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Resumo
Pereira, Carlos Eduardo Klimick; Eliana Lúcia Madureira Yunes Garcia.
Uma ponte pela Escrita: A narratividade do RPG como estímulo à
escrita e à leitura. Rio de Janeiro, 2008. 200 p. Tese de Doutorado Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

Uma ponte pela escrita é uma tese de doutoramento em Letras, na área de
Literatura Brasileira, pela PUC-Rio com pesquisa realizada de 2004 a 2008,
enfocando a aquisição de habilidades de leitura e escrita. Professores em diversos
níveis de ensino reclamam que seus alunos lêem e escrevem cada vez menos e
pior. Contudo, no altamente interativo meio da Internet cresce o volume de e-
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mails e o número de blogs, websites, fotologs etc. Portanto, parece plausível que
trazer um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor com a obra
literária e os colegas poderia ser um caminho para despertar o gosto pela leitura e
escrita nos estudantes. As histórias interativas conhecidas como RPG (role
playing game) teriam características mobilizadoras e facilitadoras que poderiam
ser úteis para resgatar o espaço da literatura nas escolas. Esta hipótese foi testada
em quatro pesquisas de campo realizadas: alunos de graduação na universidade;
alunos do Ensino Médio da rede pública; alunos adolescentes do Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES); grupos de voluntários fora do ambiente
escolar. O objetivo foi estimular a leitura ao motivar uma escrita criativa a partir
das narrativas vivenciadas interativamente pelos alunos e voluntários. Métodos de
pesquisa incluíram observações, entrevistas, questionários e análises de dados. O
método TNI (Técnicas para Narrativas Interativas) para utilização de histórias
interativas para fins didáticos foi desenvolvido durante a pesquisa.

Palavras-Chave:
Leitura, escrita, complexidade, Barthes, narrativa, interatividade, RPG.

Abstract
Pereira, Carlos Eduardo Klimick; Eliana Lúcia Madureira Yunes Garcia. A
bridge through writting: Narrativity in RPG stimulating reading and
writting. Rio de Janeiro, 2008. 200 p. Dr. Dissertation - Departamento de
Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A bridge through writing is a dissertation in Portuguese, in the area of
Brazilian Literature, by the Catholic University of Rio with research made
between 2004 and 2008, with focus on students’ acquisition of reading and
writing skills. Teachers in several levels of education complain that their students
reading and writing skills are decaying more and more. But, in the highly
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interactive environment of the Internet the volume of e-mails and quantity of
blogs, websites, fotologs etc, keeps growing. Therefore, it seems plausible that
bringing a more evident level of interactivity to the relation between the reader
and the literary work and the classmates could be a way to awaken the taste for
reading and writing in the students. The interactive stories known as RPG (role
playing game) would have mobilizing and facilitating characteristics that could be
useful to retrieve literature’s space at schools. This hypothesis was tested in four
field researches: undergraduate students at an university; high school students of a
public school; teen-age students of the National Institute for Education of Deaf
People (INES); groups of volunteers outside the school environment. The
objective was to stimulate reading by motivating a creative writing based upon the
narratives experienced by the students and volunteers. Research methods included
observations, interviews, questionnaires and data analysis. The method TNI
(Techniques for Interactive Narratives) for the application of interactive stories
for educational purposes was developed during the research.

Keywords
Reading, writing, complexity, Barthes, narrative, interactivity, RPG.
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1
Introdução
Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.
Mário Quintana.

O problema do baixo desempenho na leitura, e conseqüentemente na escrita
e no próprio pensar, preocupa educadores e escritores que vêem a necessidade de
“explicadores do escrito” em postos de atendimento público e o fracasso de
estudantes nas universidades tanto na leitura quanto na elaboração de textos como
tendo uma origem em comum: um contato infeliz, mal realizado, com a leitura
que a transformou de portal para um universo de descobertas em abismo de
pesadelos. Isso numa realidade que efetivamente ampliou as possibilidades de
leitura! (Yunes, 2002).
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

O desafio é buscar um caminho para resgatar leitores desse trauma, desse
encontro mal-sucedido com o real da leitura. Um ambiente para isso são as
escolas onde a capacidade da literatura de fazer do saber uma festa, trazer-lhe
sabor e dialogar com todas as disciplinas pode ser usada para formar um leitor
crítico, questionador, criativo, com a capacidade de escrever a partir dos textos
que lê. Leituras e escritas que podem partir da literatura para outros meios, visto
ser toda imagem de certa forma uma narrativa, e a ela retornar. Sem adquirir essa
capacidade de jogar com a linguagem, o aluno chega à universidade para apenas
fazer suas disciplinas e ir para casa com o diploma na mão. Sem ir a simpósios,
sem participar de eventos culturais, sem debater, sem vivência acadêmica, os
alunos universitários reduzem a universidade a um “escolão”.
Cabe observar que enquanto professores reclamam que seus alunos lêem e
escrevem cada vez menos e pior, no altamente interativo meio da Internet cresce o
volume de e-mails e o número de blogs, diários virtuais que dão a cada um que o
desejar uma voz na grande rede de informática. Portanto, parece plausível que
trazer um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor com a obra e
os colegas e dar-lhe voz seria um caminho para despertar o gosto pela leitura e
escrita.
Esta foi a proposta desta pesquisa de campo, que incluiu entre seus públicos
alunos de uma turma do curso de graduação em Formação de Escritores da PUCRio, alunos do Ensino Médio de um colégio da rede pública, alunos de sexta série
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do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e voluntários atuando em
pequenos grupos fora do ambiente escolar.
Durante o doutoramento foi desenvolvido o método TNI (Técnicas para
Narrativas Interativas) para utilização de histórias interativas para fins didáticos.
A trama da narrativa é alterada de acordo com as ações das personagens,
estimulando a criatividade e autonomia dos participantes, cabendo a um
coordenador, chamado de Narrador ou Mestre do Jogo, a interpretação das demais
personagens, a coordenação das ações e os ajustes narrativos. Este tipo de
narrativa, que é um “Jogo de Representação”, é mais conhecida pelo seu nome em
inglês Role-Playing Game (RPG), a TNI foi sistematizada a partir das
experiências de aplicação do RPG como ferramenta didática.
A classificação da TNI como um método se fundamenta nas posições dos
pesquisadores brasileiros Mirian Goldenberg, Hilton Japiassú e Danilo Marcondes
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

que definem “método” como “caminho para chegar a um fim”, um conjunto de
regras racionais para atingir um determinado objetivo. (Goldenberg, 1997:104)
(Japiassú, Marcondes, 1996: 181). O termo “técnica”, por sua vez, é usado em
TNI no sentido de um conjunto de procedimentos para se atingir os objetivos
visados a partir de um diálogo entre teoria e prática (Japiassú, Marcondes, 1996).
Os RPGs vem sendo utilizados para fins educacionais no Brasil desde 1998, sendo
este pesquisador um de seus pioneiros.
Os RPGs aparecem aqui como um exercício de uso da narrativa, numa
elaboração pessoal, em diálogo teórico com Roland Barthes, Edgar Morin, Paul
Ricoeur, Ítalo Calvino, Janet Murray, Júlio Plaza, Marco Silva, Eliana Yunes e
prático com Paulo Freire, Carmen Neves, Fernando Becker, Ron Edwards, Eliane
Bettocchi, Andréa Pavão e Robin Law, como se verá nesta introdução que
deliberadamente toma parte no corpo da tese e não apenas como abertura.
Procurei em seguida, no Capítulo 2, mostrar a fundamentação da proposta
de trabalho de formação de leitores com o uso de RPG, apresentando as
características e componentes desta modalidade narrativa e os recursos que ela
oferece como alternativa didática ao ensino de leitura e de escrita.
Chamei de práxis litero-educacional a discussão de que trato no Capítulo 3,
em que apresento a proposta de que a leitura antecede a escrita, daí a capacidade
desta de articular leituras na sua elaboração, o estatuto da literatura como
ambiente de diversos saberes com suas características de mathesis e mímesis,
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conforme propostas por Barthes no livro “Aula”, bem como o potencial da
literatura como ambiente transdisciplinar dentro da perspectiva da complexidade
postulada por Edgar Morin (Morin, 2002), concluindo com a apresentação do
método TNI – Técnicas para Narrativas Interativas, desenvolvido por mim a partir
de experiências com RPG como prática lúdico-pedagógica.
Por fim, descrevo no Capítulo 4 as experiências realizadas em trabalho de
campo com a análise que apresenta benefícios e limitações da prática, envolvendo
situações diversas e níveis diferentes de aprendizado.
Concluo a tese propondo dois desdobramentos possíveis para a continuidade
da pesquisa com RPG como recurso lítero-educacional, particularmente na
formação do leitor.
Por ser esta uma pesquisa que foi muito vivenciada, com uma pesquisa de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

campo e bibliográfica articuladas na minha longa experiência pessoal com os
RPGs como prática lúdica ou lúdica pedagógica, eu optei por utilizar a primeira
pessoa do singular quando estiver tratando das minhas observações e reflexões.
Contudo, o RPG é uma prática grupal, que nasce da interação, e esta tese foi
definida já na sua fase pré-natal de entrevista de aceitação como uma
“provocação”. Então, convido meus leitores a uma jornada comigo pelo texto
escrito da pesquisa realizada. Convite que, pelo menos para meus primeiros
leitores, terá seu clímax num diálogo oral pós-leitura e pré-escrita. Nos momentos
em que estiver explicitando esse convite, usarei a primeira pessoa do plural.
Comecemos.
1.1
Horizonte teórico.
O trabalho (de pesquisa) deve ser assumido no desejo. Se essa assunção não se dá,
o trabalho é moroso, funcional, alienado, movido apenas pela necessidade de
prestar um exame, de obter um diploma, de garantir uma promoção na carreira.
Roland Barthes.

