando a História e para desenvolvê-la como atividade interdisciplinar, com a 
participação e suporte de colegas da área de História. Todas as oficinas que eu fiz foram 
em escolas da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, em turmas de 6a e 8a séries.  
(extraído de www.jogodeaprender.com.br em julho de 2003) 

 

 

O autor fez sua primeira oficina com alunos da 8a série, sendo ele próprio o 

Mestre do Jogo, tendo professores de História como suporte para informações 

adicionais. Posteriormente, quando incorporou categorias de personagens da 

FLER, estes professores passaram a ser chamados de "Consultores". 

Apesar de ter alcançado seu objetivo específico na primeira oficina, que 

era o de fazer os alunos vivenciarem a "guerra de trincheiras" da I Guerra 

Mundial, Telles detectou alguns problemas, como, por exemplo, a baixa 

participação dos alunos - apenas 7, enquanto os mais de 30 alunos restantes 

ficaram apenas assistindo. Os observadores tinham dificuldade de compreender 

o jogo, abstrair a situação, ficando entediados. O Mestre, muitas vezes, tinha de 

fazer intervenções na sessão agindo como "contador de histórias" para a platéia. 

 

As oficinas realizadas nos dois anos seguintes, 1999 e 2000, tiveram 

melhor resultado, sendo aplicada desta vez com alunos de 6a série. Telles 

destaca um lançamento que foi fundamental para seu trabalho: a série Mini 

Gurps. Ele ressalta a simplificação que foi feita no sistema de regras e o papel 

de módulos temáticos que podem ser usados por professores de História dos 

primeiros títulos desta série. As oficinas em questão foram realizadas com o mini 

Gurps "Descobrimento do Brasil". 

                                                                                                                                 
contextualização, e evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade. (MEC) 

9 Marcelo Telles é professor de música e vem realizando oficinas de RPG aplicado à educação em 
escolas municipais do Rio de Janeiro desde 1998. Foi moderador de listas de discussão de RPG 
na internet e é editor do site www.rederpg.com.br  
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As atividades com a 6a série foram mais bem sucedidas, com os alunos se 

empolgando mais e alguns dos que estavam apenas ouvindo se prontificando a 

interpretar personagens secundárias na história. O autor coloca que talvez isso 

se deva a uma maior abertura dos alunos dessa faixa etária a atividades lúdicas 

desse tipo.10 

 

No ano de 2002 Telles decidiu incorporar elementos da FLER à sua oficina 

realizada naquele ano. "A grande inovação da FLER - e que eu incorporei na 

minha oficina - foram as novas categorias de participantes, além de mestre e 

jogadores. Algumas dessas novas categorias foram usadas na última oficina 

realizada agora em 2002." (Telles, 2002). 

O autor usou a categoria de "Consultor", assumida por sua colega de 

história, e a de Auxiliares. Seguindo as recomendações de Reis (2002), alunos já 

experientes em RPG exerceram os papéis de Auxiliares, enquanto os iniciantes 

foram os Jogadores. Segundo Telles, os resultados foram excelentes.  

Apesar deste bom resultado, o autor faz algumas críticas à FLER, sendo 

que a principal delas diz respeito a impossibilidade de incorporação do conjunto 

de uma turma na atividade, mobilizando no máximo vinte e poucos alunos, 

enquanto uma turma média brasileira tem cerca de trinta e cinco alunos ou mais. 

Ele menciona duas soluções que vêm sendo usadas por colegas e 

pesquisadores: a utilização de mais de um mestre de jogo e o live-action. 

No primeiro caso, as aventuras nas mesas de RPG podem ser jogadas de 

forma interligada, em paralelo ou independente com a mesma aventura sendo 

jogada por grupos diferentes. O autor propõe que numa dinâmica assim o ideal é 

que as aventuras sejam interligadas, com um aluno atuando como mestre de 

jogo em cada grupo, que deve ter de cinco a sete jogadores. O professor seria 

então um mestre do jogo geral responsável por interligar as aventuras e concluir 

a narrativa conjunta. 

Em relação aos live-actions ele faz uma breve explanação sobre seu 

funcionamento e convida os leitores a visitarem os sites da 

www.jogodeaprender.com.br e www.redeprg.com.br para obter maiores 

informações sobre este tipo de RPG. 

Telles elogia essas iniciativas, mas diz que elas funcionam como 

"projetos", "oficinas", atividades extras" dentro do espaço da sala de aula normal. 

                                                
10 Em minha experiência pessoal também sempre tive maior facilidade em atrair para o RPG 

adolescentes de 5a e 6a séries do que os da 7a e 8a séries.  
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Ele observa que o grande desafio é conseguir que o RPG se torne uma 

ferramenta "mundana", que permita o uso pelo educador no seu cotidiano, 

dentro de sua sala de aula, com a participação de todos os alunos da turma.  

Para tal, faz-se necessário criar técnicas que permitam mobilizar todos os alunos 

de uma sala de aula normal, e um dos caminhos para ele seria a implementação 

de novas categorias de participantes além das introduzidas pelo FLER. 

 

Site www.redeprg.com.br 

Este interessante site sobre RPG traz notícias, artigos, entrevistas, 

lançamentos, dicas para ilustração e projetos, entre outros. Destaque para as 

listas de discussão, uma das marcas registradas da Rede. Selecionei alguns dos 

artigos da parte de RPG e Educação, sobre os quais discorro a seguir. O 

primeiro é o de Gabriel Swahili11 . 

 

...Desvendamentos & Legados...  

...O RPG e suas possíveis contribuições para a educação formal...  

 

O autor defende que o RPG é simples e complexo ao mesmo tempo por 

ser um jogo de abstrações em que personagens e cenários existem apenas na 

imaginação dos participantes. Da mesma forma, o jogo só acontece através da 

interação entre os participantes, mestre e jogadores, que fornecem os elementos 

a partir dos quais cada um decide as ações da personagem que controla. 

Em seguida, Swahili defende que em nossa sociedade a abstração, a 

fantasia e a criatividade não são estimuladas e por isto muitas pessoas teriam 

dificuldade em se conectar com o RPG. 

Ele diz, então, que na busca por uma metodologia para introduzir o prazer 

e a ludicidade na educação formal, através de jogos com características 

artísticas, o RPG se destaca como a melhor opção. Ao fazer uma aproximação 

do RPG com o teatro, o autor defende que o RPG per se seria um meio/agente 

de educação.  
 

Confirmando a relevância do RPG e sua característica mais marcante a fantasia 
(que sempre se faz presente no jogo, ao menos em seu aspecto teatral) - foi deveras 
importante a contribuição de Koudela ao afirmar: (&) como conjunto organizado de ações 
e transmissão de mensagens, o teatro poderá, per se, ministrar educação e ser agente e 
meio de educação (&) (KOUDELA , 1990, p. 27). Ou seja, se o RPG contém, de certa 
forma, teatro, podemos considerar que ele é também um meio/agente, per se, de 
educação.  (extraído de www.rederpg.com.br em Julho de 2003) 

                                                
11 Gabriel Swahili é pedagogo e fundador da lista Sociedade de Estudos do RPG: S.E.R. 
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O autor explica que para preservar seu aspecto lúdico, a prática de RPG 

deve ser espontânea sem qualquer coerção ou validação quantitativa por parte 

da escola. Para tal, deve ser feita em horário e forma tal que os alunos possam 

participar da atividade apenas se o desejarem, tendo outras opções, e nos 

grupos que quiserem – os quais também devem ser formados espontaneamente 

por eles. Swahili vê a prática de RPG como meio de questionamento da atual 

separação entre estudo e prazer presente em nossas escolas. 

O RPG para ele teria a capacidade de atuar como meio de resgate da 

fantasia, da criatividade e do idealismo. Além de questionar os atuais valores 

individualistas de nossa sociedade por estimular a cooperação como forma de 

superar os desafios da aventura. O autor ressalta, então, a capacidade de 

simulação do RPG como sendo ideal para a educação, por permitir que os 

alunos "vivenciem" situações o que facilitaria a assimilação do conteúdo. Para 

tal, o papel do mestre é fundamental no chamado da aventura. O professor não 

precisa ser o mestre, desde que o tema, roteiro, rumos da narrativa e os 

elementos da aventura tenham sido previamente acertados com ele. O professor 

é, então, o consultor e revisor da atividade. A aventura pode ser multidisciplinar, 

trabalhando um mesmo tema e abordando-o através de várias disciplinas 

diferentes.  

 

A característica de imprevisibilidade das situações de jogo devido a 

atuação dos jogadores é considerada positiva. Swahili propõe que os alunos se 

dividam em grupos com um mestre e 9 jogadores, jogando as aventuras de 

forma independente. Estas sessões seriam voluntárias, semanais, com duração 

variando de 2 a 7 horas.  

Depois, há um momento pós-jogo em que experiências são trocadas e o 

resultado da atividade é avaliado. Este momento é importante para traçar 

estratégias para futuras utilizações do RPG. Swahili conclui ressaltando a 

importância de trazer o prazer para a educação, talvez sob a forma de lazer, e a 

possível contribuição do RPG para este fim. 

 

 

 



 81 

O segundo texto deste site que decidi abordar é o de Deivison Pacheco 

dos Santos e Onofre Saback dos Anjos12. 

 

RPG e Educação - Botando a mão na massa!  

Os autores começam seu texto dizendo que o RPG é ainda pouco 

conhecido e sua apresentação como ferramenta pedagógica deve ser feita com 

cuidado. Ressaltam sua flexibilidade e capacidade de atrair os alunos fixando o 

conteúdo de forma divertida. 

O primeiro passo para eles é fazer o que chamam de "Aventura de 

Apresentação", a qual tem o objetivo de demonstrar com rapidez e simplicidade 

como uma sessão de RPG pode ser realizada para fazer com que o aluno se 

interesse por uma matéria do conteúdo programático, utilizando o conhecimento 

adquirido no desenrolar do jogo.  

Para tal, esta primeira aventura deve utilizar conhecimentos já adquiridos 

pelos alunos, economizando o tempo de prepará-los para a atividade. Portanto, 

o educador deve se assegurar de que o enredo esteja de acordo com a turma. 

 

Com o sucesso da "Aventura de Apresentação",  dá-se continuidade com 

as "Aventuras de Fixação". O educador buscará motivar os alunos, que 

aprovaram a primeira aventura, dizendo que no final do período uma nova 

sessão será realizada. Espera-se que os discentes se motivem em relação ao 

conteúdo para "não fazer feito na aventura". 

 

Os autores defendem o uso do RPG na educação, dizendo que a 

motivação seria o grande diferencial da atividade, pois os alunos, que não 

gostam de estudar para as provas, estudariam para as aventuras e, ao assimilar 

o conteúdo, estariam automaticamente se preparando para as provas. Alertam, 

contudo, que o divertimento não deve ser exacerbado e que o RPG não visa 

substituir a metodologia atual de ensino, sendo inclusive o professor quem 

decide a periodicidade das aventuras e seus temas. 

 

O terceiro texto analisado no site www.rederpg.com.br é o de Vagner 

Schmit13, que contou com a  colaboração de Rafael Barreto. O texto em si é um 

bom levantamento sobre o tema. 

                                                
12 Deivision Pacheco dos Santos - Profissional de TI e ex-proprietário da Casa do RPG em Niterói. 

Onofre Saback dos Anjos - Professor de Ciências Biológicas da Rede Estadual e Particular do 
Estado do Rio de Janeiro e ex-proprietário da Casa do RPG em Niterói. 
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Jogos de Interpretação e Educação - O Inicio da aventura  

 

O trabalho se propõe a ser um resumo das idéias sobre a aplicação dos 

Jogos de Interpretação (JI) ou RPGs à educação, além de trazer uma definição e 

uma explanação sobre como se dá uma sessão deste tipo de atividade. Schmit 

prefere o termo JI a RPG. 

Vagner Schmit faz críticas às atuais práticas de ensino na escola, que não 

valorizariam a criatividade, interação e construção do conhecimento, sendo 

pautadas por professores muitas vezes autoritários, que exigem dos alunos 

apenas a memorização dos conteúdos. A escola teria assim ficado anacrônica 

diante de uma contemporaneidade globalizada, com informações fluindo em 

grande quantidade e sendo rapidamente atualizadas em que o raciocínio 

contextualizante seria o mais importante.  

Schmit defende o modelo pedagógico construtivista, fundamentando-se em 

Vygotsky. Os Jogos de Interpretação, segundo o autor, seriam um modo de 

estimular o uso da abordagem construtivista, aproveitando a capacidade de 

atuação do RPG na inserção interdisciplinar, no lúdico, na simulação de 

situações e na construção de cidadania na educação. O RPG também 

estimularia a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico abstrato, a 

cooperação e facilitaria a assimilação de conteúdos. A importância da 

imaginação e da interação no RPG, e do senso crítico delas derivado, seriam 

importantes para a educação. 

Schmit concorda com Tanaka sobre a possível contribuição dos JIs 

(RPGs) para as competências previstas nos PCNs: resolução de situações-

problema; aplicação de conceitos em situações práticas do dia-a-dia; 

interdisciplinaridade; expressão oral; expressão corporal; leitura, interpretação e 

produção de texto; preocupação e respeito ao outro; cooperação; trabalho em 

grupo e aprendizagem cooperativa; desenvolvimento do conteúdo através de um 

jogo. 

Schmit então apresenta meios de aplicar o RPG à educação, seja como 

atividade lúdica ou educativa. No primeiro caso, a prática de RPG é 

desvinculada de disciplina ou disciplinas específicas. Da mesma forma que do 

                                                                                                                                 
 
13 Vagner Luiz Schmit - Graduando em Psicologia na Universidade Estadual de Londrina, 

Coordenador da associação de RPG "Conselho dos Sábios" e organizador do Encontro de 
jogadores de RPG de Londrina RPGL.  
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ponto de vista da LUDUS, a prática em si é considerada interessante pela 

escola, em função das habilidades que desenvolve nos alunos. Ele propõe que 

não sejam usados RPGs comerciais e sim que os alunos e professores sejam 

estimulados a criar seus próprios RPGs, consultando o material disponível na 

biblioteca da escola, estimulando a leitura e a pesquisa.  

O ponto aqui é, em concordância com Swahili, preservar a espontaneidade 

da prática do RPG para que ela se mantenha divertida. Schmit sugere algumas 

estratégias para viabilizar esse caminho: 1- distribuir apostilas e/ou livros sobre 

RPG; 2- ceder espaço para jogos em horários extracurriculares; organizar 

eventos de RPG na escola; 3- Disponibilizar livros de RPG na biblioteca da 

escola. 

Em relação ao RPG direcionado para fins educativos, ele analisa duas 

propostas: a utilização de equipes especializadas e o treinamento de alunos e 

professores nos Jogos de Interpretação. 

No primeiro caso, a equipe traria jogos prontos ou os criaria sob a 

orientação dos professores e os aplicaria. No segundo, seriam realizadas 

oficinas em que alunos e professores seriam capacitados a criar seus próprios 

Jogos de Interpretação (JI ou RPG). Schmit prefere a segunda alternativa por 

considerar que os professores e alunos terão melhores condições de adaptar a 

ferramenta as suas necessidades, compreendendo-a melhor. As equipes 

especializadas poderiam ser usadas para apresentar o RPG na escola. 

Schmit discorre então sobre as questões da aplicação do RPG à 

educação. No RPG tradicional ou "de mesa", com os jogadores e mestre 

sentados ao redor da mesa, usando a imaginação, o problema é o número de 

participantes (alunos) na sala de aula. A solução proposta é dividir a turma em 

grupos, cada qual com um mestre, vivendo aventuras em paralelo. Apesar de ser 

problemático ter vários mestres em paralelo, a prática é enriquecida quando, 

após o jogo, no momento de debate, os alunos dos diferentes grupos comparam 

suas experiências de jogo. 

No RPG live-action, onde ocorre um teatro de improviso, freqüentemente 

há o uso de fantasias se a aventura for histórica. Devido a essa riqueza visual, 

Schmit o considera ideal para introduzir o RPG na escola, referenciando as 

experiências da equipe "jogos de aprender" sobre o trabalho da cooperação em 

lives. Porém, devido a alta complexidade oriunda de um grande número de 

participantes e mestres auxiliares, além dos custos de preparação do local e 

vestuário, essa prática deve ser eventual. 
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O autor propõe uma terceira alternativa a ser testada que chama de 

"sistema cenário personagem". Basicamente. é uma forma mais livre em que o 

cenário é o conteúdo a ser trabalhado, a personagem é controlada pelo aluno, 

sendo proposta uma interação entre os dois. O objetivo é aumentar a 

interatividade em sala de aula, mas sem os recursos de regras e acessórios dos 

JIs, o professor faria somente o uso da interpretação de papéis.  

O autor aponta alguns dos problemas que foram encontrados na utilização 

do RPG na Educação: 1- a aplicação com alunos menores de 12 anos. Neste 

caso, como estes ainda estão desenvolvendo o raciocínio lógico abstrato deve-

se evitar o RPG "puro" e utilizar a narração de histórias com a participação dos 

estudantes e realizar atividades mais lúdicas em vez de debates; 2- o grande 

número de alunos em sala de aula, o que requer a divisão da turma em grupos. 

Para o autor este problema é menos grave nos live-actions; 3- o maior dos 

problemas talvez seja a avaliação dos resultados dos Jis. Como fazê-lo sem que 

estes adquiram um caráter coercitivo? Uma possível resposta seria o professor 

avaliar o progresso do estudante em conjunto com este, o que requereria uma 

mudança de postura de ambas as partes; 4- a introdução sem maiores cuidados 

dos RPGs comerciais nas escolas. O autor alerta que, da mesma forma que nas 

produções cinematográficas, existem RPGs para os diferentes gostos e faixas 

etárias, o que causa mal-entendidos com pais que julgam jogos como atividades 

necessariamente infantis. 

 

Schmit conclui informando sobre seu projeto de pesquisa que será feito em 

2003, através de oficinas sobre RPG e Educação, que serão realizadas com 

professores e alunos em escolas de Londrina, no Paraná. O objetivo é pesquisar 

uma metodologia para usar o RPG de forma didática dentro do referencial 

construtivista. 

 

O último texto deste site que foi analisado é o do professor Marcos 

Tanaka, coordenador pedagógico da equipe Jogos de Aprender, já mencionado 

anteriormente.  

 

O Uso dos Role-Playing Games (RPG) na Educação  

 

Na abertura de seu texto, Tanaka fala do crescimento da utilização de 

jogos no Brasil como ferramenta para a motivação devido a seu alto poder 

mobilizador, citando o apoio de Lino Macedo e outros autores para esta 
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estratégia de ensino. Porém, muitos jogos também desenvolvem um alto grau de 

competitividade entre os alunos, o que não seria uma atitude desejada pelos 

educadores. O ideal seria realizar jogos cooperativos, de acordo com a posição 

de Fábio Brotto que afirma, em seu livro "Jogos Cooperativos", que "se o 

importante é competir, o fundamental é cooperar". Portanto, faz-se necessária a 

utilização de jogos que sejam motivadores, preconizem a cooperação e 

trabalhem bem os conteúdos didáticos. Uma boa opção seria a utilização dos 

RPGs ou Jogos de Representação. 

Ele então explica a mecânica de aplicação dos live actions educativos de 

sua equipe a "Jogos de Aprender": 

 

Os alunos recebem suas personagens e são divididos em equipes que têm 

uma missão. Para que esta missão seja cumprida, as equipes têm que obter 

uma série de itens (artefatos, armas, informações etc.) que estão com 

personagens não jogadores14, (interpretados por monitores/professores ou 

alunos treinados). "Nessa interação do aluno/jogador x NPC ocorre uma 

pequena "aula" sobre o conteúdo tratado, além de testes para a obtenção das 

armas, que são ligados também ao tema jogo/aula".  

Após as interações dos NPCs com as equipes, estas descobrem que cada 

uma só tem uma parte dos itens necessários para cumprir a missão. Portanto, 

não somente os membros de cada equipe têm que cooperar entre si, como as 

próprias equipes têm que cooperar umas com as outras para vencer o desafio. O 

sucesso da missão depende da união de todas as equipes. Assim, temos os 

aspectos motivadores, cooperativos e de conteúdo na atividade. Tanaka ressalta 

que a participação do professor, possivelmente como mestre do jogo, é vital para 

o sucesso da proposta. 

Da mesma forma que no site www.jogodeaprender.com.br, é destacada a 

possível contribuição dos RPGs para as competências previstas nos PCNs: 

resolução de situações-problema; aplicação de conceitos em situações práticas 

do dia-a-dia; interdisciplinaridade; expressão oral; expressão corporal; leitura, 

interpretação e produção de texto; preocupação e respeito ao outro; cooperação; 

trabalho em grupo e aprendizagem cooperativa; desenvolvimento do conteúdo 

através de um jogo. 

 

                                                
14 chamados por ele de NPCs conforme no RPG D&D 
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Tanaka destaca na atualidade brasileira do RPG aplicado à educação, 

autores como Alfeu Marcatto e Andréa Pavão. Relata, também algumas de suas 

experiências com live-actions aplicados à educação, onde tratou de temas como 

"ecologia", "língua portuguesa e literatura brasileira", "história, geografia e paz - 

abordando os diferentes conflitos do Oriente Médio no século XX". 

Os jogos tradicionais feitos pelo autor abordaram "geografia - orientação 

espacial" e "meio-ambiente". Os alunos jogaram sentados ao redor de uma 

mesa e apresentaram oralmente as ações de sua personagem. A estratégia 

seguida nesta experiência foi dividir os alunos da sala de aula em grupos de 5 a 

8 pessoas. Cada grupo controlou as ações de uma personagem e decidiu em 

consenso qual seria a ação da personagem diante das situações apresentadas.  