Roland Barthes afirma que o trabalho de pesquisa deve atender a duas
demandas: responsabilidade e escritura. A primeira diz respeito a uma necessidade
crítica da pesquisa, de por em crise um saber, um procedimento, o álibi de uma
linguagem, aumentando a lucidez presente. Para isso é necessário um rigor para o
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qual o Método é inevitável, não tanto pelos resultados que traz, mas pela
consciência que instiga. A segunda demanda, de escritura, de espaço de dispersão
do desejo, é de ordem diversa. A escritura é o valor a partir do qual se faz a
crítica, que desloca sem romper seu lugar de origem. O pesquisador deve se
equilibrar entre o discurso do desejo e o da cientificidade. (Barthes, 2004 [1971]
[1972]) Entendo então um movimento de fuga e retorno ao método, aceitando seu
rigor sem torná-lo soberano absoluto, trabalhando-o como dinâmico e mutante,
não estático e perene.
Em “Ciência com Consciência”, Edgar Morin observa que há conflitos
ideológicos e pessoais entre cientistas e paradigmas não científicos por trás da
ciência. Qual seria a relação entre essas motivações a-racionais dos cientistas e as
realizações racionais que produziram? Isaac Newton foi um grande cientista
apesar de ser místico e devoto de um cristianismo ariano, ou se tornou um grande
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

cientista por ser um místico e um cristão ariano?
Mesmo com essas controvérsias ideológicas e paradigmáticas, o
conhecimento científico progride porque:
- há respeito às regras do jogo: método científico, verificação e falseamento
de teorias, rigor na verificação de dados;
- grande atividade crítica mútua;
- princípio cooperativo: consenso fundamental - progresso do conhecimento,
avanço da ciência.
Dentro da visão científica contemporânea que não admite mais uma
separação asséptica entre o sujeito e o objeto, esta tese busca se fundamentar
numa ciência humana com rigor (não rigidez) metodológico, sem perder de vista o
desejo humano que a motiva.
Começarei logo então definindo seus parâmetros, pois como observou
Otávio Augusto, o bem sucedido primeiro imperador de Roma, “o que é bem
feito, é feito com presteza”.
O objeto desta pesquisa é a forma narrativa participativa conhecida como
Role Playing Game, a qual será apresentada em maiores detalhes no capítulo dois.
As hipóteses aventadas foram as seguintes:
•

O RPG pode ser uma interface pedagógica potencializadora de uma
escrita criativa. Esta ação se dá em duas instâncias – mobilizadora,
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motivando a produção pelo entusiasmo, pelo prazer; facilitadora –
auxiliando a compreensão do contexto e a articulação do texto
escrito.
•

O RPG pode contribuir no resgate do espaço da literatura na escola
de forma prazerosa (lúdico-pedagógica). Este espaço pode ser
resgatado nas aulas de português, tornando mais fácil e divertido o
contato com a literatura. Ou ainda, utilizando a obra literária como
eixo de uma prática interdisciplinar via TNI.

•

Hipótese de base: a leitura antecede a escrita. Ao escrever, a pessoa
mobiliza diversas leituras anteriores e o faz criativamente,
principalmente quando escreve a partir de em vez de sobre algo.

As hipóteses foram testadas em uma pesquisa qualitativa de campo
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

utilizando como instrumentos questionários, observação participante, entrevistas
semi-estruturadas e análise documental. Busquei comparar as produções escritas a
partir do prazer da leitura, sendo então voluntárias, para verificar o poder
mobilizador do RPG, com as produções escritas a partir da necessidade ou
utilidade da leitura, obrigatórias, que se valem do poder facilitador do RPG para
escrita. O campo da pesquisa envolveu quatro grupos de amostragens diferentes
em contextos variados:
•

Curso de Faculdade – teste de metodologia, sem obrigação.

•

Escola de Ensino Médio: contraposição de produções por
necessidade de leitura/obrigação X prazer da leitura/voluntário.

•

Instituto Nacional de Educação de Surdos – teste de viabilidade da
interface diante de dificuldades de linguagem.

•

Grupos de voluntários em ambiente não escolar – produção
voluntária.

Os objetivos da pesquisa eram estimular uma produção escrita criativa por
parte dos alunos, por ser meu pressuposto que não há escrita sem leitura; testar a
interface TNI em ambientes escolar e não-escolar, verificando suas instâncias
mobilizadora e facilitadora. Em qualquer caso, realizar uma experiência
documentada sobre essas práticas, para viabilizar aplicação mais generalizada
após a pesquisa.
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Dentro da proposta barthesiana de lucidez e desejo na pesquisa, assumindo a
impossibilidade da não contaminação do objeto da pesquisa pelo sujeito, eu devo
me posicionar agora, até para permitir uma avaliação mais bem informada da
pesquisa por seus leitores, como propõe Mirian Goldenberg. (Goldenberg, 1997).
Percorri uma estrada acadêmica pouco linear, com uma graduação em
Administração, um mestrado em Design até chegar a este doutorado em
Literatura. Todas elas áreas que se propõem como interdisciplinares, da prática
administrativa à práxis estética educativa do Design Didático, ao saber com sabor
da Literatura. É, pois, um pesquisador mestiço que fala nesta escrita.
Biologicamente, descendendo de russos pela mãe e pelo pai, de negros,
portugueses e índios. Culturalmente, carioca de nascimento e criação, filho de pai
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

paulista do interior e de mãe americana, mas sem inglês de berço devido à
influência da avó paterna, a língua materna da mãe foi aprendida fora do lar para
ao lar retornar. Academicamente, neste entre-lugar latino americano, a
mestiçagem é então assumida como posição, mais que condição, nesta escrita.
Ao viver acadêmico, soma-se um viver prático desde 1992 escrevendo,
publicando e divulgando os Role Playing Games (RPG) como livros de narrativa
para o entretenimento, tendo como obra inicial o RPG “Desafio dos
Bandeirantes”, primeiro RPG a abordar a história, cultura e folclore do Brasil. Em
1998, comecei a jornada de aplicação do RPG à educação em escolas de Ensino
Fundamental, principalmente para História e Geografia. O retorno à academia se
deu em 2002 e 2003 com o mestrado em Design, utilizando histórias interativas
para auxiliar crianças surdas a adquirir português oral e escrito, além de
desenvolverem criatividade. O doutorado em Literatura traz um desdobramento da
pesquisa, na busca por verificar se as histórias interativas podem contribuir para a
formação de habilidades de leitura e escrita críticas em adolescentes. Um passo
além, pessoal, o doutorado traz o retorno gostoso aos livros, à literatura que
andava tão distante da vida do autor-pesquisador. Traz o gosto pela poesia.
A hipótese de base de que a leitura antecede a escrita requer agora uma
elaboração maior. O termo “leitura” é aqui compreendido em seu sentido amplo,
conforme proposto pela Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio: “A leitura é
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entendida hoje como uma interação entre o texto e o leitor, ambos forjados no
amplo circuito de significações e mídias da contemporaneidade; como
experiência do diálogo entre o sujeito e as textualidades/linguagens do mundo
pós-moderno”. (http://www.catedra.puc-rio.br/apresentacao.htm, capturado em
27/08/07). Observamos então que a leitura aqui não é somente a do texto
impresso, mas de imagens, vídeos, filmes, do ambiente urbano e social em que
vivemos. A Cátedra de Leitura UNESCO na PUC-Rio, por exemplo, envolve os
Departamentos de Letras, Educação e Artes e Design, que interagem no plano do
conhecimento e das práticas retornando à natureza multidisciplinar do saber.
Se a perspectiva de leitura for unicamente a do texto verbal escrito, parece
ser lógico o caminho linear de que a leitura é sucedânea da escrita, pois antes
desta havia a oralidade e a pré-história. Porém, se considerarmos que ler é mais do
que decifrar um código, se a leitura for percebida como um esforço de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