Os jogos duraram cerca de 2 horas e meia. Tanaka ressalta que estas 

atividades desenvolvem a cooperação, bem como a expressão oral e a 

abstração, sem prejuízo do conteúdo.  

Em seguida, o autor traz uma bem-vinda avaliação dos resultados das 

atividades que realizou, através de testes que foram aplicados em alunos que 

participaram de um dos lives actions e das atividades de RPG tradicional. 

 
Com os alunos participantes dos Live Actions do Projeto VerdeCim, foi aplicado 

um questionário que tratava do conteúdo e das questões atitudinais da cooperação e da 
motivação. 100% dos alunos consideraram o jogo ótimo ou bom, indicando um grau 
elevado de satisfação. As respostas que davam conta da questão da cooperação foram 
respondidas certas por 85% dos alunos. Finalmente quanto ao conteúdo, 75% dos 
participantes acertaram pelo menos 75% das questões e mais de 90% dos alunos 
acertaram pelo menos 50% das questões, indicando, também, aprendizagem de 
conteúdos.  

Nos locais onde foram feitos RPGs tradicionais, questionários indicaram, também, 
aprendizagem de conteúdo, com 100% dos alunos acertando mais que 50% das 
questões (contra 67% dos alunos que não participaram do jogo), e uma média de acerto 
de 80% (contra 72,5% do grupo-controle).  [extraído de www.rederpg.com.br em julho de 
2003] 

 

 

O autor conclui que os resultados obtidos nas experiências realizadas 

comprovam que os Jogos de Representação, RPGs atendem aos requisitos de 

uma ferramenta educacional lúdica e eficiente, pois motiva os alunos; estimula a 

cooperação; é eficiente na construção do conhecimento dos conteúdos. Além de 

ser extremamente flexível nos conteúdos que podem ser abordados. 

Em entrevista posterior no site www.rederpg.com.br, Tanaka traz mais 

algumas explanações sobre sua metodologia de utilização do RPG na educação.  
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O autor conta que logo que aprendeu a jogar RPG viu seu potencial lúdico 

e educacional. Depois, leu sobre as experiências que vinham sendo realizadas 

no Brasil e encontrou fundamentação teórica nos Jogos Cooperativos e na 

Educação por Competências. 

Em relação ao problema de como aplicar o RPG para um grupo grande de 

alunos de uma sala de aula, uma vez que os grupos normais de RPG têm 

apenas de 4 a 6 pessoas, ele apresenta algumas estratégias, como por exemplo, 

o live action, que tem as vantagens de ter maior movimentação, visibilidade e 

ludicidade, sendo normalmente a preferida pelas escolas que querem uma 

atividade que realmente "saia da rotina". Neste caso, é utilizada a metodologia 

descrita acima com cada aluno com uma personagem e os alunos divididos em 

equipes. 

O RPG "tradicional", de mesa, teria como vantagens um maior controle 

sobre o jogo, os aspectos cooperativos e as situações-problema, que são 

imediatamente percebidos em comparação com os live actions. Outra vantagem 

do RPG tradicional é que ele permite um desenvolvimento maior do conteúdo 

por sessão de jogo. Para este tipo de atividade, ele usa estratégias como: 

 

• dividir a turma em grupos de 5 a 6 alunos onde cada grupo controla uma 

personagem. Esta estratégia exige que o professor/mestre tenha um 

bom domínio sobre a classe e da técnica do RPG para permitir a 

participação de todos sem criar uma bagunça enorme ou deixar a 

motivação cair; 

• levar uma equipe de monitores que serão os mestres. Os monitores são 

mestres experientes de RPG. A turma é dividida em grupos de 5 a 7 

alunos, ficando cada um sob a responsabilidade de um monitor. Cada 

monitor faz a mesma aventura para cada grupo de alunos, onde cada 

aluno tem uma personagem. Um coordenador controla as atividades 

entre as mesas de jogo. Opcionalmente, esta equipe de profissionais 

de RPG, monitores e coordenador, também pode treinar professores e 

alunos para as atividades de coordenador e monitores; 

•  treinar um grupo de alunos para que eles sejam mestres auxiliares na 

condução da aventura. 

 

Tanaka chama a estratégia de levar uma equipe de profissionais de RPG 

para serem os mestres de "aplicação direta" e quando esta equipe treina 

professores e alunos para serem mestres de RPG de "aplicação indireta". No 
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primeiro caso, a vantagem seria obter rapidamente uma aplicação de alto nível 

de RPG, no segundo, formar mestres que podem criar suas próprias aventuras 

de RPG didático depois que a equipe for embora. O ideal seria fazer primeiro a 

aplicação direta, enquanto são treinadas pessoas da escola para a aplicação 

indireta posteriormente. 

 

 

 Site www.educarede.org.br 

Este site é um portal sobre educação com notícias e artigos diversos, 

fórum, links etc. Podem ser lidas matérias jornalísticas sobre RPG & Educação 

feitas por educadores e profissionais de RPG, assim como a cobertura dos 

Simpósios de RPG & Educação realizados em São Paulo. 

Busquei relatos de alguns educadores que ainda não haviam sido 

mencionados. Selecionei alguns que, apesar de serem breves e pouco 

detalhados, servem como referência para este levantamento. 

 

Rosangela Basili Mendes Valente 

Professora da Escola Municipal Dom Pedro I, zona norte de São Paulo, 

Rosângela Valente é praticante de RPG e começou a adaptar técnicas desta 

forma de narrativa para trabalhar com seus alunos, há quatro anos. A primeira 

iniciativa, com uma turma de 2a. série teve como tema a "família".  Na atividade 

proposta por esta professora, as crianças se imaginavam como se vivessem em 

clãs. "Pude destacar o senso de solidariedade e responsabilidade necessárias à 

vida social e ainda mostrei a elas uma forma milenar de organização cultural. 

Tudo de maneira lúdica".(extraído de www.educarede.org.br em julho de 2003) 

 

A experiência teve continuidade no ano seguinte, com a mesma  turma, já 

na 3a. série. O conteúdo escolhido foi Língua Portuguesa. A professora decidiu 

utilizar uma técnica mais complexa, a criação de fichas para os personagens, 

descrevendo suas habilidades como nos RPGs comerciais. Cada um de seus 

alunos imaginou uma personagem para si, inventando uma história para ela, 

desenhando-a depois em uma folha de papel onde eram escritas suas 

qualidades.  

 

Em 2002, com a 4a. série, Valente percebeu logo no início do ano que 

muitas crianças tinham dificuldades para ler e escrever, sentindo-se por isso 

inferiores aos colegas que já dominavam a leitura e a escrita. Com o intuito de 
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resgatar a auto-estima destes alunos, aprimorou a técnica de utilização das 

fichas de personagens, enriquecendo-as com uma lista repleta de atributos, 

como sabedoria, raciocínio, força de vontade, respeito ao próximo, auto-estima, 

honra, etiqueta, higiene. Ela estabeleceu uma inter-relação entre as atividades 

normais em sala e as personagens de forma que sempre que um aluno 

respondia uma questão corretamente ou tinha um comportamento que 

correspondia a um atributo da ficha, a personagem dele ganhava um ponto no 

item equivalente à ação de seu criador. Os resultados têm sido promissores, 

com alunos motivados e, mesmo com dificuldades, sentindo que estão 

contribuindo para as aulas. Como as crianças são pequenas, a própria 

professora atua como Mestre. 

 

 

Alessandro Izzo 

Professor, aluno do curso de mestrado em Física pela Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), Alessandro Izzo está realizando pesquisa acadêmica 

sobre a utilização do RPG em sala de aula.  

Buscando uma forma de seduzir seus alunos para o estudo da disciplina 

da Física, quase sempre tida como difícil e fatigante, Izzo criou um jogo cujas 

regras se baseiam nos princípios das leis de Newton. "Os alunos assumem 

virtualmente o comando de uma nave em pleno espaço sideral, onde não há 

atrito ou outro tipo de força de dispersão. O êxito da missão depende do total 

controle da nave", explica. A atividade será realizada em sala de aula com o 

próprio Izzo como mestre, estando no momento em nível de projeto. (extraído de 

www.educarede.org.br em julho de 2003) 

 

 

Viven Morgatto 

Cabe a menção ao trabalho realizado pela professora Vivien Morgatto em 

São Paulo, que criou um sistema próprio de RPG para aplicá-lo a seus alunos.  

Inicialmente, a prática é livre, começando somente com a interpretação. 

Acessórios como dados e fichas de personagens vêm depois. Os próprios 

alunos criam aventuras e personagens viáveis dentro dos temas propostos 

normalmente de História. Este sistema gera produtivos debates entre os alunos 

sobre como agiria uma pessoa do período que está sendo trabalhado, os valores 

da época, a situação social etc. 



 90 

O site criado para esta pesquisa está sendo utilizado pela professora junto 

a sua turma e os resultados estão sendo coletados para posterior divulgação. 

Morgatto ressalta a necessidade de gerar artigos sobre RPG & Educação 

com referências aceitas em pesquisa científica, colocando que esta geração de 

pesquisadores está criando o referencial teórico do RPG na Educação. (extraído 

de www.educarede.org.br em julho de 2003 e de palestra proferida no II 

Simpósio de RPG e Educação em março de 2003 em São Paulo) 

 

 

Um relato pessoal 
 

Meu conhecimento acumulado em relação ao Role Playing Game justifica 

a apresentação, neste capítulo, de algumas experiências que venho realizando 

com o RPG aplicado para fins educacionais ou paradidáticos. 

O RPG, como foi visto até aqui, é uma forma de narrativa, não um título ou 

gênero. Algumas das primeiras tentativas de aplicação do RPG à educação não 

foram felizes talvez devido a este tipo de engano.  

Por vezes, buscou-se simplesmente usar um determinado título de RPG 

para fins educacionais como, por exemplo, Tagmar ou D&D para estimular o 

interesse pela história medieval, ou então o Desafio dos Bandeirantes, para 

despertar o interesse dos alunos pela história brasileira. 

 Apesar de válidas, tais tentativas não utilizaram todo o potencial do RPG, 

esbarrando em questões tais como a necessidade da escola adquirir o título 

proposto e treinar o professor ou aluno para utilizá-lo em sala ou, simplesmente, 

estimular seus alunos a "jogarem" tendo de conferir se o título de RPG traz 

dinâmicas que guardam correlação com os conteúdos e programa didático 

previstos para aquele grupo. 

 

Outro engano que surgiu, antes da própria utilização do RPG, foi o de 

concebê-lo como "aqueles jogos de fantasia com cavaleiros, magos e dragões", 

o que tem limitado em muito sua utilização. Este aspecto é visível na publicidade 

de alguns videogames que são classificados de RPGs, simplesmente por 

usarem um cenário de fantasia medieval.  

 

Quais seriam os motivos desses erros? No primeiro caso, tentar 

simplesmente aplicar um título e uma forma de jogar RPG diretamente na 

escola, sem fazer qualquer adaptação. Acredito que provavelmente o engano se 



 91 

deveu a uma falha de percepção de alguns jogadores e profissionais de RPG.15 

Acostumados a jogar RPG de uma determinada forma, passaram a vê-la como a 

única possível para este tipo de atividade. Não só no estilo ou modo de jogar o 

RPG, como no próprio formato em que este se apresenta: um livro com regras e 

cenário. Portanto, essas pessoas têm dificuldade de enxergar a prática de RPG 

sendo realizada de outra maneira. 

Essa "miopia de RPG" parece se encaixar na Hipótese Whorf-Sapir, 

também conhecida como teoria da relatividade lingüística, que afirma que uma 

língua instrumentaliza nossa percepção. "Em outras palavras, tendemos a 

perceber aquilo que faz parte de nosso vocabulário" (Coelho, 1999: 33). Coelho 

coloca que essa hipótese pode ser expandida para a linguagem em geral, 

propondo que nossa percepção está intimamente associada ao meio que 

utilizamos para abordar a realidade, seja ele, uma ferramenta concreta ou um 

instrumental de reflexão teórica e análise. Assim, ao incorporar em nosso 

"vocabulário" que RPG é um jogo que se pratica de um modo específico, 

precisamos de um grande esforço para quebrar este clichê, para deslizar para 

fora deste estereótipo. 

No segundo caso, ver o RPG como aquele jogo com cavaleiros e dragões, 

seria uma falha de percepção de não-praticantes de RPG, derivada deste 

cenário ser há décadas o mais popular entre os praticantes deste jogo.  

 

Após compreendermos que o RPG não é um título ou gênero, que não 

precisa vir sob a forma de um livro, que os jogadores de RPG num ambiente 

educacional não terão os mesmos objetivos nem jogarão da mesma forma que 

os jogadores num ambiente extra-classe, estamos livres para começar a criar o 

RPG para fins didáticos. Não só o RPG enquanto "jogo", mas o próprio 

"ambiente de jogo".16 

Quando estamos trabalhando para fins paradidáticos é importante que os 

pontos de interesse da instituição de ensino em relação à atividade estejam 

presentes e sejam assimilados pelos alunos. As personagens, regras, cenário, 

enredo etc., terão um tratamento diferente do que teriam num RPG comercial. 

 

                                                
15 Pelo que pude detectar em conversas informais com jogadores e profissionais da área em 

eventos de RPG. 
16 "O Design deve ser entendido não apenas como uma atividade de dar forma a objetos, mas 

como um tecido que enreda o designer, o usuário, o desejo, a forma, o modo de ser e estar no 
mundo de cada um de nós." (Couto & Oliveira, 1999: 9) 
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Por que utilizar o RPG na escola?  

Como mencionado anteriormente, esta atividade tem algumas 

características que por si só são interessantes, como por exemplo: 1- a 

socialização, uma vez que o RPG é jogado em grupo. Os participantes precisam 

cooperar para superar os desafios da aventura, onde todos são importantes, 

todos são chamados a cooperar; 2- a interatividade, porque os participantes 

decidem o que acontece na história, alterando seu desenrolar. Tornam-se 

sujeitos autônomos e aprendem que ações trazem conseqüências; 3- essas 

duas características estimulam o interesse do aluno pela matéria como um 

construtor de conhecimento, uma figura ativa em vez de passiva. 

 

Para quem a atividade será desenvolvida? Quais serão os participantes?  

Deve-se considerar o universo no qual o trabalho será desenvolvido para que se 

possa criar um ambiente de RPG adequado. Se estivermos trabalhando com 

alunos da classe média alta, de 5a e 6a séries do Ensino Fundamental, teremos 

um determinado enfoque. Se estivermos trabalhando com alunos surdos, da 

mesma faixa etária, numa instituição pública, teremos um enfoque diferente. Se 

estivermos trabalhando com alunos universitários, teremos também outro 

enfoque. Para cada caso, é preciso um tipo de texto a ser utilizado no RPG, 

texto aqui compreendido como um conjunto formado pela escrita, ilustração e  

diagramação. A linguagem a ser usada pelo narrador, ou mestre, também terá 

de ser adequada ao ambiente específico de sua aplicação. 

 

Como o RPG será aplicado?  

Existem três formas básicas de RPG: de mesa; live-action; via e-mail. As 

duas primeiras já foram descritas anteriormente. No RPG via e-mail, os 

participantes trocam mensagens entre si e com o narrador em tempo real ou 

enviam mensagens até um determinado dia, por exemplo terça-feira, e recebem 

o retorno do narrador até outro dia, por exemplo sexta-feira. A freqüência de 

envio de mensagens pode variar bastante. 

Pode ainda ser utilizada uma forma de narrativa próxima ao RPG, a já 

mencionada "aventura-solo". Trata-se normalmente de um livro, ou apostila, com 

passagens numeradas em que o jogador atua sozinho escolhendo o caminho da 

sua personagem dentre as opções fornecidas pelo livro. 17 

                                                
17 Por exemplo: passagem 35 - você está diante de uma pinguela frágil sobre um rio caudaloso. Se 

quiser atravessar a pinguela, vá para 56; Se quiser ir em frente em busca de outro meio de 
atravessar o rio, vá para 12. 
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As três perguntas acima respondidas orientam o processo de elaboração e 

aplicação do jogo, além de darem segurança a quem configura o processo e as 

técnicas a serem utilizadas. É importante que a pessoa a aplicar o RPG 

conheça-o bem, tendo experiência e noção de suas técnicas próprias de 

narrativa, construção de personagens e enredo. Ao mesmo tempo, esta pessoa 

precisa ter se libertado dos estereótipos de RPG já mencionados.  

Por esses motivos, e para ganhar tempo, é preferível trabalhar com 

mestres de RPG treinados, ao invés de aproveitar alunos que já conhecem os 

jogos comerciais. Porém, nada impede que alunos da escola ou professores 

sejam treinados para utilizar o RPG para fins didáticos. É apenas um processo 

mais demorado. 

 

Descrevo abaixo as etapas do processo que venho utilizando para aplicar 

o RPG à Educação: 

 

1. Reunião preliminar com os representantes da escola interessada em 

aplicar o RPG didático, normalmente coordenador/a e supervisores/a. Neste 

ponto, são apresentados os objetivos da escola em relação à atividade, como 

por exemplo, facilitar a assimilação do conteúdo de uma matéria; estimular 

questões como cidadania; trabalhar a socialização dos alunos etc.  

1.1. Nesta reunião são definidas as respostas para as 

perguntas do projeto: quais são os alunos que participarão da 

atividade (faixa etária, turma normal ou de reforço etc.); quais 

são os objetivos da escola; como será a atividade (RPG de 

mesa, via e-mail, live action, "aventura-solo"). Nesta etapa, 

também é definida a duração da atividade, pelo ano todo ou um 

ou mais bimestres, assim como quantos profissionais de RPG 

serão contratados. 

1.2. A escola fornece os parâmetros para a elaboração 

do enredo básico das histórias de RPG: material de referência 

para os pontos a serem abordados e os estilos de histórias que 

podem ser utilizados (realista ou fantástico; nível de violência 

permitido - histórias de bandeirantes, por exemplo). Também é 

decidido se os jogadores poderão criar personagens ou 

somente escolher personagens dentre os fornecidos. 
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2. A equipe se reúne, troca idéias e cria a primeira versão de enredo e, se 

for o caso, de opções de personagens.  

3. A primeira versão do enredo e dos personagens é apresentada à 

escola para análise e posterior aprovação. É vital que os professores cujas 

disciplinas estiverem sendo trabalhadas participem desta reunião, mesmo que 

não tenham estado presentes na primeira.  

4. São feitos os ajustes necessários no enredo e nos personagens, os 

quais são novamente submetidos à escola para aprovação final. Caso já tenham 

sido aprovados, esta etapa pode ser pulada. 

5. Criação da identidade visual: ilustrações de personagens e cenário. 

6. Aprovação da identidade visual pela escola. 

7. Aplicação do RPG para os alunos. Ao final de cada sessão são feitos 

relatórios para serem submetidos à escola, os quais podem ser consolidados 

depois em relatórios mensais. 

8. Avaliação da atividade: após seu encerramento, é realizado um 

levantamento dos pontos bem sucedidos e dos pontos que podem, ou precisam 

ser revistos. Neste estágio, questiona-se, também, o que se aprendeu com a 

atividade. 

9. Reunião final com os representantes da escola para avaliação da 

atividade. 

Apesar de não constar das perguntas iniciais, a pergunta final, "o que 

aprendemos com a atividade?", é importantíssima. Este feedback, por parte dos 

alunos e dos representantes da escola, leva ao aperfeiçoamento da metodologia 

utilizada. 

 

Uma descrição das diferentes técnicas de criação de histórias e narrativa 

de RPG (papel do mestre ou narrador) seria longa demais e talvez elas sejam 

específicas demais para serem usadas genericamente em aventuras de RPG 

didático. Cada situação requer uma técnica que deverá ser adequada ao 

ambiente de RPG, aos participantes e ao universo de cada aluno. O objetivo da 

atividade, assim como o estilo pessoal do narrador também devem ser levados 

em conta. Cada praticante de RPG deve, portanto, desenvolver suas próprias 

técnicas.  
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Ilustrando as questões acima apresentadas, valho-me de uma experiência 

que realizei em uma escola da cidade do Rio de Janeiro.18 

 

O trabalho foi direcionado para alunos de 7a série que estudavam de 

manhã e ficavam à tarde para as aulas de reforço. O RPG foi utilizado por dois 

bimestres como atividade lúdica para estimular o aprendizado, facilitando sua 

assimilação e para torná-lo mais divertido. Os temas contemplados foram o 'Fim 

da Idade Média' no primeiro bimestre e a 'Renascença' no segundo.  

Seguindo os passos do processo acima descrito, foi criado um enredo e 

definidas alguns personagens, que foram divididas em dois grupos: com posses 

(nobreza, alta burguesia, alto clero) e sem posses (baixo clero, baixa burguesia, 

camponeses). Pontos de História, tais como a peste negra, a crise agrícola, as 

revoltas camponesas, a ascensão da burguesia, o crescimento das cidades 

foram abordados na história. Os objetivos da escola eram que ambos os lados 

da questão, com posses e sem posses, fossem compreendidos pelos alunos. A 

atividade era realizada no local, num RPG de mesa, com dois 

narradores/mestres profissionais.  

As reuniões após as sessões com a coordenação, antes das sessões entre 

os narradores, garantiam a coerência da história, pois o mesmo fato era 

trabalhado pelos pontos de vista dos dois grupos. As reuniões também tinham 

como objetivo garantir o direcionamento dos eventos nas sessões para que os 

objetivos da escola em relação à atividade fossem alcançados. 

O resultado inicial foi muito bom e a mesma estrutura foi utilizada para a 

história na Renascença. A única diferença foi que na aventura medieval os 

alunos simplesmente podiam escolher suas personagens dentre uma lista de 

opções, enquanto na Renascença eles podiam criá-los dentro dos parâmetros do 

cenário. 