compreensão de um texto a partir de mobilização de repertórios adquiridos e
formados pelas linguagens de que dispomos em seus contextos de usos, torna-se
visível que a leitura antecede a escrita. Os indivíduos pré-históricos, em sua
cultura oral, “liam” o mundo que os cercava, as forças da natureza, os animais, os
grupos humanos em que eles se inseriam, o mistério da morte, os interditos, e
“escreviam” suas interpretações desses fenômenos imageticamente, como as
pinturas das cavernas de Lescaux e Altamira, escreviam rituais religiosos, práticas
sociais, mitos e tabus. Leitura suficiente para escrever grandes feitos como a
descoberta do fogo, a invenção da agricultura, os primeiros povoamentos fixos e
relações comerciais e políticas.
Ler então é pensar, refletir, e escrever é registrar essa reflexão incitando a
novas. Pois não devemos incorrer no erro de considerar que a escrita se resuma a
fixar conceitos pré-existentes. Esta prefiguração dos repertórios para a
configuração da escrita, sempre é refigurada pela leitura que a segue, para usar as
categorias de mimese postuladas por Paul Ricoeur (Ricoeur, 1984). Apesar dos
esforços de regimes autoritários que insistiam numa única interpretação válida, os
leitores sempre puderam alcançar diferentes interpretações dos textos escritos
justamente por não os decifrarem unicamente, mas os refigurarem em suas mentes
num diálogo, consciente ou não, com suas leituras anteriores.
Roland Barthes alerta que o leitor não chega ao texto de forma ingênua ou
inocente, nenhuma primeira leitura é uma leitura primeira, pois o “eu” do leitor já
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carrega consigo uma pluralidade de outros textos cuja origem se perdeu. Leitura
que não se resume a textos literários, pois para Barthes toda imagem é de certa
forma uma narrativa. Não há, tão pouco, leitura objetiva possível, pois a
objetividade é um sistema imaginário que obstrui o texto, diferindo da
subjetividade por ter um gesto castrador mais forte. É aqui que a releitura se
mostra útil (Barthes, 1992 [1970]).
Releitura: prática contrária aos hábitos comerciais e ideológicos da
sociedade atual que recomenda jogar fora a história devorada para consumir outra,
preferencialmente comprando-a na forma de um livro, ingresso de cinema,
programa de TV etc; admitida somente para alguns leitores marginais como
professores, velhos e crianças), vista como tediosa por ser um “chover no
molhado”. A releitura, porém tem uma grande força: apenas ela é capaz de salvar
o texto da repetição, pois aqueles que não relêem estão condenados a ler em tudo
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

a mesma história (por exemplo, sustentando clichês que se repetem nas
telenovelas, comédias românticas e em mais de vinte filmes de James Bond.) Há
diferença entre procurar leituras diferentes no mesmo texto e procurar a mesma
leitura em textos diferentes. A releitura tem o poder de multiplicar o texto em sua
diversidade e em seu plural: arrancando-o da cronologia interna, onde um evento
acontece antes ou depois de outro, restaurando um tempo mítico, onde não há
antes nem depois; contestando a pretensão de ingenuidade da primeira leitura,
obtida por artifícios de suspense, após a qual bastaria apenas “explicar” o texto
intelectualizando-o. A releitura não objetiva alcançar o texto “verdadeiro”, mas
um texto plural: mesmo e novo (Barthes, 1992: [1970]). Ítalo Calvino ao teorizar
sobre a releitura também trabalhou com a articulação de diferentes leituras e, de
certa forma, com a pluralidade dos textos clássicos ao apresentar o seguinte
raciocínio: “Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a
primeira”, por outro lado “Toda primeira leitura de um clássico é na realidade
uma releitura”, de onde conclui que “Um clássico é um livro que nunca terminou
de dizer aquilo que tinha para dizer” (Calvino, 2007 [2002]: 11). Ao mesmo
tempo em que eterniza, como coloca Machado de Assis, “livros relidos são livros
eternos”, a releitura também renova e revigora o texto e o leitor.
Portanto, cada leitura mobiliza leituras anteriores e é essa sua característica
que permite a capacidade de escrita, tanto em termos de conhecimento do código
quanto de repertório. É preciso primeiro ler, para depois poder escrever. De modo
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similar ao do bebê que precisa ouvir primeiro para aprender a falar. Esta opinião,
sem querer evocar argumentos de autoridade e sim uma experiência, é
corroborada por diversos profissionais da escrita (Carrenho & Magno, 2005).
“Tenho para mim que sou essencialmente um leitor. Como sabem, eu me aventurei
na escrita; mas acho que o que li é muito mais importante do que o que escrevi.
Pois a pessoa lê o que gosta – porém não escreve o que gostaria de escrever, e sim
o que é capaz de escrever”. Jorge Luís Borges
“Quem não lê, não escreve”.Wander Soares, editor brasileiro.
“Aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito” Miguel de Cervantes.

Explanada a hipótese de base de que a leitura antecede a escrita,
viabilizando-a, seria esta também capaz de motivá-la? Há textos que incitem mais
à escrita do que outros?
Um conceito que nos será de valia é o de produtividade do texto proposto
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por Barthes em seu livro “S/Z”. “A produtividade do texto literário é sua
capacidade de produzir sentidos múltiplos e renováveis, que mudam de leitura a
leitura. Ler não seria, então, aplicar modelos prévios, mas criar formas únicas que
são formas virtuais do texto ativadas pela imaginação do leitor”(Moisés, 1983:
50).
Barthes propõe uma qualificação dos textos em escrevíveis e legíveis. Ele
pondera que talvez não haja nada a dizer sobre os elusivos textos escrevíveis. Em
primeiro lugar, onde encontrá-los? O texto escrevivel não é uma coisa,
dificilmente será encontrado em livrarias, é produção e não representação; é
processo; ação; uma rede de virtualidades; um presente perpétuo.
“(...): o texto escrevivel é a mão escrevendo, antes que o jogo infinito do mundo (o
mundo como jogo) seja cruzado, cortado, interrompido, plastificado, por algum
sistema singular (Ideologia, Gênero, Crítica) que venha impedir na pluralidade dos
acessos, a abertura às redes, o infinito das linguagens. O escrevivel é o romanesco
sem o romance, a poesia sem o poema, o ensaio sem a dissertação, a escritura sem
o estilo, a produção sem o produto, a estruturação sem a estrutura”(Barthes, 1992
[1970]: 39).

Os textos legíveis por sua vez seriam produtos e não produções,
constituindo a enorme massa de nossa literatura. O texto legível é o contravalor do
escrevivel, é aquilo que pode ser lido, mas não escrito. Os textos legíveis se

1

Diogo.

Frases compiladas no livro “O livro entre aspas”, de Carlo Carrenho e Rodrigo Magno
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diferenciam quanto à sua pluralidade, aferida pela interpretação. A pluralidade
dos textos, sua capacidade de mobilização, tem num dos pólos o texto
integralmente plural e no outro o texto unívoco. Barthes associa o legível
modestamente plural ao texto clássico.
O texto plural ideal se constituiria de redes múltiplas que se entrelaçam sem
que uma possa dominar as outras; uma galáxia de significantes em vez de uma
estrutura de significados. Reversível, sem início, pode ser penetrado por várias
entradas sem que haja uma principal. No texto plural não há nada fora dele, mas
também não há um todo do texto, ele está liberto simultaneamente da
exterioridade e da totalidade. Por isso, não têm estrutura narrativa, gramática ou
lógica da narrativa. Os textos plurais são “multivalentes, reversíveis e francamente
indedutíveis”.
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Os textos moderadamente plurais são simplesmente polissêmicos. Para estes
há um moderador médio que é pobre demais para os textos integralmente plurais e
vago e sensível demais para os textos legíveis unívocos: a conotação.
Barthes apresenta a definição de conotação dada por Hjelmslev: “um sentido
segundo, cujo significante é constituído por um signo ou sistema de significação
primeiro que é a denotação”(Barthes, 1992 [1970]: 40). A conotação é a via de
acesso à polissemia do texto clássico, ao plural limitado que o funda, tem o poder
de corresponder a menções intra e extratextuais.
Barthes afirma que quanto mais plural é o texto, menos está escrito antes
que este seja lido, onde a leitura é um trabalho de linguagem em que escrevo a
minha leitura (Barthes, 1992 [1970]: 43). Eliana Yunes sustenta a “hipótese de
que a leitura precede a escrita e de que não há escritor ou artista que produza sem
antes ter vivido com densidade a condição de leitor” (Yunes, 2002: 33). Hipótese
que dialoga bem com a proposição de Barthes já citada de que todo “eu-leitor” é
constituído por um emaranhado de outros textos em que a leitura é uma escrita. O
texto escrevivel, do qual é difícil dizer algo, está do lado do que é possível
escrever, da prática do leitor, do que textos desejar fazer avançar no mundo.
Podemos então retomar a proposição inicial de Barthes de que o desafio atual da
literatura é mobilizar as forças produtivas do texto, incentivando o leitor a uma
produção, arrancando-o de sua passividade.

19
“Por que o escrevivel é nosso valor? Porque o que está em jogo no trabalho
literário (da literatura como trabalho) é fazer do leitor não mais um consumidor,
mas um produtor do texto. Nossa literatura está marcada pelo divórcio impiedoso
que a instituição literária mantém entre o fabricante e o usuário do texto, seu
proprietário e seu cliente, seu autor e seu leitor. Esse leitor está, então, mergulhado
em uma espécie de ócio, de intransitividade, e, resumindo, de seriedade: ao invés
de agir, de aceder plenamente ao encantamento do significante, à volúpia de
escrever, tudo que lhe resta é a pobre liberdade de receber ou rejeitar o texto; a
literatura nada mais do que um referendum” (Barthes, 1992 [1970]:38).

A partir do raciocínio de Barthes de que os textos clássicos podem ser
moderadamente plurais para a leitura, não sendo legíveis unívocos, proponho que
esses textos também possuam um moderado poder de mobilização para diferentes
escritas a partir deles e seriam fugazmente escrivíveis.
Vimos que mesmo os textos clássicos são moderadamente plurais, com uma
produtividade polissêmica que lhes permite diferentes leituras. Os textos do ciclo
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lendário da Guerra de Tróia mobilizaram Homero a escrever a Ilíada; o ciclo
mitológico-lendário germânico levou Wagner a escrever “O Anel dos
Nibelungos”; a novela Sarrasine de Balzac uniu-se ao desejo de Barthes de
ultrapassar o estatismo da semiologia e encontrar a produtividade do texto,
levando-o a escrever “S/Z”.
Há exemplos envolvendo RPGs?
O livro “O Senhor dos Anéis” fez parte da inspiração que levou Dave
Arneson e Gary Gygax a criarem o primeiro RPG, Dungeons&Dragons (D&D)
em 1974; a partir de Dungeons&Dragons, Ed Greenwood criou o cenário de
D&D chamado “Forgotten Realms” e escreveu romances nesse cenário; Robert
Salvatore escreveu duas trilogias de romances de sucesso ambientadas no cenário
de “Forgotten Realms”. Da releitura de um romance para um RPG, da releitura de
um RPG para um romance.
Um ponto importante é que o texto escolhido tem de “funcionar para o
leitor”, como coloca Ítalo Calvino, para mobilizá-lo (Calvino, 2007 [2002]).
Assim, é importante selecionar um texto que possa ter relação com a vivência dos
alunos, com os saberes que trazem de fora da escola, como observa Paulo Freire
(Freire, 1996).
A produtividade escritural de um texto não poderia ser vislumbrada, ou
estimulada, por uma forma narrativa multiforme, interativa, que demandasse a
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participação do receptor, uma produção, uma criação, ao invés de um simples
referendo, de forma similar à proposta de Barthes? O uso do RPG talvez se
justifique como “chamado à aventura da escrita” a partir de um texto. Um convite
à leitura, releitura e escritura.
Um esclarecimento importante: o termo “escritura” dentro do pensamento
de Barthes teve seu significado enriquecido ao longo da evolução do pensamento
barthesiano, alçando no final uma paridade com a literatura de jouissance (gozo
ou fruição), deslocadora do sujeito. Solicitar tal produção de alunos do Ensino
Médio, ou mesmo de graduação, seria certamente um exagero. Principalmente se
levarmos em conta o apurado burilar de uma escritura nesse sentido. Vou
discorrer agora um pouco mais sobre a escrita que desejei mobilizar nos alunos
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através da TNI. Uma escrita inspirada na pedagogia barthesiana.
1.1
Uma pedagogia barthesiana
A professora e intelectual Leyla Perrone-Moisés foi aluna de Barthes,
divulgadora de seu pensamento e tradutora de seus livros no Brasil. No passeio
pela vida e obra de Barthes que escreveu, “Roland Barthes, o saber com sabor”,
ela nos diz que ele tinha a convicção que a tradução de seus textos não era uma
questão de letra, mas de “tom justo”. Buscando honrar a confiança recebida, a
tradutora buscou traduzir a obra de Barthes reescrevendo-a tom sobre tom. Ela
comenta a situação privilegiada de ter sido sua aluna, tradutora e ter uma relação
pessoal que lhe permitia recebê-lo em sua casa e ser por ele recebida. Por esses
motivos, por essas vivências, optei por ouvir da professora Leyla Perrone-Moisés
o “tom” do Barthes professor.
Barthes, coerentemente com sua atuação como intelectual e escritor, refletiu
sobre a prática do professor e a subverteu. Suas idéias sobre o ensino têm como
ponto de partida, a lucidez, e como força motriz, o desejo.
Recusando o papel tradicional do professor como detentor e transmissor do
conhecimento, Barthes convida afetuosamente seus alunos para que participem de
sua própria prática de escritor. O professor Barthes fala do livro que está
escrevendo, não para dizer: “escrevam como eu”, mas para convidar: “assim como
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eu escrevo um texto meu, você pode escrever um texto seu”. Ele se diverte com o
paradoxo de ensinar enquanto escreve, visto ensinar ser tradicionalmente repetir e
ser a obra de arte irrepetível. Além disso, como a escritura é fazer onde se
encontram vários saberes imprevisíveis e não um saber prévio, o escritor então
ensina o que não sabe.
O que eu gostaria de renovar, cada um dos anos em que me será dado aqui ensinar,
é a maneira de apresentar a aula ou o seminário, em suma de “manter” um discurso
sem o impor: esta será a aposta metódica, a questio, o ponto a ser debatido. Pois o
que pode ser opressivo num ensino não é finalmente o saber ou a cultura que ele
veicula, são as formas discursivas através das quais ele é proposto. (Barthes,
1978:43).

Barthes se incomodava com os alunos que anotavam tudo que dizia,
detestava os resumos que aniquilavam a forma pelo conteúdo, fugindo da
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característica do discurso do professor, compartilhada com a dos políticos, que é a
de poder ser resumido. Em seu lugar encorajava anotações esparsas, “atordoadas”,
motivadas pelo desejo, que teriam mais chances de produzir textos novos,
pessoais, que era o que ele queria receber de volta, e não reflexos do seu discurso,
para ele conhecido, portanto tedioso. Barthes queria uma escrita a partir do que
ele falava.
No seminário não há nada a representar, a imitar: a “nota”, instrumento maciço de
registro, estaria aí deslocada; anota-se apenas, num ritmo imprevisível, aquilo que
atravessa a escuta, que nasce de uma escuta atordoada. A nota é destacada do saber
como modelo (coisa para copiar); ela é escritura, não memória; está na produção,
não na representação. (Barthes, 2004 [1974]: 417)

A pedagogia barthesiana está voltada então para a produção e não para
representação, para a criação e não a repetição, para alunos ativos e não passivos,
para o diálogo, para a escrita a partir de. O seu seminário virava então uma área
de jogo, onde o saber se criava à margem do poder acadêmico, como um
suplemento do prazer e do afeto.
O necessário rigor de pesquisa de uma universidade é garantido através da
fixação de metas e etapas, levantando hipóteses, adotando métodos e realizando
diligentemente o trabalho. Porém, com a consciência de que no final o que
importa é o próprio caminho e os desvios que nele se encontram, num trajeto que
é alimentado e legitimado pelo desejo.
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Barthes enfatizava uma arte de viver que consistia em acolher e estimular as
diferenças, sem que estas entrem em conflito, mas possam viver em pluralidade.
Para isso, era vital manter a palavra calma nos debates, nos encontros das falas.
O professor Barthes buscava evitar as ilusões e compulsões da relação
didática propondo que se reconhecesse nela a existência de corpos e desejos. O
grupo do seminário então se tornava um texto composto de traços físicos e frases
soltas, numa mudança radical das regras da instituição acadêmica. Aceitava-se
uma leve erotização do ensino que derretia e descolava o saber, aligeirando-o de
seu peso de enunciados, fazendo dele uma enunciação. Esse erotismo reconhecido
como presença de desejos suspensos garantia a vitalidade do ensino; por outro
lado, o fato de serem desejos múltiplos, flutuantes, nunca fixados, mantinha o
grupo no nível do texto, evitando uma escorregada para o psicodrama.
Barthes distinguia três práticas de educação: o ensino, onde se transmite um
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saber; a aprendizagem, onde se transmite uma competência; a maternagem, onde
nada se transmite realmente a não ser o afeto. É a terceira prática que lhe interessa
e que ele leva para seus seminários numa grande subversão de sucesso.
No ensino barthesiano a metáfora tradicional do mestre como pai, detentor
do saber e representante da lei, é substituída pela metáfora da mãe – aquela que
deseja o desejo do filho. Aquela que sustenta, encoraja e deseja o sucesso da
criança. Barthes se assemelha então a um idealizado mestre Zen, aquele que não
ensina literalmente nada, mas que desperta o sujeito para o saber.
A pedagogia barthesiana tem como princípios então o respeito à diferença, a
pluralidade, a aceitação do desejo e do prazer na pesquisa sem descuidar do rigor
científico, o estímulo afetuoso à produção. Barthes, ao combinar os papéis de
professor e escritor, demanda uma produção de seus alunos, não quer receptores
passivos, copistas do seu discurso, encoraja o diálogo num jogo em que todos
participam. Por isso mesmo, como aponta Perrone-Moisés, seu método de ensino
privilegia os grupos pequenos dos seminários. Esta troca deve ser prazerosa para
professor e alunos, pois há produção de ambas as partes. As aulas de grande
sucesso no Colégio de França, que acorrem multidões o angustiam, como ele
revela a Leyla-Perrone Moisés numa conversa informal:
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“Não sei quem são, não sei o que esperam de mim. Claro que esse público me
envaidece, seria mentiroso negá-lo. Mas cada aula é um tremendo cansaço para
mim. Não é como os pequenos seminários da École Pratique, você se lembra?
Aquilo sim, me dava prazer. Este é um público, e é isso que me aborrece. Vou
terminar este semestre e parar por algum tempo” (Perrone-Moisés, 1983:99).