 

Realizamos, na mesma escola, um trabalho diferente com a 8a série para 

passar os conceitos de autoridade x responsabilidade. A atividade que foi 

realizada também contribuiu significativamente para a socialização de um aluno 

com dificuldades de relacionamento.  

A metodologia usada foi o RPG de mesa, in loco, com o acompanhamento 

da atividade extraclasse pela coordenadora que é psicóloga, uma vez que a 8a 

série vinha se apresentando como problemática. Os alunos ficavam no colégio 

                                                
18 Mais detalhes estão disponíveis em http://www.historias.interativas.nom.br/educ 
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das 7 horas da manhã até 4 horas da tarde e questionavam todas as regras e 

regulamentos, exigindo, inclusive, sair para almoçar fora da instituição. Diante da 

negativa do colégio, eles alegavam que a coordenação tinha que "confiar neles". 

Finalmente, os alunos admitiram que queriam almoçar fora simplesmente porque 

era proibido.  

Diante desse quadro, a coordenadora nos chamou e propôs o trabalho. Ela 

nos disse que adolescentes são um grupo difícil para psicólogos, porque têm 

dificuldade de se expor. A coordenadora acreditava que poderia entendê-los 

melhor através das personagens que eles criariam e como as interpretariam. O 

tema da história de RPG deveria ser autoridade x responsabilidade.  

Concebemos, então, a seguinte história: um grupo de adolescentes parte 

em uma excursão por conta própria para acampar no Pantanal. Os desafios a 

serem transpostos: 

1.Um homem oferecendo dinheiro para que eles levassem um pacote 

de remédios para seu irmão residente em Mato Grosso.  No caminho 

havia fiscalização da polícia.  

2. Parada de ônibus com o desafio de evitar alimentação de 

qualidade duvidosa (sanduíche "misto-frio", ovo rosa e salsichão de 

padaria), e um bêbado que provocaria as meninas. 

3. Após chegar ao hotel, eles iriam acampar sozinhos no Pantanal, o 

que requeria um certo planejamento.  

4.Um ninho de jacarés é encontrado perto do local onde eles iam 

acampar, com a presença da mãe jacaré.  

5. Encontro com um grupo de "coureiros", caçadores ilegais de 

jacaré, os quais tentariam silenciá-los.  

6. Descobrir uma fazenda com trabalho escravo e a necessidade de 

escapar dos jagunços. 

 

Conversamos com os alunos, expondo que a aventura seria uma excursão 

imaginária ao Pantanal com diversos desafios, e pedimos que eles fizessem 

personagens à mão livre, simplesmente escrevendo numa folha de caderno os 

seguintes dados: Nome do/a jogador/a; Nome do/a personagem; Histórico do/a 

personagem; Situação familiar; Habilidades (o que sabe fazer); Equipamento 

levado.  

Ao analisarmos as fichas de personagem, deparamo-nos com uma 

situação delicada que requer alguma explanação. Um dos alunos havia recebido 

dos colegas o apelido de "Urina". Ele era rejeitado pelos colegas e adotava 
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atitudes contraditórias para ser aceito: ao mesmo tempo em que se colocava 

como a vítima preferida das brincadeiras e gozações, as revidava com 

brincadeiras que não eram bem vistas pelos colegas. Assim, entrava num círculo 

vicioso de revidar, ser rejeitado, aceitar o papel de vítima, revidar, e assim por 

diante. A turma era composta por rapazes e moças. Tanto os rapazes como as 

moças desprezavam o "Urina". O grupo de rapazes formou o auto-intitulado 

"comando Pi", um grupo de amigos que tinha como um de seus objetivos matar 

a personagem do "Urina". Este comando era liderado por um aluno, "X", um líder 

negativo que gerava bagunça.  

Avisamos a coordenação e usamos estratégias de RPG para contornar o 

problema. Separamos a turma: meu sócio no empreendimento ficou 

"mestrando", ou seja, coordenando a sessão para o "comando PI" e eu fiquei 

com as meninas e o "Urina".  

Na primeira parte da história ficou evidente o despreparo de alguns dos 

alunos para determinadas situações sociais: uma das meninas nunca havia 

andado de ônibus. Uma delas aceitou levar o pacote de "remédios" e o 

escondeu na sacola do "Urina". O plano foi estragado porque o "Urina" foi bem 

sucedido em um teste de habilidade (rolando dados), e o personagem dele 

percebeu a manobra da personagem dela. O personagem do "Urina" então jogou 

o pacote pela janela. Passaram assim pela blitz policial sem problemas, 

superando o primeiro obstáculo da história. Nesta fase, "Urina" ainda era 

rejeitado pelos demais.  

Na parada de ônibus, o bêbado, um personagem PA (Personagem 

Antagonista), começou a provocar as personagens das jogadoras. O "Urina" 

resolveu intervir empurrando o bêbado, o qual imediatamente puxou uma faca. O 

realismo da situação deixou o aluno aturdido e ele fez seu personagem recuar. O 

bêbado foi contido por outros personagens PNJs - freqüentadores do bar.  

Uma ocorrência curiosa foi o comentário da menina que nunca havia 

andado de ônibus: - Mas esta parada de ônibus não tem detetor de metais? 

Deixam qualquer um entrar aqui? Uma conseqüência positiva foi que as meninas 

passaram a respeitar um pouco mais o "Urina". Enquanto isto, o "comando Pi" 

seguia para o pantanal pegando carona em caminhões e vivendo aventuras sem 

maiores conseqüências.  

A história prosseguiu normalmente, com os personagens evitando 

confusão com o PNJ que estava na rodoviária para receber os "remédios" e 

planejando a excursão.  



 98 

No acampamento, encontraram o ninho de jacarés e um dos personagens 

foi ferido pela jacaré-fêmea. O personagem pertencia ao jogador "Y", o mais 

calmo do "comando Pi". Foi quando o "Urina" se prontificou a cuidar da perna do 

personagem do Y. De todos os jogadores e jogadoras, "Urina" tinha sido o único 

a incluir entre as habilidades de seu personagem "Primeiros Socorros" e a incluir 

um kit de primeiros socorros entre os equipamentos.  

Logo depois, na história, os personagens dos jogadores encontraram os 

coureiros (PAs) que começaram a atirar neles. "X" resolveu aproveitar (era o 

único personagem armado) e declarou: - Eu aproveito e mato o "Urina". Porém, 

"Y" imediatamente protestou que "Urina" o estava carregando e havia cuidado da 

perna dele. As meninas também mandaram "X" "parar com a criancice, pois 

todos teriam de se unir para escapar com vida dali". Diante da negativa geral, 

"X" se conteve.  

A confusão terminou com as personagens das meninas fugindo pelo mato 

junto com dois integrantes do "comando Pi". Ao mesmo tempo, fugiam numa 

canoa "Y", "X" e "Urina", sendo que apenas os dois últimos personagens 

estavam em condições de remar. Os "coureiros" perseguiram ambos os grupos. 

O grupo das meninas passou pela fazenda escravocrata e conseguiu chamar a 

polícia pelo telefone. Enquanto isso, "X" e "Urina" tiveram de se unir para 

conseguir ajuda numa vila de pescadores. A aventura terminou com sucesso 

para o grupo.  

A coordenadora continuou acompanhando os alunos e nos relatou que a 

socialização de "Urina" melhorou muito. Ele conseguiu achar um lugar no grupo 

e ser aceito como igual. O reflexo em suas notas foi bem positivo. Com o tempo, 

seu "carinhoso" apelido foi deixado de lado pelos colegas. 

 

Em outra escola, o RPG foi realizado via e-mail, em função de uma 

atividade comemorativa do Brasil 500 anos, no ano 2000.  

 

Dentro do mesmo processo descrito acima, foram criados roteiros e 

personagens ilustrados. As interações eram feitas duas vezes por semana. Os 

alunos desciam para a sala de informática e podiam interagir entre si e com o 

"mestre virtual", trocando e-mails. Os alunos da 6a série jogaram uma aventura 

em que suas personagens eram membros da tripulação de uma das naus da 

esquadra de Pedro Álvares Cabral e a aventura culminava com o descobrimento 

do Brasil. A 8a série jogou uma aventura em que os alunos tinham como 

personagens pessoas vivendo o processo que culminou com a Independência 
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do Brasil. Suas personagens se dividiam em três grupos: liberais, que queriam a 

independência com a república; conservadores, que queriam a independência 

com D. Pedro como monarca; colonialistas, que queriam manter o Brasil como 

colônia de Portugal. 

Os mestres virtuais recebiam todas as mensagens dos alunos e as 

avaliavam, levando em consideração o modo como a atividade de cada um 

influenciava a dos demais e vice-versa. Depois enviavam as respostas com a 

nova situação em que a personagem de cada aluno se encontrava em seu grupo 

de jogo. Assim, a cada vez que acessavam a internet no laboratório de 

informática, os alunos se deparavam com as conseqüências das ações de suas 

personagens e das dos demais membros de seu grupo, o que, por sua vez, 

levava a novas interações entre eles e os mestres virtuais, reforçando a 

interatividade e socialização. 

As atividades foram bem sucedidas, atraindo a grande maioria dos alunos 

para as interações e os temas das aventuras.  

 

Em ambas as escolas, o RPG foi utilizado visando atrair o interesse para a 

História e contou com a presença de professores desta disciplina. O processo 

seguido foi o mesmo, mas os métodos tiveram de se ajustar a duas situações, 

dois ambientes de RPG diferentes, presencial e à distância. 

Na primeira escola, ambas as atividades eram presenciais, mas tinham 

público e objetivos diferentes, o que pediu ajustes de enredo e atuação de nossa 

parte. 

 

Formulações 

Estamos apenas começando a gerar aplicações RPG à educação no 

Brasil. Profissionais de RPG e educadores têm trocado suas experiências, 

contribuindo para o desenvolvimento da prática e da pesquisa nesta área. 

Diferentes processos, métodos e técnicas são compartilhados, pertinentes a 

ambientes e propostas as mais diversas, assim como aos diferentes estilos de 

cada educador. Por isto, acredito ser muito difícil a elaboração de uma 

metodologia padrão para a aplicação do RPG para fins educacionais.  

Aplicando o RPG em diferentes ambientes educacionais, vejo na série de 

questões acima contempladas e nos processos de elaboração descritos uma útil 

orientação para configuração do RPG didático.  

O Design e a Educação são campos vastos e diversificados, e o RPG 

dentro do design didático é um campo, rico em possibilidades. 



Capítulo II  – A aventura no Campo de 

Pesquisa 

 
Mal cheguei ao Instituto Perkins, entrei logo na camaradagem com todos os ceguinhos 
ali reunidos. Não sei dizer de minha alegria ao ver que eles compreendiam o alfabeto 
manual. Que prazer em conversar com outras crianças em minha própria língua! Até 
então, eu vivera no meio das crianças como estrangeiro que não pode passar sem 
intérprete. Agora, na escola onde havia sido educada Laura Bridgmann, achava-me em 
meu ambiente.  

Helen Keller1 
 

O objeto de design que foi criado para realização do trabalho de campo da 

presente pesquisa foi uma história interativa, veiculada através de um site na 

internet e de um flanelógrafo, em que as crianças têm a oportunidade de 

escolher uma personagem e em várias etapas da história decidir o que esta 

personagem fará, dentre duas opções.  

Couto aponta a necessidade de entender o Design como sendo mais do 

que apenas dar forma a objetos, de se pensar "a atividade e o papel designer 

como fruto de uma relação global, que inclui o meio, o lugar onde o objeto 

configurado se insere, o coletivo e a subjetividade, decorrentes da cultura, que 

está presente na relação do sujeito com o objeto." (Couto, 1999: 9) Portanto, a 

necessidade de conhecer o lugar e a cultura do meio onde o objeto configurado 

seria inserido, seus usuários e objetivos, o "cenário" e o "clima" de nossa 

aventura, foi considerada fundamental para minha atuação como designer 

didático nesta pesquisa. 

 

 

II.I Cenário da Aventura 
 
Muito me ajudaram os livros a remediar os sentidos que me faltam. Foram a ferramenta 
com que quebrei os grilhões a que parecia eternamente condenada, passando a 
participar do movimento e da agitação do mundo exterior. 

 Helen Keller 
 

 

Ambas as atividades foram realizada no INES – Instituto Nacional de 

Educação de Surdos. A primeira etapa foi dedicada a pesquisar o próprio local 

em que a experiência seria feita, buscando contextualizá-la e obter os elementos 

                                                
1 Hellen Keller (1880-1968) Americana que ficou surdo-cega e, como conseqüência, muda, aos 

dezenove meses de vida. Pouco antes dos sete anos de idade passou a ser educada pela 
professora particular Anne Sullivan. Helen aprendeu a comunicação por gestos, escrita e oral em 
inglês e outros idiomas, conseguindo ingressar e se formar na universidade de Harvard.  
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necessários para a elaboração da história interativa e seus suportes. Ou seja, 

buscando conhecer o sujeito presumido do nosso objeto de design.  

 

INES, uma referência nacional. 2: 
 

A pesquisa de campo foi viabilizada através da parceria do Departamento 

de Artes e Design com o INES, com a celebração de um convênio assinado 

entre a PUC-Rio e esta Instituição. Sendo uma pesquisa de campo, onde os 

métodos de observação participativa e entrevista estavam sendo utilizados, a 

primeira etapa teve por objetivo conhecer o INES. 

 

O INES foi fundado em 26 de setembro de 1857, quando o professor 

francês Hernest Huet fundou, com o apoio do imperador D. Pedro II, o Imperial 

Instituto de Surdos Mudos. Huet era surdo. Na época, o Instituto era um asilo, 

onde só eram aceitos surdos do sexo masculino. Eles vinham de todos os 

pontos do país e muitos eram abandonados por suas famílias. 

O trabalho prosseguiu ao longo dos anos, passando a incluir cursos e 

meios de educar e profissionalizar os surdos. 

A partir de 1993, o INES adquiriu nova personalidade com a mudança de 

seu Regimento Interno através de ato ministerial. O Instituto passou a ser um 

centro nacional de referência na área da surdez. Com esta nova atribuição, são 

realizadas ações que subsidiam esforços de educação e pesquisa pertinentes a 

surdez em todo o país. 

 

O INES possui atualmente cerca de 630 alunos3, matriculados da 

estimulação precoce até o Ensino Médio. O objetivo principal da Instituição é o 

estímulo às crianças surdas para que possam adquirir fluência em LIBRAS, 

Língua Brasileira de Sinais e na língua portuguesa, em suas versões oral e 

escrita. A arte e o esporte completam o atendimento diferenciado aos seus 

alunos.  

O ensino profissionalizante e os estágios remunerados ajudam a inserir o 

deficiente auditivo no mercado de trabalho e o Instituto também apoia pesquisa 

de novas metodologias para serem aplicadas ao ensino da pessoa portadora de 

                                                
2 Textos abaixo adaptados do site: www.ines.org.br. Capturados em Março de 2003. 
3 Dados de março de 2003, obtidos no site do INES. 
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surdez. A instituição atende, ainda, a comunidade e os alunos nas áreas de 

fonoaudiologia, psicologia e assistência social.  

 

O INES, ao longo de sua existência, seguiu as correntes internacionais de 

educação de surdos, tendo passado recentemente do "império oralista" para o 

bilingüismo. O bilingüismo é uma corrente que vê como primeira língua do surdo 

a linguagem de sinais, sendo que esta deve ser estimulada para dar ao surdo, 

desde cedo, um meio eficiente de comunicação de fácil acesso para ele, assim 

como a língua portuguesa em suas versões oral e escrita, como sua segunda 

língua. O bilingüismo reconhece a importância do surdo adquirir a língua 

portuguesa, pelo menos em sua versão escrita, para poder atuar com mais 

eficiência dentro da sociedade brasileira.  

É importante ressaltar que não há uma língua de sinais que seja um 

padrão internacional. Além disso, ela não é um simples reflexo da língua oral. A 

LIBRAS é diferente da língua de sinais portuguesa, a língua de sinais americana 

é diferente da inglesa. 

 

DIFON e SEDIN, parceiros na aventura 
 

Dentro do INES, a pesquisa foi conduzida na DIFON (Divisão de 

Fonoaudiologia) e no SEDIN (Serviço de Educação Infantil). Na primeira, o 

trabalho foi feito individualmente com as crianças através do site , com o apoio 

das fonoaudiólogas. No segundo, o trabalho foi feito em grupo, usando o 

flanelógrafo, com o apoio do contador de histórias em LIBRAS. 

 

A DIFON possui atualmente uma equipe de 18 fonoaudiólogos e atende 

crianças e adolescentes dos 0 aos 15 anos, sendo que somente em junho de 

2003 foram realizados 787 atendimentos. Entre as pessoas atendidas estão: 

• fila de espera: pessoas a espera de se tornarem alunas do INES. 

• atendimento precoce: bebês 

• SEDIN: Serviço de Educação Infantil 

• SECAF: Serviço de Classe de Alfabetização e Educação Fundamental 

• CAAF: Centro de Atendimento Alternativo Florescer - surdo-cegos. 

 

Os objetivos da DIFON são a aquisição da língua portuguesa oral e escrita 

e a integração do surdo à sociedade. A LIBRAS entra como um recurso para 

estes fins, não cabendo aqui ensiná-la. O atendimento às crianças e 
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adolescentes é individual e vários recursos são usados, entre eles o computador 

e jogos de desenvolvimento da fala. 

Diante dessa perspectiva, optou-se pelo site com uma história interativa 

com estrutura de aventura-solo. Como o próprio nome indica, as aventuras-solo 

são previstas para serem jogadas individualmente, além disso, segundo 

entrevistas como fonoaudiólogas e educadores do INES, as crianças são 

fascinadas pelo computador. O site, portanto, permitia que a criança fizesse a 

atividade individualmente, assistida pela fonoaudióloga, utilizando o computador. 

As aventuras-solo também são de estrutura mais simples e de implementação 

mais fácil que os RPGs plenos, os quais requereriam um treinamento maior por 

parte das fonoaudiólogas. Como a história interativa criada deverá ficar no site 

do INES, disponível para todo o país, essa estrutura de mais fácil compreensão 

a distância foi a preferida. Em cada página do site elas são expostas a 

elementos em LIBRAS4, datilologia5, português escrito (português oral através de 

estimulação da fonoaudióloga). 

Na DIFON as atividades foram realizadas com as fonoaudiólogas Tânia 

Cristina Marins, chefe da divisão de fonoaudiologia, e Leny Esteves Meirelles de 

Barros, em novembro de 2002 e de abril a junho de 2003. Duas crianças, um 

menino e uma menina, jogaram algumas vezes a história criada, com estímulo 

de oralização6 das palavras feito pelas fonoaudiólogas. 

 

O SEDIN tem hoje uma equipe de 10 professores e 17 profissionais que 

fazem atendimento extra-classe com as atividades de contador de histórias, 

informática, fonoaudiologia, biblioteca, monitoria (adulto surdo), educação física 

e psicomotricidade. Atualmente são atendidas cerca de 50 crianças de 0 a 6 

anos.  A Educação Infantil faz parte do primeiro segmento de escolaridade, 

compondo juntamente com a Educação Fundamental a chamada Educação 

Básica. Tem, portanto, como propósito trabalhar todo o potencial da criança 

visando à sistematização dos conteúdos escolares. Seus objetivos incluem o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, aquisição da LIBRAS, alfabetização e 

integração do surdo à sociedade. O trabalho realizado é de orientação bilíngüe 

                                                
4 LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Linguagem dos surdos em que cada sinal, composto por 

gesto/s com uma ou as duas mãos corresponde, na maioria das vezes, a uma palavra como 
"casa", "homem", "entrar" etc. 

5 Datilologia ou dactilologia: língua de sinais em que cada gesto corresponde a uma letra do 
alfabeto: "c", "a", "s" etc. 

6 Nunca mais esquecerei a inefável surpresa e a alegria que tive quando pronunciei minha primeira 
frase: "Ït is warm" ["Faz calor"]. Minha pronúncia era, em verdade, muito defeituosa, mas era 
linguagem humana. Eu podia ser entendida! (Keller, 2001: 60) 
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com a LIBRAS como 1a língua e a língua portuguesa como 2a língua, ambas 

compõem o material de comunicação com o aluno. Segundo a professora Ana 

Nascimento, a experiência tem demonstrado que a criança surda compreende 

melhor as solicitações do professor quando estas são feitas em LIBRAS. Assim, 

a LIBRAS é utilizada continuamente desde a educação precoce, levando à 

alfabetização e aquisição do português oral. O atendimento às crianças é feito 

normalmente em grupo, vários recursos são utilizados como quadro-negro, 

desenhos, cartazes, dentre outros, mas o setor não possui computadores. 

A pesquisa de campo foi realizada sob a supervisão da profa. Ana Lúcia 

Nascimento e o espaço indicado foi agregá-la às atividades normais do contador 

de histórias José Maria P. Domingues.  

 

Como as atividades eram realizadas em grupo e não havia disponibilidade 

de computadores, buscou-se um outro suporte para a história interativa. A 

primeira tentativa com retroprojetor não teve bons resultados, pois as crianças 

de 6 a 7 anos, tendiam a se dispersar entre o contador de histórias explicando as 

situações em LIBRAS e eu trocando as transparências. O próprio retroprojetor 

parecia fasciná-las. Além disto, devido a limitações de material, não era possível 

garantir o retroprojetor para todos os dias de pesquisa de campo, optamos então 

pelo flanelógrafo como suporte.  

Figuras foram impressas em papel de gramatura alta, recortadas e velcro 

lhes foi colado no verso. O contador de histórias as manipulava ao dramatizar o 

enredo explicando as situações em LIBRAS, prendendo-as temporariamente 

numa tela de flanela verde. Ele também permitia que as crianças as movessem 

para demonstrar as opções de ação que haviam escolhido para suas 

personagens. Essa manipulação das figuras pelas crianças criava uma 

interatividade similar ao "clicar o mouse" do computador. 