Leyla Perrone-Moisés lembra que Barthes pedia de seus alunos um cuidado
metodológico, mas sabendo “que a hipótese é uma miragem, o método é uma
bengala que a certo ponto se pode jogar fora, e que todo trabalho que vale a pena
se nutre do desejo e por ele se justifica” (Perrone-Moysés, 1983: 80).
A produção escrita que desejo que os alunos produzam com auxílio da TNI
é a escrita a partir de solicitada, desejada, por Barthes de seus alunos nos
seminários. Esta escrita que demanda uma reflexão, uma crítica, uma produção ou
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criação, é a que estarei denominando ao longo desta tese de escrita criativa.
O designer de jogos estadunidense Robin Law aponta em seu livro, “Robin's
Laws of good game mastering”, que a prática do RPG demanda uma produção por
parte de seus praticantes que, para seu sucesso, deve buscar equilibrar os desejos
de todos os jogadores entre si e com o Mestre, por isso mesmo é ideal que os
grupos sejam pequenos nessa atividade social de produção coletiva de narrativas,
cujo objetivo final é a diversão de todos. O RPG parece então ser uma ferramenta
didática que se ajusta bem à pedagogia barthesiana.
O pensamento de Roland Barthes será uma presença marcante ao longo do
desenvolvimento teórico desta pesquisa, mas busquei também contribuições de
outros autores. O pensamento complexo, com a religação entre os saberes poéticos
e prosaicos, de Edgar Morin será um horizonte importante para a tese, pois,
segundo o pensador francês, a literatura revela a complexidade humana e através
da metáfora literária estabelece uma comunicação entre realidades muito
diferentes (Morin, 2002). Além disso, o pensamento complexo pode ser uma
excelente perspectiva para um posicionamento diante da interatividade (Silva,
2002). As considerações de Paul Ricoeur sobre o processo mimético em três
etapas da narrativa, bem como as observações de Janet Murray sobre as narrativas
participativas e um olhar sobre obras de Ítalo Calvino fundamentam o
questionamento da narrativa da TNI. Os conceitos de níveis de abertura da obra e
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interatividade se baseiam nas ponderações dos pesquisadores brasileiros Júlio
Plaza e Marco Silva, respectivamente. Os aspectos pedagógicos da TNI se
estabelecem num diálogo com a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, a
pedagogia da autoria de Carmen Neves e a proposta da educação flexível. Os
questionamentos específicos sobre RPG acompanharam as minhas pesquisas, as
de Eliane Bettocchi, Sônia Rodrigues, Andréa Pavão e Jane Braga Os aspectos de
formação do leitor dialogaram com autores já citados, além de Eliana Yunes.
Cuidei para que a rede formada por eles guardasse um mesmo plano
epistemológico. Sendo este o horizonte teórico da tese, vamos para sua parte
prática.
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1.2
Práxis
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
Sou poeta..
Cecília Meireles.

Durante a pesquisa foram realizadas quatro pesquisas de campo que
descreverei brevemente aqui. Elas serão tratadas em maiores detalhes no quarto
capítulo desta tese.
Eu comparei sessões de RPG em sala de aula com produção voluntária e
obrigatória com sessões fora do ambiente educacional com produção voluntária.
Assim, foi possível obter uma comparação entre as instâncias mobilizadora e
facilitadora da capacidade potencializadora de escrita do RPG. Ao longo deste
processo foi desenvolvido o método TNI para aplicação de RPG para fins
educacionais.
PUC-Rio: ficção-científica; fantasia; terror.
Esta pesquisa de campo, realizada no segundo semestre de 2004, constituiuse de uma aula sobre RPG e três sessões de demonstração de RPG com uma turma
do curso de formação de escritores do departamento de Letras da PUC-Rio, sob a
supervisão da professora Pina Coco. Para que houvesse diversidade, optou-se que
cada uma das sessões de RPG seria de um dos três gêneros mais populares de
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RPG comercial: ficção-científica; fantasia; terror. Depois, foi solicitado aos alunos
escreverem textos com base nas aventuras vividas.
A atividade foi satisfatória para professora, pesquisador e alunos,
conseguindo envolver a turma. Avaliações e ponderações foram feitas para serem
utilizadas nas pesquisas de campo com os alunos adolescentes. Da Universidade
para a Escola, from college to colégio.
Colégio Estadual Vicente Januzzi: Capitães da Areia no asfalto
A pesquisa de campo realizada com alunos adolescentes transcorreu nos
meses de setembro, outubro e novembro de 2004. Participaram cerca de 40 alunos
do Ensino Médio do Colégio Público Estadual Vicente Januzzi. A obra escolhida
para adaptação para RPG foi “Capitães da Areia” de Jorge Amado por seu tom de
aventura e engajamento social, em comum acordo com o professor de português.
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Oito alunos do 3° ano do Ensino Médio e um estagiário atuaram como
mestres de RPG para cerca de 30 alunos do 1º ano do Ensino Médio que
participaram como jogadores. Os alunos-mestres receberam um curso de cinco
aulas sobre narrativa e RPG e o livro-básico de RPG criado para a atividade com o
roteiro da aventura, baseado no romance, Capitães da Areia, sob a supervisão do
professor de português João Carlos Baptista.
As sessões de RPG foram realizadas quarta-feira, à tarde, nos dois tempos
de aula do professor João. Durante as sessões os alunos eram estimulados à uma
produção escrita livre, voluntária, através da técnica do metajogo. Após seis
sessões de jogo, os alunos-jogadores criaram textos escritos e imagens sobre as
personagens, o roteiro e também avaliando a atividade. Esta produção era
obrigatória. (ver Anexo 5).
O RPG foi aprovado pelos alunos e pelo professor João Baptista (ver Anexo
4). O prazer foi legitimado pela motivação alta de cerca de 80% da turma que se
envolveu alegremente com a atividade. A produção escrita e imagética dos alunos
também foi bem acima do esperado. Alguns problemas também foram notados e
soluções propostas. Houve aumento da leitura, houve uma escrita criativa? Como
houve escrita que antes não havia, o que implica em uma articulação de leituras
que antes não havia, parece razoável supor que houve um avanço. Ao ler a obra, o
aluno relê o mundo que o cerca, relê a obra, escreve seu texto e, quem sabe,
reescreve sua vida para si e no mundo.
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Instituto Nacional de Educação de Surdos
Esta pesquisa foi realizada com uma pequena turma de alunos da 6a série no
primeiro semestre de 2007. Os alunos estavam na sexta série, mas tinham a
mesma faixa etária dos alunos ouvintes do Colégio Estadual Vicente Januzzi.
Apesar de contar com o apoio da professora de português, que atuou como
intérprete em alguns momentos ou mobilizou intérpretes da instituição, os
resultados não foram satisfatórios. Aparentemente, a ausência de um mestre de
RPG qualificado em Libras foi uma barreira para a atividade que demandaria
então o treinamento em TNI de uma pessoa fluente em Libras ou vice-versa.
Grupos particulares fora da situação de classe educacional
Três grupos com três jogadores em cada um participaram como voluntários
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da pesquisa. Os jogadores eram de nível educacional e etário diverso dos alunos
do Colégio Estadual Vicente Januzzi ou do INES. Todas as sessões tiveram a mim
como mestre do jogo e ocorreram no segundo semestre de 2007.
O objetivo aqui era testar a capacidade mobilizadora do RPG para a
produção escrita, com atividades voluntárias fora de uma instituição de ensino. A
necessidade desta verificação surgiu a partir de ponderações feitas em cima dos
dados coletados no Colégio Estadual Vicente Januzzi. O resultado da pesquisa foi
satisfatório para os fins pretendidos, com uma produção bem variada por parte dos
jogadores, aparentemente demonstrando as limitações do poder mobilizador do
RPG quando o cenário não é atraente em si para os jogadores.
A metodologia utilizada em todas as pesquisas de campo foi de observação
participante e entrevistas semi-estruturadas (Anexos 2 e 3). Nos casos do Colégio
Estadual Vicente Januzzi e no dos grupos particulares também foram utilizados
questionários e análise documental (Anexo 1). As pesquisas realizadas
aparentemente confirmaram a segunda e a terceira hipótese, mas corroboraram
apenas parcialmente a primeira. O poder facilitador da escrita do RPG mostrou ser
mais efetivo do que seu poder mobilizador, este dependendo mais da qualificação
do mestre de jogo e do interesse dos jogadores pelo cenário proposto.
Após este breve preâmbulo, convido meus leitores a seguir pelo percurso
aqui descrito.

2
Role Playing Game (RPG)
CÉU
A criança olha
Para o céu azul.
Levanta a mãozinha,
Quer tocar o céu
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Não sente a criança
Que o céu é ilusão:
Crê que não o alcança,
Quando o tem na mão.
(Estrela da Vida Inteira, Manuel Bandeira).
XLVI
O rumor das vozes e dos veículos acordou um mendigo que dormia nos degraus da igreja.
O pobre diabo sentou-se, viu o que era, depois tornou a deitar-se, mas acordado, de barriga
para o ar, com os olhos fitos no céu. O céu fitava-o tam’bem, impassível como ele, mas sem
as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, nem os andrajos, um céu claro, estrelado,
sossegado, olímpico, tal qual presidiu às bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrecia. Olhavamse numa espécie de jogo do siso, com certo ar de majestades rivais e tranqüilas, sem
arrogância, nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu:
- Afinal, não me hás de cair em cima.
E o céu:
- Nem tu me hás de escalar.
(Machado de Assis, Quincas Borba)

A principal editora de RPGs do Brasil, a Devir Editora, estima que existam
hoje cerca de 500 mil praticantes de RPG em atividade. Anualmente, é organizado
em São Paulo um evento chamado “Encontro Internacional de RPG” reunindo
cerca de 12 mil pessoas. Apesar de ter conquistado algum espaço na mídia, os
Role Playing Games ainda são pouco conhecidos, algumas vezes levando a malentendidos.
Neste capítulo vamos nos familiarizar com a forma de narrativa participativa
conhecida como Role Playing Game (RPG). Faz-se necessário então uma breve
visão do histórico de surgimento desta forma narrativa, seguida de uma proposta
para suas características e componentes. Ambos se constituem de um retorno
rápido e atualizado a questões que abordei em minha dissertação de mestrado.
Desde então, aprofundando meus estudos, estabeleci uma relação entre os três
níveis de abertura da obra de arte propostos por Júlio Plaza e a abertura da
narrativa em histórias abertas. Creio que é válido trazer aqui uma releitura de
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pontos trabalhados na dissertação para desdobrá-los em novos posicionamentos na
atual pesquisa.
Em seguida, proporei uma aplicação do conceito de mimese segundo um
enfoque poético proposto por Paul Ricoeur para os RPGs. Concluirei visitando as
críticas mais comumente feitas às narrativas geradas pelo RPG, aproveitando para
investigar suas limitações no momento atual.
2.1
Uma história para o RPG
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“Eu preciso olhar para trás pra trás pra seguir em frente. / E pra você eu dedico esse som,
esse presente. Com uma galera classe A fotografando em raio-X/ To mostrando nessa chapa
boa parte do que eu fiz/ Na forma de uma mini-discografia autorizada/ Aqui em edição
revista e ampliada”.
Fernanda Abreu, Raio X. 1997.

O RPG é uma forma de narrativa que se diferencia das narrativas lineares
tradicionais tendo surgido nos EUA em 1974 a partir dos jogos de guerra que
simulavam batalhas em tabuleiros. David Arneson e Gary Gygax, aficionados por
wargames, criaram um jogo que se passava num cenário de fantasia medieval,
similar ao universo fantástico concebido pelo professor inglês J.R.R. Tolkien, cuja
obra mais famosa é “O Senhor dos Anéis”1. Inicialmente, as histórias eram muito
simples: invadir as catacumbas, matar os monstros e pegar o tesouro.
Posteriormente a criação de personagens e tramas recebeu um tratamento mais
elaborado. A terminologia dessa primeira fase do RPG contaminou-se com
palavras oriundas dos Jogos de Guerra: "Mestre do Jogo"; "Aventura";
"Campanha" etc. Quase todos os cenários criados eram de "fantasia medieval",
um jargão do meio do RPG. Refere-se a um cenário em que existem povos de
diferentes

“raças”

(normalmente

humanos,

elfos,

anões

e

hobbits/halflings/pequeninos) em que heróis como cavaleiros, magos, sacerdotes,
bardos e ladinos, enfrentam monstros e outros seres malignos. A magia e os seres
sobrenaturais são presentes. O ambiente costuma ser inspirado no imaginário da
Idade Média européia, com castelos, tavernas, vilarejos, nobres, dragões etc. Foi o
1

TOLKIEN, J.R.R. The Lord of the Rings . Trilogia de livros ( The Fellowship of the Ring; The
Two Towers; The Return of the King). Os dois primeiros foram publicados em 1954 e o terceiro em
1955 na Inglaterra. O livro descreve uma história épica em um cenário de inspiração medieval
européia em que heróis de diferentes “raças” (humanos, elfos, anões e hobbits) se unem para
enfrentar o maligno Sauron. A trilogia foi adaptada para o cinema em três filmes nos anos de 2001,
2002 e 2003.
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primeiro tipo de cenário dos RPGs e até hoje é um dos mais populares.
Atualmente há uma grande diversidade de cenários (fantasia; terror; histórico;
aventura etc.) e o R P G passou a ser aplicado para outros fins além do
entretenimento. Surgiram outros termos como "Narrador"; "História"; "Crônica";
etc. em clara “contaminação” do gênero por reflexos da Teoria da Literatura.
Observemos então que o entendimento de como se cria e joga um RPG vem
mudando desde sua origem, em 1974 nos EUA, podendo ser identificadas três
fases distintas em que há uma preponderância de certos padrões na produção
comercial nos EUA e no Brasil.
As 3 fases do RPG aqui consideradas são as identificadas pela pesquisadora
e ilustradora de RPGs Eliane Bettocchi (2002, p: 40-49) em sua dissertação de
mestrado em Design. Basicamente, esta autora faz uma relação entre a produção
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de jogos levantada por Fábio Amâncio (1997) entre 1974 e 1997 e as gerações de
mestres 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.
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A 3a fase (EUA: 1992; Brasil: 1994) abre com o RPG Vampire: The
Masquerade 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.
Abaixo seguem alguns exemplos da produção brasileira e sua influência
estadunidense nas suas três fases, incluindo o início da produção com fins
didáticos.
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•

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.2

•

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.
2

As datas marcam períodos em que uma determinada fase era hegemônica, mas RPGs de
a
a
estilo de 1 fase são produzidos até hoje, como, por exemplo, o D&D 3 edição.
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•

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 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
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anos do Descobrimento.

Figura 1 - Tagmar

Figura 2 - Desafio dos
Bandeirantes

Figura 3 - Mini Gurps
Descobrimento do Brasil

A 3ª fase vem começando a mostrar sinais de esgotamento. Os RPGs mais
populares, “Dungeons & Dragons” e “Vampiro: a Máscara”, se reinventaram com
mudanças de visual, regras e cenário. A fantasia medieval vem buscando novas
opções com a “fantasia romântica” do RPG “Blue Rose”, como alternativa à
“fantasia épica”, com ênfase em relacionamentos, diplomacia, ética etc.
Uma outra opção que vem se configurando são os jogos de collaborative
roleplaying, em que as responsabilidades e autoridade do Mestre do Jogo são
compartilhadas com os jogadores. Discorrerei um pouco mais sobre este tema na
última seção deste capítulo.
Mas, afinal? Como se joga RPG?
No RPG, os praticantes criam suas personagens que participam de histórias
parcialmente contadas por um Mestre do Jogo (também chamado de Narrador).
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No livro (ou qualquer que seja o suporte) de RPG se encontra parcialmente
descrito um cenário, no qual se passarão as histórias. As personagens criadas
pelos “jogadores” e pelo Mestre serão coerentes com o cenário: bandeirantes e
índios num cenário de Brasil colonial; cavaleiros e alquimistas num cenário de
Europa Medieval, etc. A história começa a ser contada pelo Mestre, mas os
“jogadores” são livres para decidir o que suas personagens falam e fazem na
história. Assim, os rumos da história são freqüentemente alterados pelas ações das
personagens, sendo na verdade uma história contada em conjunto pelo Mestre e
“jogadores”.
É papel do Mestre preparar a história, representar personagens não
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interpretadas pelos jogadores e coordenar as ações durante a prática de RPG.