Dessa forma, buscou-se atender aos interesses do SEDIN de atividade em 

grupo, com aquisição e prática de LIBRAS, auxiliando a alfabetização e 

desenvolvimento do raciocínio cognitivo através de uma narrativa em que as 

decisões das crianças traziam conseqüências imediatamente visíveis. Um dos 

objetivos da Educação Infantil para a professora Ana Nascimento é propiciar a 

exploração pelos sentidos para a criança. A possibilidade de pegar nas figuras e 

vê-las de perto, possível no flanelógrafo, é importante para a criança surda, além 

de contribuir para a interação. A lógica de aventura-solo foi mantida, em vez de 
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RPG pleno, para tornar a atividade mais fácil para o contador de histórias e as 

crianças, e para limitar o número de figuras que teriam de ser criadas. 

II.II Clima da Aventura 
 

Encontrei muita gente que compreendia a linguagem muda dos dedos e, entramos em 
conversação, trocando pensamentos milagrosamente rápidos. As planícies áridas que 
outrora me separavam dos outros mudaram-se em campos verdejantes, onde as idéias 
pululavam.   

Helen Keller. 
 

Para poder contextualizar uma pesquisa faz-se necessário não somente 

travar conhecimento com o local da pesquisa de campo, mas também com o 

referencial teórico que sustenta o trabalho ali realizado. Como pode ser visto no 

próprio site do INES, e depois confirmado em entrevistas com fonoaudiólogas e 

educadores, a filosofia de atuação em relação à surdez é o Bilingüismo7. 

Busquei então conhecer os principais pontos do histórico da educação de surdos 

e das suas grandes correntes, especialmente o Bilingüismo. 

 

O ensino de surdos tem dois grandes pólos: o oralismo e o gestualismo. 

No oralismo restrito, a linguagem oral é a única aceita, sendo considerada 

exclusiva. Esta corrente vê o surdo como sendo uma pessoa igual a qualquer 

outra, apenas com uma deficiência física: a surdez. O objetivo é fazer com que o 

surdo adquira a linguagem oral o mais rapidamente possível, através de 

exercícios e da leitura labial, tornando-se um membro ativo da sociedade 

ouvinte. Dentro desta filosofia, a comunicação por língua de sinais é proibida na 

educação de surdos.  

A corrente gestualista tem a posição oposta, considerando que o universo 

dos surdos é eminentemente visual, sendo, portanto, a linguagem gestual a sua 

natural. Esta corrente, que raramente é praticada em sua versão radical, propõe 

disponibilizar ao surdo desde a mais tenra infância uma forma de comunicação 

visuo-manual, que lhe é facilmente acessível.  

Esta escolha se justifica na necessidade de colocar a criança logo nos 

primeiros anos de vida dentro de um contexto comunicativo rico e estimulante. 

Considera-se que é necessário disponibilizar desde cedo para a criança surda 

um meio de comunicação eficaz para que ela possa ter um desenvolvimento o 

                                                
7 O Plano Político Pedagógico (PPP) estabelece que a fundamento didático-pedagógico do INES 

são os princípios sócio-interacionistas iniciados por Vygotsky (Anexo 2/1), os quais, portanto, 
também fazem parte do "ambiente" de pesquisa juntamente com o Bilingüismo. 
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mais próximo possível daquele de uma criança ouvinte. Esta corrente vê mais a 

surdez como diferença do que como deficiência. 

 

Para entendermos um pouco mais as duas principais correntes e como se 

insere o bilingüismo, vamos dar uma breve olhada na história da educação dos 

surdos8: 

Os primeiros educadores de surdos são encontrados na Espanha do 

século XVI. O primeiro desses professores foi Ponce de León (1520-1584), que 

não deixou registros de seus métodos. 

Bonnet, em 1620, publicou o primeiro livro sobre educação de surdos - o 

qual consiste no aprendizado do alfabeto manual e afirma a importância da 

intervenção precoce na educação dos surdos. Bonnet também enfatiza a 

necessidade das pessoas envolvidas com a educação de surdos serem capazes 

de utilizar o alfabeto manual. 

Em 1756, Abbé de L'Epéé criou em Paris a primeira escola para surdos 

com uma filosofia manualista e oralista. Foi a primeira vez na história que os 

surdos adquiriram o direito a uma língua própria. 

As bases da filosofia oralista começaram na Alemanha com Heinicke 

(1723-1790), onde um grande valor foi atribuído à fala. 

Nos EUA, os grandes representantes da educação de surdos foram 

Edward Miller Gallaudet (1837-1917), como principal representante manualista, e 

Alexander Grahan Bell (1847-1922) o inventor do telefone e do audiômetro, 

representante do método oralista. 

No ano de 1880 realizou-se o Congresso Mundial de Surdos em Milão, que 

reuniu educadores de surdos da Europa e dos EUA. O objetivo do Congresso 

era estabelecer critérios internacionais, científicos, para a educação de surdos. 

Neste Congresso, no qual os adultos surdos não tiveram voz, definiu-se a 

corrente que seria a padrão para a educação de surdos por décadas: a oralista. 

A linguagem de sinais, em todas as suas formas, foi então proibida e 

estigmatizada. 

O domínio da língua oral pelo surdo passou a ser uma condição sine qua 

non para sua aceitação dentro de uma sociedade majoritariamente ouvinte. 

                                                
8 Adaptado de KOSLOWSKI, Lorena. O Modelo Bilíngue/Bicultural na Educação do Surdo. 2000. 

Anais do V Seminário Nacional do INES. Lorena Koslowksi é Doutora em Ciências da 
Linguagem pela Universidade de Sorbonne, França; Professora Titular da PUC/PR e Consultora 
da DIFON no INES. 
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Durante quase 100 anos existiu então o chamado "império oralista" e foi 

somente em 1971, no Congresso Mundial de Surdos em Paris, que a língua de 

sinais passou a ser valorizada novamente. 

No ano de 1975, por ocasião do Congresso seguinte, realizado em 

Washington, já era evidente a conscientização de que quase um século de 

oralismo dominante não havia servido como solução para a educação dos 

surdos. 

A constatação de que os surdos eram sub-educados com o enfoque 

oralista puro e de que a aquisição da língua oral deixava muito a desejar, além 

da realidade de que a comunicação gestual nunca deixou de existir entre os 

surdos, fez com que uma nova época se iniciasse dentro do processo educativo 

dos surdos. 

Os trabalhos de Danielle Bouvet, em Paris, publicados em 1981, e as 

pesquisas realizadas na Suécia e Dinamarca na mesma época, introduzem o 

enfoque bilíngüe na educação do indivíduo surdo, corrente atualmente seguida 

pelo INES. 

 

Oliver Sacks9, em seu livro Vendo Vozes, traz um histórico da educação 

de surdos, descreve suas principais correntes e faz uma crítica clara aos quase 

cem anos de oralismo. 

 
Nada disso teria importância se o oralismo funcionasse. Mas o efeito, infelizmente, 

foi contrário ao desejado - pagou-se um preço intolerável pela aquisição da fala. (...) O 
oralismo e a supressão da língua de sinais acarretaram uma deterioração marcante no 
aproveitamento educacional das crianças surdas e na instrução dos surdos em geral. 
(Sacks, 1998: 41) 

 

 

Sacks afirma que nessa situação as crianças surdas sofrem dois 

problemas. Primeiro, são menos expostas ao que ele chama de aprendizado 

"incidental", que se dá fora da escola - por exemplo, conversas entre outras 

pessoas na vida cotidiana, televisão, cinema etc. Segundo, gasta-se tanto tempo 

ensinando-as a falar, com anos de aulas individuais intensivas, que sobra pouco 

para transmitir informações, cultura, habilidades complexas etc. 

Conseqüentemente, elas acabam tendo um nível de aprendizagem acadêmica 

muito abaixo do das crianças ouvintes de idade equivalente. Surdos americanos 

                                                
9 Oliver Sacks. Neurologista inglês, leciona no Albert Einstein College of Medicine (Nova Iorque). 

Autor de diversos livros, como Tempo de Despertar (que inspirou filme homônimo). Seu livro 
sobre surdez, Vendo Vozes, tem sido usado como referência por diversos estudiosos no Brasil. 
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de dezoito anos ao concluírem o Ensino Médio teriam um nível médio de leitura 

equivalente ao de um aluno do quarto ano do Ensino Fundamental. 

 

Carlos Skliar10  faz críticas contundentes ao oralismo, considerando-o a fiel 

organização metodológica do que ele chama de "modelo clínico terapêutico da 

surdez". Este modelo sustenta a idéia de que há uma identidade entre linguagem 

e língua oral e uma dependência unívoca entre a eficiência ou eficácia oral e o 

desenvolvimento cognitivo. O modelo "clínico-terapêutico" também afirma que a 

língua de sinais não constitui um verdadeiro sistema lingüístico, se constituindo 

inclusive num empecilho para o aprendizado da língua oral. 

Os seguidores dessa linha tratam a surdez como deficiência, dando 

prioridade à medicina ante a pedagogia para "reabilitar" o surdo ensinando-o a 

fala oral. 

 
(...); qualquer outro objetivo, fosse ou não pedagógico, por exemplo a aquisição da 

língua escrita, a aprendizagem dos conteúdos escolares ou a integração igualitária ao 
mundo de trabalho, etc., constituíam um problema de segunda ou terceira ordem, e se 
condicionavam a um hipotético futuro educativo, posterior ao saber da língua oral, um 
saber tão improvável como impossível. (Skliar, 1997: 112) 

 

 

Esta postura teria como resultado o considerável atraso que crianças e 

adolescentes surdos sofrem em todas as áreas acadêmicas quando comparados 

aos seus colegas ouvintes. Skliar aponta para estudos americanos, ingleses e 

italianos que demonstram que o problema existe em vários países. 

Segundo esse autor, os pressupostos oralistas teriam levado também a um 

círculo de baixas expectativas em que o educador já parte da idéia de que seus 

alunos surdos possuem uma limitação biológica ao seus processos de 

aprendizagem, planifica abaixo das capacidades deles, obtém resultados que 

concordam com essa percepção e justifica o mau desempenho final através da 

própria deficiência das crianças surdas. 

Skliar acusa o oralismo de ter fracassado pedagogicamente e contribuído 

para a marginalização social na qual se encontram atualmente algumas 

comunidades de surdos no mundo. 

                                                
10 Carlos Skliar é doutor em fonologia pela Universidad Del Museo Social Argentino, UMSA, 

Argentina e possui pós-doutorado em Educação Especial pela UFRGS. É professor no 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No 
ano 2000 recebeu o prêmio como pesquisador destaque na área da Educação e Psicologia do 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgado pela FAPERGS. Possui vários artigos e livros 
publicados sobre a surdez e educação especial. 
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Por fim, antes de entrarmos no bilingüismo, cabe fazer uma distinção entre 

esta corrente e a comunicação total. 

Koslowski (2000) coloca que para alguns autores a comunicação total seria 

a utilização simultânea das linguagens oral e gestual, enquanto que para outros 

seria o emprego de diversas formas de comunicação sem que haja uma 

preocupação em hierarquizá-las. "O uso simultâneo das línguas de sinais e das 

orais, seria um bimodalismo, isto é, o uso concomitante de duas línguas de 

modalidades diferentes. A Comunicação Total, portanto, é uma filosofia 

bimodal." (Koslowski, 2000: 51) A autora observa que atualmente esta filosofia 

educacional tem sido muito criticada. Quadros11 (1997) coloca que o 

bimodalismo é um sistema artificial considerado inadequado, uma vez que não 

considera a riqueza da língua de sinais e acaba por desestruturar também a 

língua oral, além de não ter demonstrado ser eficiente no próprio ensino da 

língua portuguesa. 

A proposta do bilingüismo é diferente. No bilingüismo a Língua de Sinais é 

ensinada primeiro e depois a língua escrita e oral do local. Mas, ambas são 

usadas em situações diferentes e não ao mesmo tempo - onde o uso de uma 

prejudicaria o da outra. Para tornar esse ponto mais claro é importante frisar que, 

como foi dito anteriormente, a língua de sinais não segue a estrutura da língua 

oral. Esta é a razão pela qual as linguagens sinalizadas, "português sinalizado" 

no Brasil, que utilizam um léxico gestual com organização gramatical das 

linguagens orais correspondentes são tão criticadas por Sacks: 

 
Mas as verdadeiras línguas de sinais são, de fato, completas em si mesmas: sua 

sintaxe, gramática e semântica são completas, possuindo, porém, um caráter diferente 
do de qualquer língua falada ou escrita. Assim, não é possível transliterar uma língua 
falada para a língua de sinais palavra por palavra ou frase por frase - suas estruturas são 
essencialmente diferentes. (Sacks, 1998: 42) 

 

 

Bilingüismo 

A proposta de educação bilingüista parte do reconhecimento de que o 

surdo está exposto a duas línguas na sociedade em que vive, a língua oral dos 

ouvintes e a língua de sinais dos surdos (no caso do Brasil, o Português e a 

                                                
11 Ronice Müller de Quadros. Filha de pais surdos, é Mestre e Doutora em Lingüística aplicada 

pela PUC-RS. Pesquisadora colaboradora em Sintaxe e Aquisição da Linguagem na University 
of Connecticut - Storrs/CT/USA. Possui artigos e livro publicados na área da Surdez. 
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Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS). Dentro desta realidade propõe-se que a 

pessoa surda aprenda primeiro a LIBRAS e depois a língua escrita e oral dos 

ouvintes.  

Temos aqui duas premissas, uma de que a Língua de Sinais usada pela 

comunidade surda é uma língua verdadeira com itens lexicais, morfologia, 

sintaxe e semântica. Outra de que a criança surda exposta à língua de sinais a 

adquire da mesma forma natural e espontânea com que uma criança ouvinte 

adquire a língua oral. (Koslowski, 2000) 

 

A língua de sinais foi por muito tempo questionada pelos oralistas que a 

consideravam uma pantomima, capaz de passar alguns significados, mas sem 

ser uma língua verdadeira. Sacks (1998) aponta uma resposta neurológica para 

a questão. Segundo o autor, o hemisfério esquerdo do cérebro é especializado 

em tarefas analíticas, sobretudo na análise léxico gramatical que possibilita a 

fala. O hemisfério direito lidaria com inteiros e não com partes, com percepções 

sincrônicas em vez de seqüenciais e, sobretudo, com o universo visual-espacial. 

Estudos analisados por Sacks (1998) e Quadros (1997) sobre pessoas 

surdas demonstram que estas quando sofrem lesões no hemisfério direito do 

cérebro perdem noções espaciais como perspectiva, por vezes negligenciando 

todo o lado esquerdo do espaço ao seu redor, mas não perdem a capacidade de 

se comunicar na língua de sinais. Já quando as lesões sofridas são no 

hemisfério esquerdo do cérebro, elas apresentam uma incapacidade de usar a 

língua de sinais similar à afasia da fala encontrada em ouvintes com lesões 

semelhantes. Essas pessoas surdas ainda conseguem usar capacidades visual-

espaciais não lingüísticas, como gestos cotidianos que todos usamos (encolher 

os ombros, acenar em despedida etc.), mas a língua de sinais está perdida para 

elas, o que demonstra a separação entre essas duas formas de expressão. 

Sacks conclui, portanto, que a língua de sinais nos surdos é processada no 

mesmo hemisfério que a língua oral nos ouvintes. 
 
 
Essa constatação, refletindo bem, é ao mesmo tempo espantosa e óbvia, levando 

a duas conclusões. Num nível neurológico ela confirma que a língua de sinais é uma 
língua e é tratada como tal pelo cérebro, apesar de ser visual em vez de auditiva e 
espacial em vez de seqüencialmente organizada. E, sendo uma língua, ela é processada 
pelo hemisfério cerebral esquerdo, o qual é biologicamente especializado exatamente 
para essa função.12 (Sacks, 1998: 106)  

                                                
12 Grifo do autor. 
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Sacks traz ainda o exemplo de uma mulher, Deborah H., ouvinte, filha de 

pais surdos a qual, portanto, teve a língua de sinais como sua primeira língua, 

aprendendo depois o inglês oral ao ter contato com a comunidade ouvinte. 

Deborah relatou que retorna com freqüência à língua de sinais e que "pensa em 

sinais" quando tem de  resolver problemas intelectuais complexos. "A língua tem 

uma função tanto intelectual como social e, para Deborah, ouvinte que hoje vive 

num mundo de ouvintes, a função social relaciona-se muito naturalmente à fala, 

mas a função intelectual, ao que parece, ainda se apresenta a ela na língua de 

sinais."(Sacks, 1998: 47) Esse exemplo traz uma curiosa semelhança com os 

relatos de pessoas bilíngües que apesar da fluência em outro idioma tem de 

fazer contas matemáticas na sua língua de origem, mesmo quando já vivem há 

anos num país estrangeiro.13 

Quadros (1997), por sua vez, aponta para a convencionalidade das línguas 

de sinais ao descrever como o possível aspecto icônico dos sinais originais se 

perde com o tempo. Ele dá como exemplos os sinais em LIBRAS para "pai" e 

"mãe" que são feitos com a junção de dois sinais: "homem" e "benção" para o 

sinal de PAI e "mulher" e "benção" para o sinal de MÃE. Para surdos adultos, 

atualmente, é possível perceber a motivação icônica destes sinais no antigo 

hábito das crianças pedirem benção aos pais beijando-lhes as mãos, mas, para 

as crianças urbanas de hoje em dia esta situação normalmente não é observada 

em seu contexto sociolingüístico. Portanto, os sinais são adquiridos de forma 

convencional, sem associação com os fatos que lhes deram origem. 

Skliar (1997) cita inúmeras pesquisas que avalizam o status das Línguas 

de Sinais como línguas naturais estruturalmente diferentes das línguas orais. 

 
A língua oral e a Língua de Sinais constituem dois canais diferentes, mas 

igualmente eficientes para a transmissão e a recepção da capacidade da linguagem; 
são, de fato, mecanismos semióticos equivalentes. Deste modo, a linguagem deve ser 
definida independentemente da modalidade na qual se expressa ou é recebida. (Skliar, 
1997: 127) 

 

 

                                                                                                                                 
 

13 Num registro pessoal, minha mãe que era americana, mesmo após morar mais de 30 anos no 
Brasil ainda tinha que pensar em inglês para fazer contas matemáticas. 



 112 

Sacks (1998), Skliar (1997) e Quadros (1997) ressaltam a necessidade da 

criança surda ser exposta desde cedo a um ambiente comunicacional rico para 

que seu desenvolvimento cognitivo não seja prejudicado. No caso de uma 

surdez profunda, para esses autores, isso só é possível se a língua de sinais for 

a primeira língua da criança. Segundo Skliar (1997), quando a criança surda é 

filha de pais surdos, o processo de aquisição da Língua de Sinais é equivalente 

ao da língua oral por crianças ouvintes filhas de pais ouvintes. Mães e pais 

surdos utilizam sinais com seus filhos, inclusive modificando-os para facilitar a 

compreensão por parte das crianças, tornando-os mais transparentes. Sendo 

membros de uma comunidade lingüística e cultural, uma família surda tem seus 

filhos surdos numa situação equivalente a de uma família ouvinte com pais 

ouvintes. 

Sacks (1998) observa que as crianças surdas filhas de pais surdos 

executam seus primeiros sinais aproximadamente aos seis meses de vida e 

adquirem uma fluência considerável com quinze meses de idade. 

 
Embora possa haver o desenvolvimento precoce de um vocabulário de sinais, o 

desenvolvimento da gramática de sinais ocorre na mesma idade e da mesma forma que 
a aquisição da gramática na língua falada. O desenvolvimento lingüístico, assim, produz-
se com o mesmo ritmo em todas as crianças, surdas ou ouvintes. (Sacks, 1998: 43) 

 

 

Porém, como 95 a 96% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes 

(Skliar, 1997), é vital que a surdez seja detectada o mais precocemente possível 

e que as crianças também sejam rapidamente introduzidas à língua de sinais. 

Para tal, é importante que os pais ouvintes aprendam a língua de sinais e dêem 

oportunidades para que seu filho ou filha entre em contato com outras crianças e 

adultos surdos. O contato com a comunidade surda fará com que a criança 

adquira a possibilidade de ver a surdez como diferença e não como deficiência. 

Sacks descreve alguns exemplos de crianças que evoluíram bem dessa forma e 

ressalta a importância do bom convívio familiar que dê motivação a criança, sem 

que esta seja tratada como deficiente ou rejeitada. Skliar e Quadros destacam 

estudos que demonstram que as crianças surdas que tiveram acesso à língua de 

sinais precocemente tem desempenho escolar bem superior ao das que não 

tiveram esta oportunidade. Quadros descreve experiências bem sucedidas de 

aplicação do bilingüismo na Suécia e Venezuela, onde a língua de sinais é a 

primeira língua, sendo inclusive aquela através da qual os conteúdos escolares 
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são transmitidos, e a língua ouvinte é transmitida primeiro pela forma escrita 

(visto que o universo dos surdos é visual) e depois pela oral.  

 

Skliar (1997) ressalta que a proposta do bilingüismo não é isolar a criança 

surda numa comunidade de surdos em que só se use a língua de sinais - a 

língua ouvinte, pelo menos em sua versão escrita, é igualmente importante. 

Apenas, ele considera necessário primeiro a criança adquirir fluência na língua 

de sinais, a qual inclusive servirá de ponte para a leitura e a escrita, para depois 

aprender a língua ouvinte. 

 
O fato de que uma criança surda utilize a Língua de Sinais como meio de 

instrução não significa que perca a capacidade de adquirir uma segunda língua, mas que 
a introdução desta segunda língua através da língua natural lhe assegura o domínio de 
ambas. O modelo bilíngüe propõe, então, dar acesso à criança surdas às mesmas 
possibilidades psicolingüísticas que tem a ouvinte. (Skliar, 1997: 146) 

 

 

Lopes14 (1997) também adota uma postura bilingüista em seu trabalho, 

considerando o uso da Língua de Sinais vital como elemento mediador entre o 

surdo e o meio social em que vive, permitindo-lhe desenvolver suas capacidades 

de interpretação e estruturas mentais mais elaboradas. Lopes ressalta a ligação 

entre o meio social e as condições de produção da linguagem para defender o 

bilingüismo, destacando as dificuldades de uma criança surda em um ambiente 

ouvinte em que ela é forçada a adquirir o português oral sem nem ao menos 

entender direito o que está acontecendo. A LIBRAS seria importante para 

estabelecer rapidamente um canal com a criança surdas, para que ela possa se 

comunicar, questionar e ser questionada, desenvolvendo-se de forma sadia. 

Depois, a necessidade de aprender o português oral para se integrar melhor com 

o mundo ouvinte pode ser explicada a ela através da LIBRAS. Lopes observa 

que se a criança aprende palavras em português em um consultório, ela 

dificilmente passará do significado de dicionário destas, aprendendo uma língua 

morta. Para a autora, é preferível que uma criança aprenda a elaborar frases em 

LIBRAS do que repetir palavras desconexas em português. "Dominar uma língua 

é saber jogar com ela, produzindo conhecimentos novos." (Lopes, 1997: 101) 

 

 

                                                
14 Maura Corcini Lopes. Mestre e Doutora em Educação pela UFRGS, com pesquisa na área da 

educação de surdos. Professora do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos/UNISINOS. Possui trabalhos publicados na área da surdez. 
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Uma outra questão trabalhada pelo Bilingüismo é a da "cultura surda". 

Existe uma forte corrente bilingüista que assume uma ligação direta entre 

linguagem e cultura, assim, a uma linguagem de surdos corresponde uma 

cultura de surdos, como é defendido por Fernandes15 (2002): 

 

Uma proposta de educação com bilingüismo exige, aceitarmos em princípio, que o 
surdo é portador de características culturais próprias. Aceitarmos esta realidade sem 
preconceitos é o mesmo que aceitarmos que um baiano tem traços culturais diferentes 
dos de um carioca e, este, diferentes de um catarinense, por exemplo, sem deixarmos, 
todos, de sermos brasileiros, ou, ainda aceitarmos que japoneses, italianos e alemães, 
por exemplo, compartilhem traços culturais pela proximidade ou necessidade social, 
como vemos no Brasil em relação aos bairros ou colônias de imigrantes. Esta situação 
nos aproxima da questão das características culturais da comunidades de deficiente 
auditivo. Não se trata de buscar semelhanças com a condição ou status de estrangeiro 
ao surdo e ao ouvinte, mas percebermos o esforço de compreensão, participação e 
transformação das expressões culturais presentes nas duas comunidades. 

Afirmamos nossa posição, pois, por muito tempo, se negou que o surdo fosse 
portador de características culturais próprias, como se isso fosse excluí-lo de nossa 
sociedade. Pelo contrário, estas características refletem a história e a realidade dessa 
comunidade. O respeito às diferenças é o primeiro passo do processo do respeito à 
educação com bilingüismo. (Fernandes, 2002: http://www.ines.org.br) 

 
 

A questão da cultura surda tem crescido bastante, havendo inclusive um 

movimento de valorização desta dentro da comunidade surda. Os mais radicais 

chegam a ser contra a oralização, exigindo versões legendadas em LIBRAS para 

todos os vídeos, visando valorizar sua língua materna, em oposição à língua 

oral, que seria a língua materna dos ouvintes. Felizmente, há diálogo e mesmo 

os radicais aceitam o aprendizado do português em sua versão escrita, visto que 

até os ouvintes têm que ser alfabetizados. Skliar, Lopes, Sacks, Quadros e 

Fernandes aceitam a cultura surda, originada da situação sócio-lingüística dos 

surdos, mas há pesquisadores como Marta Ciccone16 que negam essa condição 

preferindo usar o termo "comunidade discursiva dos surdos" em vez de uma 

cultura específica para esse segmento da população. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 
15 Eulalia Fernandes. Coordenadora do Programa Surdez: Educação, Saúde e Trabalho. 

Professora Adjunta da UERJ. Doutora em Lingüística e Pós-Doutora em Educação (avaliação) 
pela UFRJ. Especialista em Surdez, possui vários artigos e livros publicando na área. 
16 Maria Marta Ferreira Ciccone. Professora Titular da Faculdade de Fonoaudiologia da 
UNESA/RJ. Professora Orientadora do COAPP/INES. Fonoaudióloga e psicanalista. 
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Bilingüismo e Sócio-interacionismo 
 

Cabe aqui apenas um brevíssimo resumo das principais teses do sócio-

interacionismo e sua leitura dentro do bilingüismo por defensores dessa corrente 

como Skliar e Lopes, além das opiniões de Sacks. O sócio-interacionismo foi 

fundado pelo psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotsky, morto prematuramente 

aos 37 anos de tuberculose em 1934.  

Para Vygotsky (1984) as funções psicológicas superiores não são inatas, 

mas desenvolvem-se ao longo do processo de internalização das formas 

culturais de comportamento. As funções psicológicas superiores seriam 

características tipicamente humanas como a capacidade de planejamento, 

memória voluntária, imaginação etc. É a capacidade voluntária de se libertar do 

aqui e agora, do tempo-espaço presente, para onde se insere a capacidade de 

pensamento abstrato. Esta capacidade, para Vygotsky, não se encontra já 

pronta no ser humano quando ele nasce e, portanto, não se desenvolve 

naturalmente ao longo da vida. Ela é construída na interação com outros seres 

humanos, dentro de um contexto social, histórico e culturalmente determinado. 

Sendo um pensador marxista, Vygotsky (1984) afirma que a relação do ser 

humano com seu meio sócio-cultural é dialética. Portanto, ao mesmo tempo em 

que o ser humano transforma o seu meio para atender suas necessidades, 

transforma-se a si mesmo. Percebe-se bem a importância do conceito da 

mediação no pensamento de Vygotsky, pois é através dela que o ser humano 

interage com seu meio, alterando-o e sendo por ele alterado. As duas formas 

básicas de mediação são os instrumentos técnicos, através das quais os seres 

humanos atuam sobre objetos do meio físico, e os sistemas de signos que fazem 

a mediação dos seres humanos entre si. A cultura transmite os processos de 

funcionamento psicológico justamente através da mediação realizada através 

dos instrumentos e signos, possibilitando sua internalização pelo ser humano. A 

linguagem então se destaca como o principal sistema sígnico, capaz de carregar 

em si conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana.  

Um signo para Vygotsky (1984) seria um elo intermediário, mediador, entre 

o estímulo e a resposta numa situação. "Esse elo intermediário é um estímulo de 

segunda ordem (signo), colocado no interior da operação, onde preenche uma 
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função especial; ele cria uma nova relação entre S e R.17" (Vygotsky, 1984: 53) A 

sua colocação nesta função depende de um indivíduo ativamente engajado no 

estabelecimento deste elo de ligação, o que permite a compreensão do signo e 

sua ação reversa, ou seja o signo age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente. 

O processo simples de estímulo-resposta é então substituído por um ato 

complexo, mediado pelo signo. "O uso de signos conduz os seres humanos a 

uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento 

biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura." 

(Vygotsky, 1984: 54) 

O autor também descreve uma inteligência prática, a qual inicialmente atua 

independente da fala, por exemplo quando a criança pequena na fase pré-

lingüística tenta pegar um doce em cima da mesa. Se um adulto vê o gesto da 

criança e pega o doce para ela, ocorre uma mudança fundamental, pois a 

tentativa malsucedida da criança gera uma reação não no objeto, mas em outra 

pessoa. O significado daquele gesto é então estabelecido por outras pessoas. 

Mais tarde, a criança pode associar o movimento à situação como um todo e o 

gesto de "pegar", dirigido ao objeto, transforma-se no gesto de "apontar", dirigido 

a outra pessoa, num meio de estabelecer relações. Temos então o que Vygotsky 

(1984) chama de internalização, a reconstrução interna de uma operação 

externa. Uma ação interpessoal gera uma ação intrapessoal. A fala é então o 

principal meio de internalização, reordenando os processos psicológicos da 

criança de acordo com a cultura em que ela está inserida. 

 
O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá 

origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece 
quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem. 18(Vygotsky, 1984 :33) 

 

 

Dada a importância atribuída por Vygotsky à mediação para a constituição 

dos processos psicológicos superiores que caracterizam a plenitude da condição 

humana, fica evidente dentro de uma perspectiva sócio-interacionista a  

necessidade de que a criança tenha possibilidade de interagir com seu meio o 

mais precoce e ricamente possível através de uma linguagem, de uma "fala" 

com a qual possa se comunicar. A escolha pela "fala" dentro da língua de sinais 

                                                
17 S = estímulo; R= resposta. 

18 Grifo do autor. 
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se dá pela grande facilidade da criança surda em usá-la e da dificuldade desta 

mesma criança de usar a "fala" oral.  

 

Ainda cabe aqui fazer uma rápida explanação do conceito de "zona de 

desenvolvimento proximal" do sócio-interacionismo.  

 

Vygotsky (1984) considera que o aprendizado das crianças começa na sua 

vida cotidiana, muito antes delas freqüentarem a escola. Diz ainda que é preciso 

relacionar de alguma forma o aprendizado com o nível de desenvolvimento da 

criança para que haja o bom andamento das atividades didáticas. Ele 

estabelece, então, dois níveis de desenvolvimento, o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potencial. O primeiro refere-se a ciclos já completados, a 

atividades e tarefas que  a criança consegue realizar por si mesma. O 

desenvolvimento potencial por sua vez diz respeito a atividades e tarefas que a 

criança consegue realizar quando recebe alguma forma de auxílio. Por exemplo, 

o professor dá dicas ou começa a solução para a criança terminar, ou, ainda, ela 

resolve o problema em colaboração com outras crianças. A distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é a zona 

de desenvolvimento proximal.  

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, 
mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 
chamadas de "brotos" ou "flores" do desenvolvimento, ao invés de "frutos" do 
desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 
desenvolvimento mental prospectivamente. (Vygotsky, 1984: 113) 

 

 

Para Vygotsky, se o aprendizado tomar como base somente o nível de 

desenvolvimento real, os processos que já foram completados, ele estará 

voltado para o passado e será ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento 

global da criança. O "bom aprendizado" deve levar em consideração a zona de 

desenvolvimento proximal da criança e se adiantar ao desenvolvimento, 

estimulando-o. Vygotsky propõe que um aspecto essencial do aprendizado é que 

ele de fato pode criar a zona de desenvolvimento proximal, despertando "vários 

processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros." (Vygotsky, 1984: 117) Depois de 
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internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições de 

desenvolvimento independente da criança, ou seja, a zona proximal de hoje é o 

nível de desenvolvimento real de amanhã. 

 

Skliar coloca que a maior parte dos escritos de Vygotsky sobre educação 

para surdos data de 1928. Considerando a hegemonia oralista nesta época, com 

a proibição explícita do uso das mãos e a inexistência de estudos científicos 

sobre a Língua de Sinais, Vygotsky estaria numa situação em que uma postura 

bilingüista seria extremamente difícil. Para Skliar, Vygotsky encontrava-se num 

paradoxo de difícil solução. Por um lado, criticava a postura oralista que apoiava 

métodos de aquisição da língua oral em oposição à natureza do surdo e que 

enfatizam mais suas deficiências do que suas virtudes. O resultado destes 

métodos seria uma linguagem oral artificial e inútil. Por outro lado, afirma Skliar, 

Vygotsky duvidava que a Língua de Sinais fosse capaz de contribuir plenamente 

para formação social dos surdos e atuar como forma de mediação eficaz dos 

processos psicológicos superiores. Vygotsky teria considerado a Língua de 

Sinais, chamada por ele de mímica, pobre e limitada, dando preferência ao 

ensino da língua oral, por mais inatural e difícil que fosse o processo. Ele temia 

que a Língua de Sinais encerrasse os surdos em um microcosmo estreito e 

restrito, constituído apenas pelas poucas pessoas que a dominavam. 

 

Deve-se observar, porém, que Vygotsky reconheceu a língua de sinais dos 

surdos mudos como linguagem, conforme podemos ver na passagem abaixo: 

 
A linguagem não depende necessariamente do som. Há, por exemplo, a 

linguagem dos surdos-mudos e a leitura dos lábios, que é também interpretação de 
movimentos. Na linguagem dos povos primitivos, os gestos têm um papel importante e 
são usados juntamente com o som. Em princípio, a linguagem não depende da natureza 
do material que utiliza. (Vygotsky, 1987 : 47) 

  

 

As restrições de Vygotsky ao que ele entendia ser uma língua limitada e 

utilizada apenas por um grupo muito pequeno de pessoas, são compreensíveis 

dentro de sua visão da forte relação entre a linguagem e pensamento, onde "o 

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos 

instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da 

criança." (Vygotsky, 1987: 62) Logo, quanto mais rico e diversificado for o 

ambiente lingüístico da criança, quanto maiores forem suas possibilidades de 

interação, maior será seu desenvolvimento intelectual. Num ambiente teórico 
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dominado pelo oralismo, esse raciocínio talvez o levasse a considerar vital a 

oralização dos surdos para facilitar-lhes a comunicação com o mundo ouvinte e, 

conseqüentemente, ampliar-lhes os horizontes. 

  

Skliar (1997) diz que Vygotsky posteriormente modificou em parte sua 

posição sobre a Língua de Sinais e em 1931 publicou um trabalho na revista 

Voprosy difektology - Problemas de Defectologia em que admite a inevitável 

vitória da linguagem gestual em relação a oral no que se refere ao uso por parte 

dos surdos. Neste artigo, Vygotsky admite que do ponto de vista psicológico a 

"mímica" é a verdadeira língua do surdo porque ela é uma verdadeira língua em 

toda a riqueza de seu significado funcional, enquanto a pronúncia oral das 

palavras inculcadas artificialmente é apenas o modelo morto de uma linguagem 

viva. Vygotsky admitiria então o uso de diferentes linguagem como o caminho 

mais viável para a educação de surdos. 

 
As investigações psicológicas, experimentais e clínicas demonstram efetivamente 

que a poliglossia, isto é, o domínio de diferentes formas de linguagem, no estado atual 
da pedagogia para surdos, é uma via inevitável e frutífera para o desenvolvimento da 
linguagem e da educação da criança surda-muda (Vygotsky, 1931 apud Skliar, 1997: 
125) 

 
 

Para Skliar uma proposta bilingüista não pode ser diretamente encontrada 

nos escritos específicos de Vygotsky sobre a educação para surdos, mas pode 

ser inferida dos princípios gerais da teoria sócio-interacionista, principalmente 

naqueles relacionados à aquisição, ao desenvolvimento e ao papel que cumpre 

a linguagem na formação dos processos psicológicos superiores  e em 

determinadas passagens de sua teoria "defeitológica" que propõe uma 

pedagogia compensatória que enfatizaria os pontos fortes da criança ao invés de 

suas deficiências. 

Para Skliar (1997), as reservas de Vygotsky em relação à Língua de Sinais 

podem ser derivadas do contexto histórico e científico em que ele viveu, o qual 

não lhe teria sido possível superar. Assim, toda a conceituação feita por 

Vygotsky sobre a linguagem oral pode ser aplicada a linguagem de sinais, uma 

vez que ambas são equivalentes. 

 

Lopes (1997) trabalha com a perspectiva sócio-interacionista de Vygotsky, 

utilizando os conceitos de mediação por signos, internalização e zona proximal. 

A autora destaca a atuação dos signos como veículos intermediários entre a 
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ação humana e seu pensamento e como ferramentas que auxiliam nos 

processos psicológicos. Observando então que a linguagem é o meio pelo qual o 

ser humano se apropria da cultura do meio em que vive e desenvolve os 

chamados processos mentais superiores. Dentro da linguagem se destaca a 

palavra, pois através dela podemos designar, categorizar, conceituar, relacionar, 

enfim, codificar nossas e outras experiências. Lopes então coloca que, dentro da 

perspectiva de Vygotsky, o meio no qual a pessoa está inserida terá 

conseqüências diretas para o desenvolvimento das suas funções psicológicas 

superiores: 

 
O meio ao qual a pessoa pertence está repleto de informações, de construções 

comportamentais que são traduzidas culturalmente pela linguagem. A linguagem 
representa o veículo por excelência através do qual o homem tem condições de se 
apropriar dos produtos culturais da humanidade. Por intermédio dela, podemos nos 
beneficiar não só das nossas experiências, mas, também, das experiências das outras 
pessoas. (Lopes, 1997: 91) 

 

 

Lopes destaca, então, a importância da aceitação social do surdo, da 

compreensão dos pais de que a criança surda vive num contexto lingüístico 

diferente e não deficiente. Considerando então a importância de uma boa 

interação para o desenvolvimento cognitivo através da internalização de 

conceitos, a qual pede uma linguagem de fácil acesso para a criança, e a 

dificuldade das crianças surdas com a aquisição da língua oral, Lopes opta pela 

Língua de Sinais como primeira língua. A opção pelo bilingüismo é para ela a 

decorrência lógica do horizonte teórico sócio-interacionista de Vygotsky. 

 

Sacks (1998) utiliza-se dos conceitos de zona proximal, mediação e 

internalização de Vygotsky para falar da importância de um ambiente 

comunicacional rico para o desenvolvimento cognitivo da criança. Destaca a 

atuação dos pais, professores, colegas etc. nesse sentido. 

Sacks discorre sobre os textos de "Defectologia" de Vygotsky, colocando 

que o autor russo opunha-se veementemente à avaliação das crianças 

portadoras de deficiências com base nestas, seus "menos", propondo em vez 

disso uma avaliação com base no que elas tinham de intacto, seus "mais". 

Vygotsky veria as crianças portadoras de incapacidades como sendo 

representantes de tipos diferentes de desenvolvimento. Era esta diferença que 

qualquer esforço educacional deveria privilegiar. Sacks cita palavras do próprio 

Vygotsky: 
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Se uma criança cega ou surda atinge o mesmo nível de desenvolvimento de uma 

criança normal", escreve ele, "então a criança com uma deficiência atinge-o de outro 
modo, por outro caminho, por outro meio; para o pedagogo, é particularmente importante 
conhecer a singularidade do caminho pelo qual deve conduzir a criança. Essa 
singularidade transforma o menos da deficiência no mais da compensação. (Vygotsky 
apud Sacks, 1998: 63)  

 

Sacks diz que para Vygotsky o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores se dá através dos instrumentos da cultura e o mais importante destes 

instrumentos é a língua. Só que as línguas foram criadas para as pessoas que 

tem todos os seus sentidos biológicos. Para os deficientes seriam então 

necessários instrumentos culturais alternativos que, no caso dos surdos, seria a 

língua de sinais a qual é voltada para seus orgãos sensoriais que estão intactos 

e que respeita sua diferença. 

 

Concluindo, cabe observar que existem diferentes correntes dentro do 

Bilingüismo. O ponto comum é considerar a Língua de Sinais como primeira 

língua do surdo e língua ouvinte como segunda língua. Há debates se a ordem  

correta de ensino da língua ouvinte deve ser primeiro pela alfabetização e depois 

a oralização ou ambas simultaneamente etc. Dentro do Bilingüismo, Carlos 

Skliar e Maura Corcini Lopes seguem o sócio-interacionismo, enquanto Eulália 

Fernandes e Ronice M. Quadros se orientam pela gramática universal de 

Chomsky. Como o Plano Político Pedagógico do INES segue o sócio-

interacionismo, optei por este horizonte teórico, utilizando colocações de 

Quadros e Fernandes19 apenas onde elas estão em concordância com Skliar e 

Lopes, como no status da LIBRAS como língua e a existência da cultura surda. 

 

                                                
19 Para uma apresentação da questão da língua de sinais dentro de um bilingüismo com base em 

Chomsky, ver o livro Educação de Surdos - a Aquisição de Linguagem, de Ronice M. Quadros. 
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     Figura 25 - Calvin e Haroldo  



Capítulo III  – No Caminho da Aventura com 

Professores e Alunos 

 

 
Minha educação foi se processando assim por muito tempo, sem obrigações escolares. 
Mesmo estudando com ardor, parecia-me estar brincando. A Srta. Sullivan fixava os 
conhecimentos em minha mente, sempre contando histórias amenas. Conversava 
comigo como se fosse uma companheira da minha idade. Tudo o que repugna aos 
meninos - as contas compridas, a gramática e as definições complexas - deixaram-me 
gratas recordações. 

Helen Keller 
 

 

Os objetivos desta pesquisa foram verificar se uma história interativa 

atrairia o interesse das crianças surdas e se esta as auxiliaria na aquisição 

da LIBRAS, português escrito e oral.  Dentro dos horizontes teóricos do 

Bilingüismo e do sócio-interacionismo foram criados dois artefatos de Design 

com este fim, um site na internet e um flanelógrafo.  

Apesar de terem seguido a lógica de uma aventura solo, em vez de um 

RPG pleno, ambas as atividades guardaram características de uma brincadeira 

de construção de narrativas.  

 

Vygotsky propõe que o brinquedo, o brincar, surge nas atividades das 

crianças em idade pré-escolar como uma forma de atender desejos que não 

podem ser imediatamente satisfeitos. Por exemplo, a criança já viu um adulto 

dirigir um carro e gostaria de dirigir também, mas não pode. "Para resolver essa 

tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e 

imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo 

é o que chamamos de brinquedo." (Vygotsky, 1984: 122) O que não quer dizer 

que todos os desejos não realizáveis dêem origem a brinquedos. 