Figura 4 – RPG de mesa.
A ilustração ao lado representa a situação ‘tradicional do início de uma
sessão de RPG. O Mestre está sentado à cabeceira da mesa, orientando os
jogadores que preencherão as fichas de suas personagens. As fichas contêm
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características das personagens como “Força”, “Inteligência”, “Vigor”, “Sorte” e
habilidades como “Xadrez”, “Biologia”, “Furtividade”, “Luta Desarmada”.
Mestres e jogadores representam as ações de suas personagens descrevendo-as e
enunciam suas falas de modo direto ou indireto. As dúvidas sobre os resultados
das ações das personagens dos jogadores, quando há possibilidade de falha ou
sucesso parcial, são resolvidas pelo sistema de regras. Este é um ponto em que
podem ocorrer debates entre Mestre e jogadores sobre a interpretação das regras.
Existem duas variantes para a prática de RPG acima, chamada de “RPG de
mesa” ou “table-top RPG”, que são o LARPG e o “Web RPG”.
LARPG é uma sigla para “Live-Action Role-Playing Game”, neste formato
o RPG se aproxima do “teatro de improviso”. Os jogadores recebem junto com as
fichas de personagens um roteiro com objetivos a serem alcançados durante a
sessão. Se eles criaram a ficha antes, recebem apenas o roteiro com os objetivos.
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A trama é articulada de forma que os objetivos das diferentes personagens se
entrecruzem de forma cooperativa ou competitiva. É reservado um espaço para a
sessão de jogo, sendo comum os jogadores buscarem um nível de caracterização
para comporem suas personagens. Devido à dificuldade de movimentar o grupo
por diferentes espaços, as tramas costumam se passar em um único local,
simulando eventos públicos ou “um bar onde tudo acontece”. Por exemplo, eu
uma vez organizei um LARPG num colégio em que a história ocorria dentro de
um baile na corte de D. Pedro II em que se celebrava a vitória na Guerra do
Paraguai. Uma área foi isolada com uma decoração mínima, mas os jogadores e
jogadoras buscaram improvisar roupas que remetessem à época. Também
participei de um LARPG como jogador em que o evento era o lançamento de um
livro do meu personagem. No Brasil, muitas vezes são organizados LARPG com
dezenas de jogadores e alguns mestres, com tramas interligadas em diferentes
sessões.
O “Web RPG” é basicamente quando a interação entre mestres e jogadores
ocorre via internet: por troca de e-mails assíncrona ou síncrona, através de
softwares como Skype ou MSN Messenger; em tempo real através de softwares
que permitem um ambiente compartilhado em que todos podem ver na tela
instantaneamente o que os outros estão digitando. É o caso dos Massive
Multiplayer Online RPGs. Neste caso há um cenário virtual, personagens e
interações, mas a atuação de Mestres de Jogo criando tramas não está presente na
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maioria das vezes. Em ambas as opções as mensagens trocadas entre os
participantes tendem a ser mais curtas e objetivas.
É possível fazer uma campanha com as sessões variando entre “RPG de
mesa”, LARPG e “Web RPG”, mas o usual é que o grupo tenha a sua preferência
e se atenha a ela. O “RPG de mesa’ é o mais praticado no Brasil. Existem alguns
motivos para isso: preparação mais fácil do que o LARPG, pois não pede a
caracterização de um espaço, para a trama, e dos jogadores, para a personagem. A
questão do “Physique du rôle”, tipo físico para o papel, não existe para o RPG de
mesa, mas pode tornar certas representações risíveis num LARPG. Por exemplo,
minha esposa Eliane é bem morena e tem 1,65 metro de altura e um dos
personagens favoritos dela é o policial civil carioca “Alexandre”, um homem loiro
e de 1,90m de altura. Enquanto num “RPG de mesa” sua interpretação é
aplaudida, graças ao notável “sotaque de malandro” que ela consegue fazer, a
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mesma representação ficaria muito difícil num LARPG; Os “web RPG” tem como
desvantagem a falta de contato pessoal, olho no olho, das outras duas formas.
Dentro do ambiente desta tese o objeto analisado é o “RPG de mesa”, por
ser o mais popular (conforme pode ser observado nos eventos de RPG, como o
Encontro Internacional de RPG de SP, já mencionado), o mais estudado por
pesquisadores brasileiros (Sônia Rodrigues; Andréa Pavão; Eliane Bettocchi; Jane
Braga) e o mais conhecido por mim. Há necessidade de um recorte e este obedece
a critérios práticos e de desejo pessoal.

2.2
Características e componentes
“Ler sem refletir é como comer sem digerir”.
Edmund Burke. Estadista britânico. 1729-1797.

Uma vez que aceitei a tradução de Role Playing Game como Jogo de
Representação, é importante fazer algumas observações para evitar certos malentendidos. O termo “jogo”, no contexto do RPG, não se refere à disputa, mas à
interação, ao próprio ato de representar uma personagem. Os participantes de uma
sessão de RPG, mestre/narrador e "jogadores" cooperam entre si em vez de
competir, sendo este um dos principais motivos do termo "jogo" ser questionado
por profissionais de RPG em relação à sua prática. Lembremos que a palavra play
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em inglês tem entre seus significados "jogar", "interpretar" e "brincar", permitindo
um "jogo de sentido" de difícil tradução para o português. Bluma Waddington
Vilar ao traduzir a conferência de Wolfgang Iser sobre "O Jogo" teve que
explicitar em alguns momentos quando o termo em inglês é play para "jogo" ou
"jogar" e games para "jogos"3. Podemos dizer que a interação iseriana entre o
Fictício e o Imaginário é, nesse sentido, play. Ao expor suas dificuldades de
tradução do termo jeu no texto Aula, de Roland Barthes, Leyla Perrone-Moisés
(in: BARTHES, 1977:82-85) esclarece o próprio conceito de “jogo” que, dentro
da teoria e prática barthesianas consiste de uma atividade ao mesmo tempo sem
finalidade senão o próprio jogo e de uma tática de crítica às cristalizações da
linguagem, característica que aproxima este “jogo”, então, do teatro, do “faz-deconta”.
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Para fins de formulação teórica, considerei em minha pesquisa quatro
características do RPG que, em combinação, o distinguem, em termos de suporte
e fruição, de outras maneiras de se contar uma história: socialização; hipermídia;
narratividade;.interatividade (Klimick, 2003).
O aspecto de socialização é enfatizado por diversos autores. Segundo Flavio
Andrade (1997), editor e co-autor de RPGs brasileiros com atuação na sua
aplicação didática de 1996 a 2001, o Role Playing Game permite ao jogador
exercitar sua fantasia e torná-la aceitável em seu meio. Isso, por si só, dá ao jogo
um grande papel como elemento socializante, pois, ao sentir-se aceito, o jogador
começa a se despir de suas inibições e se expor mais à sociedade. Para Sônia
Rodrigues, autora da primeira tese de doutorado a ter o RPG como objeto de
estudo, este é uma atividade “com sentido e função social” em que ficção é
produzida em grupo e manifestada oralmente. (Rodrigues, 2004: 63) Andréa
Pavão, doutora em Educação pela PUC-Rio e coordenadora de oficinas de leitura
e escrita, destaca também o aspecto construção coletiva de narrativas em que há
formação de comunidades de leitores. (Pavão, 2004:75) O designer de jogos
Robin Law enfatiza que o objetivo principal da prática de RPG é de que todos se
divirtam, destacando a necessidade da busca de equilíbrio entre os gostos e
3