Para Leontiev1, na brincadeira o foco está no próprio processo e não no 

resultado da ação. "Por isso, nos jogos adultos, quando a vitória, mais do que a 

simples participação, torna-se o motivo interior, o jogo deixa de ser brincadeira." 

(Leontiev, 1994: 123) 

Vygotsky afirma que é um engano supor que nas situações imaginárias de 

brinquedo não há regras, elas sempre existem. Mesmo nos jogos de papéis, em 

que a criança brinca de mãe da boneca, existem regras comportamentais 
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mesmo que estas não estejam formalmente estabelecidas a priori. A criança age 

como "imagina" que uma mãe agiria, ela segue as regras oriundas da própria 

situação imaginária. Vygotsky ressalta, porém, que mesmo os chamados jogos 

puros com regras contêm uma situação imaginária. "O mais simples jogo com 

regras transforma-se imediatamente numa situação imaginária, no sentido de 

que, assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias possibilidades 

de ação são eliminadas." (Vygotsky, 1984: 125) 

Leontiev afirma que os jogos com regras surgem a partir dos jogos de 

papéis em situações imaginárias. Numa brincadeira de "polícia e ladrão", por 

exemplo, existem papéis e regras. Os "ladrões" fogem dos "policiais" e ficam 

"presos na cadeia" quando pegos.  

 
A lei geral do desenvolvimento das formas de brinquedo do período pré-escolar 

expressa-se na transição dos jogos com uma situação imaginária explícita e um papel 
explícito, mas com uma regra latente para um jogo, uma situação imaginária latente e um 
papel latente, mas uma regra explícita. (Leontiev, 1994: 135) 

 

 

A mudança se dá, assim, porque nos jogos com regras há a inclusão de 

um certo objetivo. A conscientização de um objetivo para a brincadeira leva a 

criação de regras definidas. 

 

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. 

As crianças muito pequenas são incapazes de separar o campo do significado 

do campo da percepção visual, uma vez que há uma fusão muito íntima entre o 

significado e o que é visto. Assim, uma criança nesta idade não conseguiria, por 

exemplo, afirmar que uma pessoa diante dela está sentada se esta estiver em 

pé. No brinquedo, a ação começa a ser determinada pelas idéias e não pelos 

objetos, constituindo "um estágio entre as restrições puramente situacionais da 

primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado 

de situações reais", segundo Vygotsky (1984: 129). 

A capacidade de "fazer de conta", de transformar um cabo de vassoura 

num cavalo, ainda que limitada, é um caminho que leva do raciocínio concreto 

para o abstrato e o uso de símbolos. Essa capacidade de simulação torna o 

brinquedo uma grande fonte de desenvolvimento para a criança. 

 

                                                                                                                                 
1 Alexis N. Leontiev (1903-1979) Um dos importantes psicólogos soviéticos a trabalhar com 

Vygotsky e Luria.  Seu campo de estudos compreendeu a pedagogia, a cultura no seu conjunto, 
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Assim, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No 
brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 
além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na 
realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as 
tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo, uma grande 
fonte de desenvolvimento. (Vygotsky, 1984: 135) 

 

 

Lopes (1997) relata uma experiência com jogos com crianças surdas num 

esforço de inseri-las na comunidade surda, propiciando a elas condições 

favoráveis para o seu desenvolvimento cognitivo, motor, psicológico, 

comunicativo cultural etc. 

A autora define "jogo" como manifestação criativa, baseando-se na origem 

do termo que significa "diversão, brincadeira". Atuando dentro de uma 

perspectiva sócio-interacionista, ela utilizou amplamente os jogos de faz de 

conta que foram de grande interesse para Vygotsky. A estratégia de trabalho 

com jogos se consolidou na natureza eminentemente social destes. "O jogo, 

como já foi colocado anteriormente, é colaborador no processo de 

desenvolvimento. Por intermédio do jogo podemos, através das relações sociais 

mantidas nele, adquirir uma língua seja ela oral ou de sinais." (Lopes, 1997: 87) 

A autora diz que as atividades com jogos para integrar as crianças surdas 

à comunidade surda, ampliaram-lhes os horizontes de um mundo restrito criado 

pela proteção dos pais. As crianças puderam se identificar como surdas num 

contexto bilingüista de surdez como diferença e não como deficiência. 

 

Uma brincadeira sob a forma de uma história interativa, em que a criança 

"faz de conta" que está vivendo uma aventura com uma personagem, portanto, 

se justifica diante dos pressupostos sócio-interacionistas. A utilização da LIBRAS 

em todas as etapas, escolhas de ação e principais elementos da história permite 

sua inserção numa proposta bilingüista de auxílio a aquisição desta como 

primeira língua e o português como segunda língua, oral na DIFON e escrita no 

SEDIN. 

 

No sub-capítulo 3.1 será explicado o processo de concepção do site e do 

flanelógrafo e no 3.2. serão apresentadas a metodologia de pesquisa e a análise 

dos resultados obtidos. 

 

 

                                                                                                                                 
o problema da personalidade. Criou a Faculdade de Psicologia da Universidade de Moscou.  
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III.I Preparando o passeio no ZOO 
 

 
Figura 26 - Calvin e Haroldo 6. 

 

 

O site foi o primeiro artefato a ser configurado e, a partir dele, foram 

impressas e recortadas as imagens para o flanelógrafo. Optamos por contar a 

história no site sob a forma de arte seqüencial, num formato próximo ao das 

histórias em quadrinhos, com cada tela correspondendo, aproximadamente, a 

um "quadrinho". 

Will Eisner2, quadrinista americano respeitado mundialmente, equipara a 

arte seqüencial a uma forma de linguagem: 

 

Quando uma pessoa examina uma história em quadrinhos como um todo, o uso 
de seus elementos únicos assume as características de uma linguagem. O vocabulário 
da Arte Seqüencial tem estado em desenvolvimento contínuo na América. (...) Os 
quadrinhos se comunicam numa “linguagem” que se baseia na experiência visual 
comum tanto ao criador  quanto à audiência. Pode-se esperar que os leitores modernos 
tenham uma compreensão fácil da mistura de imagens e palavras e da decifração 
tradicional do texto. Quadrinhos podem ser chamados de “leitura” em um sentido mais 
amplo do que aquele em que o termo é geralmente aplicado.”3 (Eisner, 1985:7) 

 

 

                                                
2 Nascido em 1917, Will Eisner é um dos grandes nomes dos quadrinhos, sendo uma referência 

internacional. Em 1952 tornou-se um dos pioneiros na área dos quadrinhos educacionais. O livro 
COMICS & SEQUENTIAL ART, baseado no popular curso que ele ministrou por vários anos na 
New York’s School of Visual Art,  contém um somatório de suas idéias e teorias sobre a narrativa 
gráfica de histórias.* 

3 “When one examines a comic book feature as a whole, the deployment of its unique elements 
takes on the characteristics of a language. The vocabulary of Sequential Art has been in 
continuous development in America. (…) Comics communicate in a “language” that relies on a 
visual experience common to both creator and audience. Modern readers can be expected to 
have an easy understanding of the image-word mix and the traditional deciphering of texts. 
Comics can be called “reading” in a wider sense than that term is commonly applied.” – Tradução 
minha. 
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Eisner elogia os esforços dos quadrinistas modernos em unir palavra e 

imagem, afirmando que no processo eles conseguiram uma bem sucedida 

mistura de ilustração e prosa.  

 

O autor ressalta que a compreensão de uma imagem requer uma 

experiência em comum. Isso exige que o artista, usando arte seqüencial, tenha 

uma compreensão da experiência de vida do leitor para que sua mensagem seja 

entendida. O sucesso ou falha deste método de comunicação depende da 

facilidade com que o leitor reconhece o significado e impacto emocional da 

imagem.  Portanto, a habilidade de representação e a universalidade da forma 

escolhida são críticas. O estilo e a técnica escolhidos se tornam parte da 

imagem e do que ela está tentando dizer. (Eisner, 1986) 

Para Eisner, as palavras são como imagens na arte seqüencial, um 

tratamento útil para nós visto que os portadores de surdez profunda não têm 

como associá-las com sons. Ele faz analogias com pictogramas egípcios e 

chineses, mostrando a semelhança inicial das palavras com formas naturais e 

sua evolução para símbolos mais abstratos e refinados. Depois, demonstra 

como uma personagem na mesma posição pode representar estados 

emocionais diferentes, em função da iluminação ou “atmosfera”  da ilustração e 

como personagens diferentes, na mesma posição, podem ter significados 

diversos em contextos variados. Neste caso, a união da escrita com a imagem 

torna a mensagem mais precisa para o leitor (Anexo 3/1) 

Apesar das imagens sem palavras aparentarem ser uma forma mais 

primitiva de narrativa gráfica, para Eisner elas na verdade requerem alguma 

sofisticação por parte do leitor. Uma experiência em comum e um histórico de 

observações são necessários para se entender os sentimentos e motivações das 

personagens. (Anexo 3/2) 

A linguagem de arte seqüencial defendida por Eisner já teria uma 

“gramática” e um “dicionário” fundamentados na observação pessoal do artista, 

na existência de signos comuns a artistas e leitores, nos clichês. O artista, 

portanto, quando quer passar uma idéia através de uma personagem (sua 

personalidade, motivação, contribuição para a trama etc.) deve conhecer o 

melhor possível o “vocabulário” de arte seqüencial de sua platéia, usar os clichês 

do gênero ou se arriscar. 4 

                                                
4 Eisner chega a fornecer um “microdicionário de gestos” – ver Anexo 3/4 
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Apesar de poder contar com a riqueza da capacidade de observação dos 

leitores surdos, tive de levar em consideração seu limitado vocabulário, tanto em 

termos de imaginário quanto de experiências concretas. Busquei utilizar 

elementos familiares e facilmente reconhecíveis como forma de facilitar a 

compreensão da história e promover o interesse por ela.  Este foi um dos 

motivos pelos quais optamos por colocar o zoológico como o cenário para a 

história, uma vez que fomos informados que todo ano os alunos do INES, da 

faixa etária trabalhada, são levados lá para um passeio. O local, portanto, já é 

familiar, constando de seu repertório imagens e experiências. Além disto, 

segundo educadores e fonoaudiólogas, este é um dos passeios favoritos das 

crianças.5 

 

O design das personagens apresentadas na história levada para o INES 

teve um longo processo de estudos, onde tiveram lugar debates, 

experimentações, apresentações às fonoaudiólogas e professoras do INES, idas 

e vindas e redesenhos. 

A primeira exigência do INES foi a de que as personagens se 

diferenciassem da estética mangá/animê, por elas rejeitada em função da 

violência presente na maioria dos animês na TV. Pediram que o traço se 

aproximasse ao da "Turma da Mônica", de Maurício de Souza, ou do "Menino 

Maluquinho", do Ziraldo. Para as fonoaudiólogas, as personagens também 

deveriam estar em situações concretas para serem facilmente compreendidas 

pelos alunos, crianças de 5 a 7 anos, que idealmente deveriam se identificar com 

elas. Neste ponto, surgiu a questão dos estereótipos de menino e menina, 

gerando um debate dentro da equipe de criação. Sugeriu-se o uso dos 

estereótipos que seriam mais facilmente identificáveis pela crianças: menino de 

cabelo curto e com roupas azuis; menina de cabelo longo e vestido rosa. Foi 

argumentado que as mesmas os apreciariam mais, visto que fazem da parte de 

sua formação e que só viriam a questioná-los depois na adolescência. Por outro 

lado, esta posição foi questionada em função das crianças estarem em fase de 

formação e que deveriam ser oferecidas a elas alternativas de escolha. A opção 

adotada foi transformar o que estava se tornando um problema, em mais um 

elemento a ser pesquisado. Foram colocadas duas opções de menino e duas 

opções de menina: o menino e menina mais crianças obedeciam a um padrão 

                                                
5 Vygotsky também ressalta a importância de se usar elementos conhecidos pelas crianças na 

educação colocando que "a dificuldade que as crianças freqüentemente apresentam de 
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mais tradicional, com a menina de saia rosa e cabelo longo e o menino de short 

azul e cabelo curto. A outra dupla era composta de personagens pré-

adolescentes, com um visual mais alternativo em que ambas usavam cabelo 

curto e bermuda. As personagens refletiam a realidade brasileira em geral e 

específica das crianças - uma das meninas e um dos meninos era "de cor" e a 

outras duas eram mais claras. As crianças podiam jogar com qualquer uma das 

personagens. Há aqui também a posição sócio-interacionista de combinar um 

ambiente rico em signos com a necessidade de contextualização. 

Elementos como olhos, posição do corpo, boca e vestuário tiveram 

especial atenção, dada a sua aparente importância na constituição de 

personagens de RPG. 

 

             Figura 27 - personagens jogadores para a aventura ZOO 

 

 

Em vez de utilizar uma identidade visual igual à criada por Maurício de 

Souza ou Ziraldo para suas personagens, optamos por construir personagens 

como as ilustradas em livros infantis, com colorido imitando ao lápis de cor. A 

idéia foi criar desenhos que as próprias crianças pudessem se imaginar fazendo 

ou que estivessem acostumadas a ver em livros infantis ou em desenhos dos 

professores de artes. 

As demais personagens humanas e os animais tiveram cuidados similares, 

especialmente no caso da pessoa cega que é resgatada, assim como o leão, 

dada a importância destes para o enredo. 

O fundo  ou cenário da aventura foi ilustrado com muitas cores e pequenas 

animações foram inseridas nos animais, o suficiente para atrair a atenção das 

                                                                                                                                 
aprender uma palavra nova é devida ao conceito a que a palavra se refere e não ao som." 
(Vygotsky, 1987: 8) 
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crianças6 que, justamente por serem surdas, dão grande importância à 

visualidade. Contudo, foi tomado cuidado para não "poluir" a história com 

elementos que distraíssem as crianças da trama e das oportunidades de 

aquisição de linguagem portuguesa escrita e oral, datilologia e LIBRAS. 

        Figura 28 - primeira tela com animais. 

 

 

Concepção: enredo e personagens 
Das pessoas entrevistadas, a que trouxe inicialmente mais subsídios para 

a pesquisa foi o professor Marcos Vinícius Pinheiro, que perdeu  a audição 

quando criança e leciona LIBRAS. Esta condição, na opinião das fonoaudiólogas 

do INES, o tornava um excelente intérprete entre deficientes auditivos e ouvintes 

porque ele conhecia os dois mundos. 

Marcos disse que o universo dos surdos é eminentemente visual e 

espacial: ao se contar uma história por gestos deve-se atentar para isso. Os 

gestos buscam reproduzir emoções, figuras e movimentos, como por exemplo, a 

palavra “andar” que, em LIBRAS, ao se referir a um homem andando é diferente 

de “andar” para um cão, pois o homem anda sobre duas pernas e o cão sobre 

quatro.  Além disto, se ao começar sua história você representa algo à sua 

esquerda, uma casa, por exemplo, ao continuá-la você não pode se confundir e 

colocar este algo à sua direita. 

Marcos informou que o surdo prefere desenhos animados sem diálogo, 

tipo Tom & Jerry. O deficiente auditivo também gosta de criar, interagindo com 

estímulos visuais muito mais do que uma criança ouvinte. 

                                                
6 Contribuindo para o aspecto de enlevo, encantamento do jogo que é tão importante para 

Huizinga (ver pg 19) 
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Ele explicou, também, que as frases são mais curtas em LIBRAS. Um 

surdo não diz em LIBRAS “eu vou à praia amanhã”, ele diz “eu praia amanhã”. 

Marcos e as fonoaudiólogas Tânia Marins e Leny Meirelles, assim como o 

educador José Maria P. Domingues, acrescentaram que as crianças do INES 

têm grande carência de histórias infantis, tendo menos acesso aos contos de 

fadas e infantis do que as crianças ouvintes da mesma idade. Portanto, 

recomendaram que a primeira história envolvesse temas mais concretos. Após 

comentarem sobre a solidariedade que existe entre deficientes auditivos e 

visuais, surgiu a idéia de criar um momento dramático com uma criança 

deficiente visual.   

Após a etapa de imersão no contexto da pesquisa, foi possível criar a 

primeira versão do enredo da história: primeiro, o/a aluno/a escolhe sua 

personagem e parte para um passeio no zoológico. Durante o passeio a 

personagem nota a porta da jaula aberta, mas não consegue impedir que o leão 

escape. A partir daí, a personagem tem que fugir e se esconder pelo zoológico 

até o momento dramático em que uma pessoa cega é ameaçada pelo leão e 

precisa ser alertada oralmente. Depois, o leão é recapturado pelos tratadores.7 

 
                      Figura 29 - jaula do leão aberta: correr ou avisar? 

 

 

A partir do momento em que o leão escapa, a cada etapa da história, a 

criança tem duas opções para decidir seu desenrolar, o que lhe permite 

criar várias combinações até chegar ao final necessário em que a pessoa 

cega é salva e o leão é preso. 

                                                
7 Uma opção interessante para facilitar a compreensão mais ampla do texto a seguir é jogar esta 

aventura que está disponível no site www.historias.interativas.nom.br/zoo. 
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        Figura 30 - seqüência de correr: pular pra árvore ou se  
         esconder? 
 

As esferas de ação de personagem propostas por Propp foram 

usadas na história criada da seguinte forma: personagem controlada pelo 

aluno - herói-vítima; leão - antagonista; tratadores - auxiliares; pessoa cega 

- personagem procurada ou vítima. 

Como o próprio Propp coloca, nem todas as esferas de ação de 

personagens precisam estar presentes num conto. 

As funções heróicas de Bettocchi não foram utilizadas por ser esta 

ainda uma atividade reativa em que a personagem não é criada pelo 

jogador e este nem tem a possibilidade de criar opções de ação de forma 

autônoma para ela. Não sendo ainda, portanto, um RPG pleno.  

 

             Figura 31 - seqüência de avisar: esconder-se ou pular para 
               a árvore. 
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Em termos de cenário e enredo, os animais e o sorveteiro foram 

consideradas personagens figurantes por apenas trazerem colorido às 

cenas em que aparecem e não trazerem conseqüências para o desenrolar 

da história. Contudo, seu potencial para aquisição de linguagem não foi 

descartado, havendo links para os sinais correspondentes ao seus nomes 

em datilologia e LIBRAS.  

 

O leão, a pessoa cega e os tratadores foram consideradas 

personagens notáveis para o cenário, visto serem elementos cruciais para 

o arco de história desta pequena ambientação. Já para o enredo, o leão é 

evidentemente considerado personagem antagonista, enquanto a pessoa 

cega e os tratadores são coadjuvantes. 

 
Tabela 3.a: classificação das personagens 

Personagem Cenário Enredo Propp 

animais figurantes figurantes ---- 

sorveteiro figurantes figurantes --- 

personagens 

jogadores 

personagem 

jogador 

personagem 

jogador 

herói – vítima; 

herói 

leão notável antagonista antagonista 

pessoa cega notável coadjuvante procurada – 

vítima 

tratadores notáveis coadjuvante auxiliares 

 

 

A escolha dos suportes foi feita levando-se em consideração os objetivos 

da pesquisa e o perfil dos usuários da atividade. Escolhemos duas opções: um 

site para internet programado em linguagem HTML, simples, de modo que fosse 

facilitado o acesso por intermédio tanto de computadores da Instituição quanto 

por computadores domésticos. Assim, a programação procurou excluir efeitos 

que demandassem  configurações de última geração ou que retardassem em 

demasia o carregamento do site.  

Inicialmente, a opção para o SEDIN era utilizar um retroprojetor para 

contar a história em LIBRAS com a ajuda do professor. Isto não se mostrou 
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possível por deficiência de material do INES. A alternativa escolhida então foi a 

criação de um flanelógrafo. 

 

Projetamos um mapa de navegação para o site baseada na estrutura 

narrativa da aventura-solo, a mesma lógica narrativa foi usada para o 

flanelógrafo.  

 

                                
                                   Figura 32 - estrutura narrativa da aventura 

 

 Como vimos, as aventuras-solo, ou livros-jogos, são livros ou revistas que 

contam uma história com algumas possibilidades de desenrolar, onde o/a 

jogador/a cria e/ou utiliza, mas não encarna, uma personagem pronta que pode 

seguir diferentes caminhos de trama. Conforme lê a história, o leitor-jogador 

simultaneamente a joga, escolhendo opções para o desenrolar da mesma, mas 

sem poder criar opções. Normalmente, as passagens são numeradas. Eis um 

exemplo: 

 
22 
Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe 

parece muito confiável, dezenas de metros abaixo há um rio caudaloso. O 

penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você ouve os bandidos se 

aproximando. 

  Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 45 

  Se quiser enfrentar os bandidos, vá para 7 

  

Como vemos, o leitor jogador pode escolher opções diferentes para o 

desenrolar da história, mas não poderia criar opções, como, por exemplo, tentar 

se esconder dos bandidos no mato. 
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Pelo fato de não ser tão complexa quanto o RPG, mas guardar 

similaridades de conteúdo, a aventura-solo é considerada consensualmente uma 

porta de entrada para o RPG, introduzindo um usuário iniciante às possibilidades 

da narrativa aberta (Bettocchi, 2002:25-27). No primeiro RPG criado no Brasil 

com intenções paradidáticas, o Mini Gurps Viagem do Descobrimento, uma 

aventura-solo é utilizada para facilitar a introdução do conceito de RPG: 

 
Na verdade, uma Aventura-Solo é bem diferente de uma partida de RPG. Mas ela 

é ótima para você entender como o RPG funciona. 
A maior diferença entre os dois é que o RPG é jogado em grupo, enquanto a 

Aventura-Solo (como o nome diz) pode ser jogada por apenas um jogador, sem 
necessidade de um Mestre. O texto da Aventura-Solo "faz o papel" do GM. (Mini Gurps: 
Viagem do Descobrimento, 1999: 10) 

 

No site www.jogodeaprender.com.br, onde vemos a descrição de aplicação 

de vários jogos à educação, entre eles o RPG, há uma breve defesa da 

utilização do livro com uma aventura-solo como material didático: 

 
Por ser jogado apenas com o livro, não necessita de alguém especializado para 

aplicar o jogo, sendo necessário apenas o material. Outra vantagem é que pode ser 
desenvolvido um conteúdo mais formal em menos tempo que nas outras modalidades. 
Se forem aplicados livros de aventura-solo diferentes e complementares, há a interação 
entre os jogadores dos diferentes tipos de livro. Mesmo assim, há uma menor 
socialização e menor ludicidade com essa modalidade de jogo, compensadas por maior 
exigência de leitura e interpretação de texto e maior aplicação direta do conteúdo 
programático. (www.jogodeaprender.com.br, capturado em 11 de julho de 2003) 

 

Optamos por esse formato, considerando-o de mais fácil utilização, por 

alguns motivos: 

• Dificuldades de linguagem: o pesquisador não dominava LIBRAS e as 

crianças participantes da pesquisa tinham baixo domínio do português 

escrito e oral.  

• Dificuldade metodológica: as fonoaudiólogas e os educadores do INES 

desconheciam o RPG e, apesar do interesse, sentiam que não seria 

possível aprendê-lo e utilizá-lo em tempo hábil para a pesquisa. 

• Dificuldade técnica: uma vez tendo sido escolhida a utilização de um 

site em função das dificuldades acima expostas, limitações de 

programação e repertório demandaram uma atividade mais "reativa" do 

que "interativa." 

• Dificuldade pedagógica: as crianças do INES que participaram da 

pesquisa tinham entre 5 e 7 anos de idade. Segundo Vygotsky, nesta 

fase a capacidade de raciocínio conceitual da criança ainda está em 
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fase de formação, o que torna o alto nível de abstração da atividade 

plena de RPG difícil. Mesmo entre crianças ouvintes só se costuma 

usar o RPG pleno a partir dos 11 anos. 

 

Ainda assim, mesmo sem ter a autonomia de escolha do RPG pleno, a 

atividade realizada no INES pode ser chamada de história interativa dentro de 

outros conceitos de interatividade como o citado por Júlio Plaza na tese de 

doutorado de Marie-Hélène Tramus8:  

 
A autora parece colocar a interatividade como um código com regras delimitadas 

que devem ser obedecidas pelos interagentes, em obediência à máquina e suas 
interfaces. Simulação e interatividade estão relacionadas. Simula-se para poder interagir. 
(Plaza, 2003: 25) 

 

 

No site usado na DIFON, os links de navegação foram inseridos sob a 

forma de menus flutuantes, que somente aparecem na tela quando o mouse é 

passado sobre determinadas figuras, privilegiando a autonomia de escolha do/a 

aluno/a. Os links que permanecem visíveis abrem pequenas janelas com 

instruções de roteiro sobre a tela ativa, incentivando a co-participação de pais e 

professores e o hábito de leitura. Deste modo, objetivou-se uma integração 

simultânea entre três linguagens: visual (desenhos de animais, pessoas e 

objetos), sinais (Libras e Datilologia) e oral/escrita (Português). 

                                                
8 Tramus, Mareie-Hélène. Dispositifs interactifs d'images de synthèse. Thèse inédite, université de 

Paris-VIII, 1990. 
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               Figura 33 - tela de entrada na aventura 

 

 

As telas do site foram projetadas com base em informações obtidas com 

profissionais do INES acerca de preferências visuais dos alunos da instituição. O 

professor Marcos enfatizou o cuidado com a configuração espacial, conforme já 

foi mencionado, além da preferência da criança surda por narrativas sem 

diálogos e legendas, o que foi levado em consideração também na escolha dos 

menus flutuantes. Tomou-se cuidado, então, em projetar telas que mantivessem 

uma certa coerência espacial, neste caso, bidimensional, sobretudo uma leitura 

horizontal da esquerda para a direita. 

 

 

Para a atividade com o flanelógrafo, uma turma com 5 a 7 alunos foi 

colocada sentada diante de um quadro com uma flanela verde, similar a um 

quadro-negro. O professor, conforme ia contando a história, colocava as figuras 

recortadas, com velcro na parte de trás, na flanela. A cada mudança de cena, 

mudavam as figuras. Houve uma diferença interessante de dinâmica em relação 

ao site: enquanto no primeiro a criança, ao optar que a personagem se 

escondesse do leão, clicava a opção desejada e via uma nova cena em que a 

personagem estava escondida, no flanelógrafo o professor simplesmente pegava 

a figura da personagem e a mudava de lugar na flanela, escondendo-a atrás da 

figura do carrinho de sorvete. As crianças freqüentemente também se 

levantavam e apontavam para as figuras ou moviam-nas de lugar na flanela para 

indicar a opção desejada, colocando a figura da personagem em cima da árvore 

para indicar esta opção, por exemplo. Conforme foi dito anteriormente, o 

deslocar a figura pela criança no flanelógrafo parecia eqüivaler interativamente 

ao clicar o mouse no computador. Esta interatividade não foi possível na 

atividade realizada com o retroprojetor, onde as crianças permaneciam mais 

passivas. Elas podiam se expressar, mas não tocavam em nada, enquanto na 

atividade com o site tocavam no mouse e na com o flanelógrafo tocavam nas 

figuras. Este pode ter sido um dos motivos pelos quais a atividade com o 

retroprojetor as atraiu menos. Infelizmente, devido a restrições materiais só 

pudemos fazer a atividade com retroprojetor uma única vez, não tendo sido 

possível verificar este ponto. Fica esta hipótese como sugestão de investigação 

em futuras pesquisas. 
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A atividade transcorria toda em LIBRAS, atendendo aos interesses do 

professor do SEDIN de trabalhar a apreensão desta linguagem e a ordenação do 

pensamento - a cada ação corresponde uma conseqüência. 

 

Ambas as atividades, no site e flanelógrafo, correspondiam à primeira fase 

da pesquisa: "jogar" a história. 

 

A 2a fase consistiu em pedir as crianças que fizessem um desenho da 

história que haviam "jogado". O objetivo era verificar a apreensão da mesma e 

seu interesse pela atividade. Elas também eram estimuladas a escrever seu 

nome e o que quisessem, associando "seu" desenho à "sua" versão da história. 

Desta forma foi possível verificar quais elementos foram mais marcantes para 

cada criança. 

 

Na 3a fase da atividade foi dada uma história para a personagem com a 

qual o aluno jogou a aventura no zoológico. O aluno acessava outra etapa do 

site, ou outras figuras no flanelógrafo, em que respondia perguntas sobre a 

personagem. Para cada uma destas perguntas, havia opções para que o/a 

aluno/a escolhesse uma ou mais como respostas, dependo do caso. Assim, 

cada aluno podia individualizar a história da personagem com a qual havia 

jogado na aventura no ZOO na primeira fase. 

 

As perguntas sobre a personagem eram: 

1. Quem é este/a menino/a? Para a primeira questão havia vários nomes 

como "Ana", "Daniel", "Lúcia", "Pedro" etc. 

2. Onde ele/a mora? Aqui havia 3 opções de resposta: casa; apartamento; 

favela. 

3. De quê ele/a brinca? Incluímos várias opções de resposta: bola, 

boneca; balanço; bicicleta; patins; pipa; peteca; videogame.  

4. Onde ele/a passeia? Novamente uma pequena gama de opções:  praia; 

zoológico; barco; cinema; teatro; circo;  museu; parque de diversões. 

 

 

No site, essa tela era acessada num dos links que fica sobre a figura da 

personagem. Se a personagem escolhida fosse feminina, as perguntas estavam 

no feminino "Quem é esta menina?", se a personagem escolhida fosse 

masculina, as perguntas estavam no masculino "Quem é este menino?" 
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No flanelógrafo, a atividade era dinamizada pelo professor que fazia as 

perguntas e mostrava as figuras com as opções de resposta. 

 

 

 

Cabe observar que para a primeira pergunta, apareciam como opções de 

resposta vários nomes escritos em português. Para a 2a, 3a e 4a perguntas, as 

opções apareciam como imagens onde clicando nelas aparecia o sinal 

equivalente em LIBRAS. As crianças pareceram ter mais facilidade com estas 

perguntas do que com a primeira.  No caso do flanelógrafo, as opções de nome 

foram escritas no quadro-negro e em papéis distribuídos para as crianças e os 

resultados foram similares. 

 

Os desenhos e históricos de personagens criados pelas crianças foram 

recolhidos, digitalizados e disponibilizados no site, uma vez que este ficou à 

disposição do INES para futuras pesquisas. 

 



III.II Passeando no ZOO 
 
 
 

Figura 34 - Calvin e Haroldo 7 
 
 
Gil (1999) e Santos (1999) classificam as pesquisas em três grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas. Apesar de Gil usar o termo "níveis de pesquisa" e Santos 

"segundo os objetivos", os critérios de classificação são os mesmos. 

Tanto para Gil (1999) quanto para Santos (1999), pesquisas exploratórias são a 

primeira aproximação de um tema e visam criar maior familiaridade em relação a um fato 

ou fenômeno.  Buscando proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato, o que poderá abrir espaço para novas pesquisas. Os autores 

mencionam como métodos para esse tipo de pesquisa levantamentos bibliográficos, 

entrevistas, visitas a websites, estudos de caso etc. Gil (1999) ressalta que procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente 

aplicados nestas pesquisas. 

Santos (1999) apresenta ainda uma classificação das pesquisas segundo as fontes 

de informação: campo, laboratório e bibliografia. As pesquisas de campo são as que 

recolhem os dados no lugar onde acontecem os fatos e fenômenos, como percebidos 

pelo pesquisador. Normalmente a pesquisa de campo se faz por levantamento, 

observação direta ou estudo de caso. 

Esta é, portanto, uma pesquisa exploratória e pioneira na aplicação de elementos 

do RPG no ambiente educacional de crianças surdas. Esta também é uma pesquisa de 

campo porque foi realizada no próprio local em que se buscou aplicar uma história 

interativa como auxílio à aquisição de linguagem e desenvolvimento cognitivo das 

crianças surdas.  
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Em função da natureza da pesquisa, optei por utilizar como métodos qualitativos a 

"observação participante" e "entrevistas semi-estruturadas". Preservando, assim, a 

flexibilidade destacada por Gil (1999) e Santos (1999) para as pesquisas exploratórias e 

presente nas pesquisas educacionais segundo Lüdke e André (1986).  Foram feitas 

observações e entrevistas antes, durante e após a atividade com educadores e 

fonoaudiólogas do INES com dois objetivos: obter elementos sobre o ambiente onde 

transcorreu a atividade e captar a avaliação qualitativa dessas pessoas sobre a 

concepção da atividade e, no caso das pessoas que participaram da sua aplicação, de 

seus resultados. 

 

 

No computador com a DIFON 
Na realização das atividades, o site foi baixado para a intranet do INES e utilizado 

na DIFON em atividades individuais assistidas por uma fonoaudióloga. Conforme descrito 

anteriormente, a fonoaudióloga explicava a atividade para a criança e estimulava a 

oralização.  

As entrevistas com as fonoaudiólogas da DIFON começaram bem antes, tendo sido 

vitais para a elaboração do enredo e visualidade do site. Um "rascunho", com as imagens 

sob forma lay-out, foi apresentado para as fonoaudiólogas para aprovação antes da 1a 

versão do site, que foi utilizada em novembro de 2002 para um teste-piloto.  

O trabalho de campo foi retomado em abril de 2003, devido a atrasos técnicos. Ao 

longo das sessões, foram sendo feitas alterações conforme verificávamos as respostas 

das crianças e das fonoaudiólogas, por observação e entrevista, até chegar a versão final 

do site que ficou pronta em junho de 2003. 

Enfrentamos algumas adversidades de ordem operacional, como lentidão da 

conexão no INES, que levou a criação de uma versão em CD-ROM que foi colocada na 

intranet da instituição, incompatibilidades de sistema, atrasos na criação de imagens para 

o site por estagiários, faltas das crianças etc. Tudo isto impediu que o trabalho de campo 

fosse tão intenso e freqüente quanto o esperado. 

 

As fonoaudiólogas da DIFON que participaram diretamente da pesquisa foram Tânia 

Cristina Marins e Leny Esteves Meirelles de Barros. As crianças têm aqui seus nomes 

alterados para Rafael e Fabiana. 
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Fabiana tinha 5 anos em 2002, na época do piloto, e 6 anos em abril de 2003 

quando foram retomadas as atividades de campo. A menina tem surdez profunda e é filha 

de pais ouvintes. É difícil convencê-la a falar, segundo a fonoaudióloga Leny. 

Rafael tinha 6 anos em abril de 2003 quando foi retomada a pesquisa de campo. 

Surdo, filho de pais ouvintes, possui um irmão mais novo surdo e tinha uma irmã mais 

velha surda que faleceu em um acidente de carro. Possui um domínio de LIBRAS acima 

da média. 
 

As tabelas abaixo apresentam quantas sessões foram realizadas com cada criança, em 

que data e qual ou quais foram as fases realizadas em cada sessão. 

 
Tabela 3.b. Sessões - Rafael/DIFON 

No da Sessão Data da Sessão Fase Fonoaudióloga 

1 30/04/2003 1 Tânia 

2 18/06/2003 1, 2 Tânia 

3 23/06/ 2003 1, 2 Tânia 

4 25/06/2003 3 Tânia 

 
Tabela 3.c. Sessões - Fabiana/DIFON 

No da Sessão Data Fase Fonoaudióloga 

1 02/12/2002 1 Leny 

2 14/05/2003 1 Leny 

3 25/06/2003 1, 2, 3 Tânia 

 

 

A atividade demonstrou atrair o interesse de ambas as crianças. Segundo as duas 

fonoaudiólogas, Fabiana e Rafael são dispersos e é difícil mantê-los atentos durante toda 

uma sessão de fonoaudiologia. Mas, eles ficaram compenetrados com a história no site. 

Clicavam para ver os sinais nas figuras e os repetiam. Ao ver novamente a figura do leão 

na tela seguinte, faziam o sinal espontaneamente, demonstrando assimilação. Tanto 

Fabiana quanto Rafael tentaram oralizar na cena em que o cego é perseguido pelo leão, 

sendo que a menina falou a palavra "pula" pela primeira vez. 
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Na primeira incursão de Rafael pelo site , ele tentou criar opções, fechando a jaula 

antes que o leão saísse, em vez de escolher opções. Apesar de Fabiana não ter tido tal 

comportamento, ambos demoraram um pouco a entender "as regras" do jogo que 

permitiam somente que eles escolhessem dentre as opções fornecidas.  

Em sua primeira versão, a personagem com a qual as crianças estavam jogando 

aparecia somente na primeira tela, assumia-se que nas telas seguintes a visão era em 

"câmara subjetiva", com os jogadores "vendo pelos olhos da personagem". Esta 

estratégia não funcionou com Rafael e Fabiana, eles tentavam jogar com as personagens 

que viam na tela. Por exemplo, diziam o que o "sorveteiro" deveria fazer em relação ao 

leão, em vez de entenderem que era sua personagem que tinha de fazer algo. Optamos 

então por incluir a personagem com a qual estavam jogando nas telas da etapa em que o 

leão se solta até aquela em que a pessoa cega aparece, na qual tem que dizer a esta o 

que fazer. Este fato pareceu confirmar a tese de Vygotsky de que nesta faixa etária, 5-6 

anos, a criança ainda tem um raciocínio muito concreto e ligado ao que ela percebe. O 

que provavelmente é agravado no caso de crianças surdas filhas de pais ouvintes, que 

correm sério risco de estarem imersas num ambiente sócio-lingüístico de baixa 

estimulação fora da escola especial se os pais não usam cotidianamente a língua de 

sinais.  

Segundo entrevistas com educadores e fonoaudiólogas o universo dos surdos é 

muito concreto. O contador de histórias José Maria Domingues ressalta que os elementos 

citados na história têm que estar representados.  Efetivamente, após incluirmos as 

personagens na telas para as atividades em junho de 2003, pudemos perceber uma 

compreensão melhor das situações por parte das crianças e um desempenho igualmente 

melhor por parte delas. 

Na pesquisa de campo verificou-se que a fase 1 não deve ser jogada duas vezes 

seguidas porque isso fica cansativo para a criança. Se houver intervalo de tempo razoável 

entre as sessões, no nosso caso uma semana, a criança joga duas vezes se divertindo e 

variando na escolha. Uma 3a vez é possível se a criança tiver curiosidade em ficar 

brincando de ver os sinais nos links em vez de acompanhar o desenrolar da história.  

Ficou evidente que a atuação do acompanhante da criança surda é muito 

importante para seu bom desempenho na história. A acompanhante, no caso a 

fonoaudióloga, deve ter bem claros os objetivos da atividade, seu papel e o da criança 

nela e o enredo. Além disso, é preciso um bom domínio de LIBRAS para explicar para a 

criança o que se espera dela e interagir com ela nos momentos adequados para estimulá-
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la a escolher, clicar e oralizar. Caso contrário, a criança ficará perdida sobre o que fazer e 

se dedicará a apenas clicar para ver os sinais ou mudar de tela aleatoriamente. Isso não 

foi um problema porque a LIBRAS já é utilizada na DIFON como recurso de comunicação 

com as crianças para instruí-las sobre as atividades e estimular a oralização. 

Aproximando-se, nesse sentido, das posições de Lopes e Skliar que propõem primeiro a 

língua de sinais para estabelecer um canal de comunicação e desenvolvimento a partir do 

qual, posteriormente, poderá ser explicada a importância da aquisição da língua oral e os 

meios para tal. Este é um procedimento que deverá ser adotado em futuras aplicações 

desta ferramenta de design didático. 

Rafael na primeira sessão demorou um pouco a entender as regras de escolhas de 

opção, mas, depois, aprendeu-as bem, realizando com desenvoltura nas sessões 

seguintes1 as fases 1, 2 e 3. Em entrevista mediada pela fonoaudióloga Tânia, ele 

descreveu a sessão, relembrando os detalhes e disse ter compreendido que interferia na 

história escolhendo o que a personagem fazia. Na 3a fase ele também, por entrevista 

mediada pela fonoaudióloga, demonstrou entender que estava criando a história da 

personagem com a qual havia jogado. 

Fabiana, por sua vez, saiu-se muito bem na 1a vez em que jogou no piloto em 

dezembro de 2002. Na 2a sessão, continuou precisando de auxílio mesmo quando jogou 

pela segunda vez seguida a aventura. Na sessão final, ela e Rafael participaram juntos 

fazendo atividades diferentes. Apenas a fonoaudióloga Tânia, do Rafael, podia estar 

presente e teve de atender aos dois. Fabiana fez a fase 2, enquanto Rafael fazia a 3, criar 

a história da personagem. Depois ela fez a 1 e 3, enquanto ele fazia desenho da 

personagem que havia criado. Fabiana saiu-se bem na fase 1, jogando desta vez sem 

ajuda e se divertindo em clicar para ver os sinais. Porém, teve grande dificuldade em 

entender que estava criando a história de sua personagem, mesmo com Tânia explicando 

e Miguel vindo ajudá-la. Ela ficava copiando os exemplos de ambos e pareceu não 

compreender o que era esperado dela. Depois ficou pedindo para clicar nas imagens para 

ver os sinais. A conclusão que eu e Tânia chegamos foi que Rafael compreendeu e 

cumpriu as 3 fases da atividade, mas Fabiana somente foi até a fase 2, não 

compreendendo a 3. 

 

                                                
1 Exceto numa sessão, em que chegou com o estado emocional alterado por ter se machucado em casa ao 

tentar buscar uma fita de vídeo quando se lembrou da irmã mais velha que falecera. 
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Tânia ressaltou que Rafael é um caso à parte. Ele tinha uma irmã mais velha e tem um 

irmão mais novo que são surdos. Portanto, segundo ela, o aprendizado de LIBRAS dele 

vem mais rápido e ele tem um nível nessa linguagem acima da média. Esse 

excelente domínio em LIBRAS o ajuda bastante.  

 

Aparentemente, a 3a fase estava na zona proximal de Rafael, mas não na de Fabiana, 

enquanto a 1a fase agora estava no nível de desenvolvimento real dos dois, já que ambos 

conseguiam fazê-la sem ajuda. Por que isso se Fabiana conseguia oralizar melhor?  

Possivelmente devido ao fato de Rafael aparentemente ter um contexto sócio-lingüístico 

mais rico do que o de Fabiana por ter um irmão surdo com quem praticar LIBRAS em 

casa. Antes, ele também podia praticar com a irmã mais velha. Ou seja, ele também tinha 

a LIBRAS em sua vida cotidiana, fora da escola, sendo mais exposto ao aprendizado 

"incidental" de Sacks, mesmo que seja através de informações trazidas pelo irmão mais 

novo. Do ponto de vista socio-interacionista de Vygotsky e do bilingüismo, um ambiente 

sócio-lingüístico mais rico, com a LIBRAS com grande presença no ambiente 

doméstico além de na escola, estimula fortemente o desenvolvimento cognitivo da 

criança surda. Lembremos que a linguagem permite a internalização da cultura, o 

desenvolvimento das formas superiores de raciocínio que incluem o pensamento abstrato. 

Portanto, faz sentido que a zona proximal de Rafael seja mais ampla que a de Fabiana. O 

que inclui sua capacidade de simulação, ao jogar a aventura e ao representá-la no 

desenho. 

Um fator que não podemos desconsiderar, contudo, é que Fabiana não estava 

participando da atividade com sua fonoaudióloga, Leny. Isso pode tê-la deixado mais 

tímida e retraída, apesar dos esforços de Tânia. Se isto tiver ocorrido, pode ter contribuído 

para um pior desempenho dela nesta sessão, pois a atuação da acompanhante, como 

vimos, é fundamental. Ainda assim, Rafael dominou as regras da fase 1 na 2a sessão e 

Fabiana somente na 3ª sessão. 

 

Em entrevistas durante e ao final das atividades, ambas as fonoaudiólogas, Leny e Tânia 

expressaram sua aprovação ao objeto projetado. Consideraram que a atividade atraiu o 

interesse da criança e estimulou a aquisição e memorização de sinais, a oralização e uma 

visão global da linguagem. 
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A fonoaudióloga Tânia Cristina Marins, chefe da divisão de fonoaudiologia, que 

acompanhou as atividades com Rafael disse em entrevista que eu ficasse tranqüilo que 

meu ponto estava provado, que meu objetivo havia sido alcançado: a atividade era 

divertida e auxiliava a aprender e a fixar sinais e o português. 

 

Colégio Anne Sullivan 

Em Julho de 2003 surgiu a oportunidade de fazer uma sessão com os alunos surdos 

desta instituição. O Colégio Anne Sullivan fica no centro de Niterói, sendo um colégio 

público da rede estadual com uma reputação nacional de excelência. O colégio é de 

Ensino Fundamental é possui 323 alunos, sendo 180 destes surdos.  As entrevistas foram 

realizadas após a atividade com as professoras Rejane Vieira Guimarães (professora de 

educação especial) e Maria Bernadete Cavichini de Souza (professora-orienadora). A 

professora Souza, conhecida como "Bete", foi quem acompanhou as atividades 

interagindo com as crianças na sala de computação. O suporte usado foi o site em CD-

ROM e as crianças pertenciam a turma sob supervisão da profa. Guimarães. 

 
Tabela 3.d. Sessão Alunos do Colégio Anne Sullivan 

Aluno/ A. S. Idade No Sessão Mês Fases Educadora 

Raíssa 10 anos 1 07 1, 2 Bete 

Suellen 08 anos 1 07 1, 2 Bete 

Andrezza 13 anos 1 07 1, 2, 3 Bete 

Priscila 11 anos 1 07 1, 2 Bete 

Felipe 14 anos 1 07 1, 2 Bete 

Guilherme 10 anos 1 07 1, 2 Bete 

 

 

As crianças eram bem mais velhas que as do INES, com idades indo dos 8 aos 14 

anos.  Os níveis de linguagem eram desiguais, mas a maioria dos alunos já tinha um bom 

domínio de LIBRAS e português escrito.  

Ao longo das sessões foi possível perceber que a atividade atraiu o interesse deles, 

com repetição de sinais, algumas tentativas de oralização e um sentimento de realização 

ao terem-na terminado com êxito. O computador era uma grande novidade para essas 

crianças. Todas fizeram as fases 1 e 2, mas apenas uma menina fez a fase 3. 
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A professora "Bete" interagiu com as crianças, explicando os objetivos da atividade 

e estimulando-as a decidir as ações das personagens nas histórias. O bom desempenho 

das crianças reforça a noção já detectada no INES de que a atuação da acompanhante é 

importante para o bom desempenho inicial do aluno surdo na atividade. 

Como eram crianças mais velhas, com maior desenvolvimento, a rapidez com que 

aprenderam as "regras de escolha" da brincadeira já era esperada. Ainda assim, a 

atividade atraiu o interesse e estimulou o uso de linguagem por sinais e oral. Ficou 

apenas a dúvida se estavam tratando mais a atividade como "jogo" do que como 

"construção de narrativa". Mais sessões seriam necessárias para reforçar a segunda 

noção. 

 

Em entrevista a Profa. Rejane Guimarães aprovou a atividade, colocando que esta 

leva a desenvolver a criatividade, o pensamento, o raciocínio. O lúdico é importante, 

assim como aprender a usar o computador. Ela estranhou que enquanto os alunos 

desenharam cenas da história, as alunas desenharam personagens. Ficou para ela a 

dúvida se os meninos teriam entendido melhor a interatividade da história. Ela concluiu 

dizendo que a atividade sem dúvida contribui para o desenvolvimento do raciocínio e a 

aquisição de linguagem. 

 

A professora "Bete", ao ser entrevistada disse que considerou a atividade 

interessante e bem adequada aos alunos. Assim como a professora Rejane, ela se 

mostrou muito feliz pelos alunos terem tido acesso ao computador, o que, por restrições 

de horário da professora de informática e baixo número de máquinas, normalmente não é 

possível. Ela afirmou que a atividade claramente contribui para o desenvolvimento do 

raciocínio e aquisição de linguagem, devido as opções que oferece. "Para optar, tem 

que pensar. Senão o leão devora." 

Ela tem como sugestão que esta atividade e outras similares sejam realizadas 

mais vezes. É necessário investir nos alunos da educação especial, senão eles ficarão 

eternamente incapazes. "Como vão provar que são capazes se não lhes dão chance?" 
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Em sala com o SEDIN  
O flanelógrafo, por sua vez, foi usado no SEDIN nas aulas do contador de histórias 

José Maria Domingues para uma turma de cinco a sete crianças. O contador de histórias 

explicava a atividade e estimulava a participação dos alunos, preocupando-se com o 

desenvolvimento cognitivo e aquisição de LIBRAS e português escrito das crianças. 

A atividade foi realizada em duas turmas diferentes, sendo realizada uma vez na 

primeira com retroprojetor e depois com flanelógrafo. Todas as crianças são surdas, filhas 

de pais ouvintes. Os nomes das crianças foram alterados. 
 

Alunos/Idades: Aniele (6), Diana (7), Tania (7), Helen (6), Ana Paula (6), Juliana(6), 

Taiane (6), Júlio (6). 

 
Tabela 3.e. Sessões com turma 1 do SEDIN 

Fase No da Sessão Data Educador Suporte 

1 1 02/04/2003 José Maria Retroprojetor 

1 2 13/08/ 2003 José Maria Flanelógrafo 

2 3 20/ 08/ 2003 José Maria Flanelógrafo 

3 4 27/08/2003 José Maria Flanelógrafo 
 

 

Alunos/Idades: Eduardo (5), Nádia (5), Juliana (6), Márcia (5),  Daniel (5) 

 
Tabela 3.f. Sessão com turma 2 do SEDIN 

Fase No da Sessão Data Educador  Suporte 

1 1 02/07/2003 José  Maria Flanelógrafo 

 
 

A primeira sessão com o retroprojetor apresentou resultados abaixo do esperado. 

As crianças se dispersavam entre prestar atenção na história e em mim quando eu 

mudava as transparências. O próprio retroprojetor atraía a atenção de algumas. A 

atuação de José Maria também ficava comprometida. Como não foi possível contar com o 

retroprojetor para outras sessões decidimos não insistir e mudar para outro suporte, o 

flanelógrafo que já era usado normalmente por José Maria. Infelizmente isso levou a uma 

perda de tempo para gerar o material para o novo suporte. 
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Com o flanelógrafo a atividade foi realizada pela primeira vez com a turma 2, de 

crianças menores com idade de 5 anos. 

Essas crianças tiveram dificuldades em entender o conceito de uma história 

interativa e, conseqüentemente, o que era esperado delas. Mesmo com 'varias 

explicações de José Maria elas demoraram a interagir e ficou a dúvida sobre se estavam 

realmente "criando a história" ou apenas imitando José Maria ou escolhendo figuras 

aleatoriamente.  De qualquer forma, a atividade atraiu o interesse deles e estimulou o uso 

de sinais, que elas repetiam após José Maria mostrá-los. 
 

Na primeira sessão com a turma 1, de crianças de 6 anos, elas entenderam melhor 

as "regras de escolha'" e cada aluna escolheu uma personagem para jogar. Houve 

repetição de personagens, mas, como José Maria perguntava a cada criança o que sua 

personagem estava fazendo e movia a figura de acordo com a decisão da criança, as 

crianças pareciam continuar a entender que cada uma tinha uma personagem.  Durante 

as escolhas, houve variações, por exemplo, algumas queriam colocar a personagem na 

árvore, enquanto outras queriam escondê-la do leão. O que não impedia que uma criança 

imitasse a outra, pelo menos duas crianças seguiam a mesma opção em cada etapa. 

Na 1a cena, quiseram inovar e ir fechar a jaula. Improvisamos aceitando a inovação, 

mas respondendo que não havia dado tempo delas fecharem a jaula antes do leão sair. 

Como elas também podiam se levantar e mover suas personagens para "concretizar" sua 

opção após sinalizá-la, obtivemos um nível de interatividade um pouco maior do que o 

previsto.  

José Maria teve uma certa dificuldade para fazê-las entender que era necessário 

gritar para a pessoa cega para dizer para ela o que fazer, tentavam sinalizar. Tentaram 

oralizar sem sucesso. Uma aluna se confundiu e quis mover sua personagem em vez da 

cega. 

Quando fizeram a 3a fase, os alunos da turma 1 tiveram que ser relembrados da 

história por José Maria. Como não foi possível preparar em tempo as figuras das opções 

para o flanelógrafo, as crianças receberam folhas impressas com as opções de resposta 

para cada uma das perguntas de criação de personagem. 

Os alunos tiveram dificuldades em entender a primeira pergunta de dar nome a 

personagem.  Quando José Maria colocou as personagens no flanelógrafo e começou a 

escrever as opções de nomes no quadro-negro, um dos alunos copiou o primeiro nome 
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que ele havia escrito. Com algum esforço, conseguiu fazê-los entender que eram nomes 

para as personagens. 

Já nas perguntas seguintes, como as opções de resposta passavam por figuras, os 

alunos entenderam e responderam mais prontamente. Júlio, que ainda estava com 

dificuldades, ao ser ajudado por uma colega conseguiu montar sua personagem. José 

Maria disse que para eles era mais fácil trabalhar com imagens porque lêem pouco.  

Algumas escolhas se repetiram, mas pela posição em que as crianças estavam 

sentadas, fica dúvida se houve cópia, pois as que escolheram opções similares de 

brinquedo não estavam lado a lado. Terão copiado via LIBRAS? Se foi isso, a atividade 

ainda assim estimulou o uso da linguagem de sinais. 

 

O contador de histórias José Maria em entrevista confirmou minha impressão de 

que as crianças haviam jogado mais e melhor na versão com o flanelógrafo do que na 

com o retroprojetor. Porém, ele continuava na dúvida sobre se elas haviam entendido 

plenamente que estavam criando uma história. Ele ressaltou que era importante fazer 

mais histórias interativas com as crianças para que elas aprendessem esse tipo de 

narrativa e pudessem aproveitá-lo ao máximo. Ele observou que é pela repetição que as 

crianças desta faixa etária aprendem.  

José Maria achou a atividade boa por estimular a imaginação, leitura de mundo, 

alfabetização, ampliar a visão da vida. Ele aprovou as 3 fases, achando apenas que 

talvez a ordem possa variar, começando pela criação da personagem e indo depois para 

a aventura. O desenho, na opinião dele, deve ser feito logo após os alunos jogarem a 

história. Opinião com a qual concordo. 

 

José Maria enfatizou algumas vezes que gostaria de levar essa atividade para as 

primeiras séries do Ensino Fundamental, onde poderia ser usada para trabalhar a 

construção de textos. Os alunos construiriam suas próprias histórias e as registrariam em 

texto, trabalhando a escrita. Ele acredita que então poderia se chegar a um RPG pleno 

realizado pelas próprias crianças do Ensino Fundamental. 
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Vendo Vozes 
Cabem aqui algumas observações sobre os desenhos que foram feitos pelas 

crianças na fase 2 da pesquisa. O objetivo era estimular a memorização da aventura e 

verificar quais elementos mais haviam chamado a atenção dos alunos. Além disso, como 

se pedia que eles colocassem os nomes nos desenhos, também havia o objetivo de 

trabalhar a linguagem escrita junto com a imagética. 

 

Os elementos mais fortes foram pessoas, algumas reconhecíveis como as 

personagens, presentes em todos os desenhos, e o leão, presente em quase todos. Em 

seguida em freqüência de aparição nos desenhos apareceram a jaula, árvores, casas, 

outros animais. Essas imagens parecem remeter mais às telas iniciais, onde são 

apresentadas as personagens, o zoológico e o leão escapa da jaula.  

Apenas um aluno representou a cena final em que o leão é preso e Rafael 

desenhou a cega sendo perseguida pelo leão após a 3a vez em que jogou a fase 1, ou 

seja, no seu segundo desenho da história. 

Descobrir os motivos do porquê dessa preferência demandaria uma pesquisa sobre 

subjetividade, com pelo menos mais algumas histórias diferentes e correspondentes 

sessões de atividade. Ficando esta sugestão como possível desdobramento desta 

pesquisa. 

Contudo, os desenhos pelo menos indicam a importância do design das 

personagens e das telas iniciais de identificação do cenário, para designers de futuras 

histórias interativas para esta faixa etária. 
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ANEXO 1/3 

 

A natureza, comportamento e os comentários sobre o agente Shepard podem 

configurá-lo como uma personagem plana e antagonista para os protagonistas 

vampiros da aventura pronta do RPG Vampiro, a Máscara 2a edição. 

 

 



ANEXO 1/4 

 

A natureza, comportamento e os comentários sobre o príncipe Modius podem 

configurá-lo como uma personagem redonda e com várias esferas de personagem 

possíveis em relação aos protagonistas vampiros da aventura pronta do RPG Vampiro, 

a Máscara 2a edição. 

 



ANEXO 1/5 

 
Date:  1 Dec 00 10:31:48 PST 

From: Beverly Marshall Saling <mireldis@netscape.net> 

To: bettochi@marlin.com.br (ELIANE BETTOCCHI) 

Subject: Re: [Beverlys contact info] 

 

Dear Eliane, 

 

I am terribly sorry that it's taken me so long to reply to your 

message of Oct. 22.  We had a serious hardware failure and I went  

well over a month with no way to get online. Please understand that  

I didn't mean to ignore you! 

 

The process of changing women's representation in Wizards of the 

Coast products started long before D&D 3rd Edition, before Wizards 

acquired TSR--before Magic, even. My most direct involvement was 

in the early days when Wizards was just getting started and laying 

down the values it would follow later on. We had lots of discussions 

then about what kinds of products we wanted to produce and what 

we wanted the company to be about. Many of the original founders, 

including Peter, felt that since young males represent the lion's 

share of RPG buyers, a certain amount of "jiggle art" was necessary.  

I argued that the industry's chainmail bikini tradition was the 

*reason* RPG buyers were mostly male, and that we as a company  

would make more money if we dropped the cheesecake and counted  

women (who represent 50% of the population, after all) among our 

target customers.  

 

The idea of making more money got Peter's attention, though he was 

still worried that taking out the "babe" art would be an act of 

censorship, damaging to the artist's freedom to create and making 

our art less lively. I responded that since everyone else in the 

industry was using "babe" art, doing something different would 

make us stand out from the crowd, and dropping the reliance on 

sex appeal would force the artists to "think outside the box" and 

come up with more original ideas than they might otherwise.  



 

Throughout these discussions, we also went over the same ground 

on discriminatory language issues--things like gender-neutral 

pronouns (happily possible in English) and the use of female as 

well as male characters in examples. Since language was more my 

area of expertise, Peter relied more heavily on my advice here,  

and was eventually persuaded to give my philosophy a try in both 

language and art. About this time, we had the good fortune to hire 

Jesper Myrfors as our art director, and since Jesper is both a 

very talented artist and a strong advocate for nonsexist art, 

Peter gave us free rein to set high standards. 

 

This is not to say that everything went smoothly from there on out. 

Over the years, we had lots of intense discussions about specific 

pieces and whether or not they violated the principles on which we 

had agreed. We also had difficulty, as the company grew and the 

art staff changed, making sure all the new people understood and  

bought in to this vision. In many cases, Wizards published pieces  

that didn't exactly meet our nonsexist standards, but we tried to  

use those situations as opportunities to discuss and ultimately  

reinforce those standards. Eventually, we wised up and wrote a 

standards document that explained the vision, though we purposely  

chose not to be too specific since so much of art is contextual  

and we didn't want to be more restrictive than necessary. 

 

When Wizards acquired TSR, we had to start the discussions all over 

again with all the new TSR folk who came on board. At that time,  

Rich Kaalaas was head of the Art department and he suggested that 

I come and talk to all the art directors, TSR and Wizards alike, 

about Wizards' art guidelines and why we had them. We discussed 

the standards document, looked at several example pieces, and  

talked about how such subtleties as costume, facial expression, 

and pose affected whether a piece would be seen as sexist. We also 

mutually invented the "see it or be it" standard for sexiness in 

art: that art is sexiest when the subject is portrayed so that 

viewers are as likely to want to *be* the subject as to look at him 

or her. (For example, if you want to portray a sexy woman, you have 

to give her enough strength and personality that female viewers 



could reasonably wish to be her or be like her. This prevents  

portraying women as sexy victims or mere lust objects because few 

women would want themselves portrayed that way.) 

 

So by the time we started doing concept sketches for D&D 3E, we 

were all pretty much on the same page. I met once with Jon 

Schindehette (who had taken over from Rich Kaalaas) and we went 

over the original sketches together. I pointed out a few things 

that I thought might be problems, and Jon told me he had spotted 

most of them and they were already working on changes. Later on, 

he sent me copies of the revised concept sketches and they all 

looked good. Since all the art in the 3E books would be based on 

these sketches, I felt pretty confident that there wouldn't be 

many problems. 

 

I'm not sure any of this will be very helpful for you since it's 

more about philosophical discussion than about the actual process 

of putting together the 3E "look." If you want to know more about  

that, Peter could probably put you in touch with Jon Schindehette. 

If I did manage to say something useful, you can feel free to quote 

me. I'd also be happy to answer any further questions you may have, 

and I'll certainly respond quicker now that my computer works again! 

 

Hopefully helpfully yours, 

Beverly 

mireldis@netscape.net 
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ANEXO 1/8 

 

Colóquio Curitiba RPG & Educação 
Programação 

 

Sexta-feira -27 de junho de 2003 

  

13:00 Início do Credenciamento  

 

13:30 - 16:30 Oficina O que é RPG? 1ª Parte 

Público Alvo: educadores 

Coordenador: Carlos Eduardo Lourenço 

  

13:30 - 17:30 Curso de Formação de Mestres - M 1 

Público alvo: praticantes de RPG 

Coordenação: Sílvio Compagnoni 

  

16:45 - 17:45 Oficina O que é RPG? 2ª Parte 

Público Alvo: educadores 

Coordenador: Carlos Eduardo Lourenço 

  

17:30   

Credenciamento 

18:00 - 20:00 Oficina O que é RPG? 1ª Parte 

Público Alvo: educadores 

Coordenador: Carlos Eduardo Lourenço  

  

20:15 - 21:15 Oficina O que é RPG? 2ª Parte 

Público Alvo: educadores 

Coordenador: Carlos Eduardo Lourenço  

  

21:15 Encerramento das atividades  

 

  



Sábado - 28 de junho de 2003 

  

8:45 Início do Credenciamento  

 

9:00 - 11:00   

Palestra - RPG e educação: um olhar sócio-histórico 

Convidada: Profa. Jane Maria Braga Silva 

 

9:00 - 13:00   

Curso de Formação de Mestres - M 2 

Público alvo: praticantes de RPG 

Coordenação: Sílvio Compagnoni 

 

9:00 - 13:00   

Oficina Como Narrar uma Aventura I 

Público Alvo: educadores 

Coordenação: Maria do Carmo Zanini 

 

11:15 - 13:00   

Palestra - A experiência do RPG em aulas de História e Língua Portuguesa da Sec. 

Estadual de Educação do Paraná 

Convidada: América dos Anjos Costa Marinho (CENPEC) 

 

13:00 - 14:00   

Almoço 

 

14:00 - 16:00   

Palestra - RPG e Aquisição de Linguagem por Crianças Surdas 

Convidado: Carlos E. Klimick Pereira 

 

16:00 Encerramento das Atividades  

 

  

 



Domingo - 29 de junho de 2003 

  

8:45 Início do Credenciamento  

 

9:00 - De "mestre" a educador: duas experiências 

Convidados: Roberto Shiniti Fujii e Andréa da Silva Castagini  

Duração: 2 horas 

  

9:00 - 13:00   

Curso de Formação de Mestres - M 3 

Público alvo: praticantes de RPG 

Coordenação: Sílvio Compagnoni 

 

9:00 - Oficina Como Narrar uma Aventura II 

Público Alvo: educadores 

Coordenação: Maria do Carmo Zanini 

 

11:15 - 13:00   

Palestra - RPG Aplicado no Ensino Fundamental l - 4ª série: Resgatando a Criança e sua 

Auto-estima 

Convidada: Profa. Rosangela B. B. Mendes 

 

13:00  Encerramento das Atividades - Entrega dos Certificados 

 

(extraído de www.simposiorpg.com.br em setembro de 2003)  
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Educadores e Pesquisadores de RPG 
 

 

Alessandro G. Izzo de Oliveira 
Mestrando da Faculdade de Ciências da UNESP, campus de Bauru, desenvolve pesquisa 

sobre a utilização de jogos de simulação, como os RPGs, no ensino de Ciências. 

Participou de mesa-redonda no II Simpósio de RPG & Educação de SP. 

 

Alessandro Vieira dos Reis 
Graduando em Psicologia pela UFSC - SC, pesquisador da Fundação CERTI (Centro de 

Referências em Tecnologias Inovadoras), onde desenvolve projeto relacionando RPG, 

Tecnologias de Informação e Psicologia da Educação. Já aplicou RPG em escolas 

públicas e comunidades carentes. Ministrou minicurso sobre RPG e Educação na II Sepex 
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