Em "Teorias da Ficção, Indagações à Obra de Wolfgan Iser". Org. João Cezar de Castro
Rocha. Eduerj.1999 (pg. 107-115)
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desejos de todos os participantes, mestres e jogadores. (Law, 2002) Ed
Greenwood, autor do popular cenário “Forgotten Realms” de D&D, em sua
palestra “Como construir mundos” proferida na GenCon de 2004 observou que
“RPG é sobre construir memórias. Memórias de bons momentos com seus
amigos”. Este aspecto de socialização do RPG é, vital para a cooperação e para as
convenções sobre os limites das intervenções dos jogadores.
Júlio Plaza define hipermídia como "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). O RPG pode então ser visto
como uma narrativa hipermidiática (texto escrito, imagens e a narração do Mestre
e representação das personagens pelos jogadores), onde a disponibilidade
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instantânea de possibilidades articulatórias permite uma reconfiguração constante
da obra através das intervenções de cada participante. Os elementos presentes no
livro básico e na própria prática do RPG (ilustrações, textos, linguagem corporal e
verbal) são "janelas" ou "links" de informação para o jogador sobre a ambientação
onde serão construídas suas próprias histórias.
Narratividade será entendida nesta tese no sentido proposto por Paul
Ricoeur para narrativa dentro da sua análise da Poética de Aristóteles. A narrativa
é o “o quê” da atividade mimética, da imitação criativa da ação. É o mythos, a
organização dinâmica dos eventos.
Muniz Sodré, Professor titular do Departamento. de Comunicações da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor da Biblioteca Nacional, define
narrativa como um “discurso capaz de evocar, através da sucessão temporal e
encadeada de fatos, um mundo dado como real ou imaginário, situado num tempo
e num espaço determinados. (...) Como uma imagem, a narrativa põe diante de
nossos olhos, nos apresenta, um mundo”. (Sodré, 1988: 75)[grifos do autor]
Janet Murray, doutora em literatura inglesa e diretora do Programa de
Desenho e Tecnologia da Informação do Instituto de Tecnologia da Geórgia,
EUA, postula que as controvérsias sobre conteúdo e formato de videogames se
devem a dois fatores: o poder da narrativa e a experiência singular das narrativas
participativas. Para a autora, “A narrativa é um de nossos mecanismos cognitivos
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primários para a compreensão do mundo. É também um dos modos fundamentais
pelos quais construímos comunidades, desde a tribo agrupada em volta da
fogueira até a comunidade global reunida diante do aparelho de televisão”
(Murray, 2003:9) É através dessas histórias que compartilhamos valores,
tradições, cultura, que nos compreendemos. Histórias que nos inspiram a ir além,
que nos dão forças para viver e pelas quais muitas vezes somos capazes de morrer.
Não bastasse todo o poder da narrativa, as histórias vivenciadas de forma
participativa nos envolvem de uma maneira diferente daquelas às quais assistimos
ou ouvimos. Nós fazemos mais que observar e interpretar os eventos, nessas
histórias, nós os causamos. Em videogames como Grand Theft Auto, nós podemos
atropelar pedestres à vontade pelas ruas sem grandes conseqüências para tamanha
violência gratuita dentro do jogo. “É como uma história de bandidos, com
exagerados elementos dos filmes de gângsteres, sempre nos lembrando de que a
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ação não é real. É perturbador, mas é claramente faz-de-conta.” (Murray, 2003:9)
A autora aponta que estudos sobre a influência desses videogames sobre o
comportamento de seus jogadores são ainda inconclusivos, com defensores de seu
salutar poder de catarse no faz-de-conta e detratores que afirmam que tais jogos
dessensibilizam seus jogadores quanto à violência e podem levá-los a querer
reproduzir no mundo real as ações de suas personas virtuais.
O processo narrativo, bem como a apresentação dos suportes do RPG, se
caracteriza pelas colagens, apropriações e reinterpretações (Bettocchi, 2002). O
termo “pilhagem narrativa” é usado por Sônia Rodrigues (Rodrigues, 2004: 127)
para descrever este processo de construção narrativa, cujas histórias e imagens são
configuradas a partir de elementos de outras histórias e de outras imagens,
apropriadas de autores que não são citados, aproximando-o da narrativa oral
“sem dono”.
Diferentemente de uma narrativa tradicional, um RPG oferece uma
"ambientação" a partir da qual os jogadores constroem, coletivamente, suas
próprias histórias e personagens. Isto quer dizer que um suporte de RPG,
impresso, eletrônico ou oral, não tem por objetivo oferecer histórias completas,
fechadas, prontas - ainda que possam existir exemplos de histórias e personagens
nos livros de RPG e até mesmo romances passados na ambientação. O que
encontramos são possibilidades autônomas e imprevisíveis, que se realizam em
cada momento de jogo através da interação entre mestres e jogadores. Temos
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então um jogo, uma brincadeira, entre os participantes que cria uma máquina de
contar histórias coletivamente, similar, mas não igual, às máquinas narrativas
combinatórias postuladas pelo escritor e ensaísta italiano Ítalo Calvino.
As narrativas no RPG são, neste contexto, escolhas feitas por mestres e
jogadores, o que reservaria aos autores do jogo o papel de facilitadores destas
escolhas de autoria coletiva.
Considero que um dos elementos marcantes, sintomáticos, da sociedade
atual é a relevância crescente da palavra “interatividade”. Diante da pluralidade de
definições para o termo, adotemos logo uma: a Interatividade é entendida aqui
como um tipo de interação em que é solicitada uma produção por parte do sujeito,
uma criação, uma co-autoria. Todorov postula que nos textos narrativos além do
narrador propriamente dito, deve-se postular a existência de um autor implícito
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que é quem escreve e não deve ser confundido com a pessoa do autor em carne e
osso. O autor implícito é quem organiza o texto e determina a ausência ou
presença de determinada parte da história. (Todorov, 2001 [1972]) Essa
responsabilidade e autoridade criativa pelo texto é o que entendo nesta tese por
autoria, quando ela é compartilhada de modo que mais de uma pessoa possa
efetivamente contribuir para o texto criado, modificando-o, temos a co-autoria.
O pesquisador brasileiro Marco Silva, professor da UERJ, propõe em seu
livro “Sala de Aula Interativa” que a emergência atual da interatividade se dá em
3 esferas: tecnológica, mercadológica e social. O forte apelo da interatividade
seria socialmente ligado ao momento contemporâneo de crise dos grandes
projetos e ideologias e valorização do individualismo, potencializado e fortemente
evidenciado tecnologicamente pelas mídias interativas e aproveitado e dinamizado
mercadologicamente na relação das empresas com seus consumidores. As três
esferas se influenciam e modificam recursivamente, sem que haja preponderância
de uma sobre a outra.
Na modalidade comunicacional interativa há uma mudança significativa
na natureza da mensagem, no papel do emissor e no estatuto do receptor. É
disponibilizado um “mais comunicacional”, mais conversacional, um diálogo que
difere do antigo modelo em que o receptor recebe a mensagem do emissor sem
poder modificá-la. Muito mais ativo, o receptor se permite manipular a
mensagem, modificando-a. O papel do emissor passa a ser então o de construir
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uma rede (não uma rota), definindo um conjunto de territórios a explorar e
receptivos a interferências e modificações, vindas da parte do receptor. Surge
então um ambiente para a co-criação, a co-autoria entre emissor e receptor. Surge
a interatividade.
“Interatividade é a disponibilização consciente de um mais comunicacional de
modo expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as interações
existentes e promovendo mais e melhores interações – seja entre usuário e
tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações “presenciais” ou “virtuais”
entre seres humanos.” (Silva, 2000:20)

Na linguagem interativa, espera-se uma ou mais respostas autônomas,
difíceis de se prever, situação esta presente através das decisões dos praticantes
em relação às atuações de suas personagens numa sessão de RPG.
A teoria da estética da recepção estabelece que sempre há uma “interação”
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entre o leitor e o texto. Contudo, interatividade aqui se relaciona com os níveis de
abertura da obra de arte propostos por Júlio Plaza, artista intermídia e teórico de
arte-tecnologia, em seu artigo "Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção"
(Plaza, 2003), que em seu terceiro nível admite alterações textuais por parte dos
leitores.
Segundo Plaza, o primeiro nível de abertura da obra de arte se constitui na
pluralidade de interpretações para a obra, alinhando-se com o conceito de Obra de
Arte Aberta de Haroldo Campos, o conceito bakhtiniano de intertextualidade e a
estética da recepção da escola de Konstanz, onde encontramos a teoria do efeito
estético de Wolfgang Iser - em que o sentido da obra literária é criado na interação
desta com o leitor. Aproxima-se então do conceito usado por Ítalo Calvino. de
“histórias abertas”
E, ao mesmo tempo, quis que fossem três histórias, como se diz, "abertas", que
antes de mais nada se mantenham de pé enquanto histórias, pela lógica da
seqüência de suas imagens, mas cuja verdadeira existência comece no jogo
imprevisível de perguntas e respostas que suscitam no leitor.
Ítalo Calvino - prefácio do livro "Os Nossos Antepassados".
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Figura 5 – Lígia Clark. Ao lado vemos uma foto de um
dos bichos de alumínio de Lígia Clark sendo manipulado
numa exposição em 1960.

No segundo nível de abertura proposto pelo autor, o público pode fazer
intervenções na obra, mas sem alterar suas características estruturais, o que ele
exemplifica com as esculturas de Lígia Clark e os parangolés de Hélio Oiticia. "A
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noção de arte de participação tem por objetivo encurtar a distância entre criador e
espectador. Na participação ativa o espectador se vê induzido à manipulação e
exploração do objeto artístico ou de seu espaço” (Plaza, 2003: 14).
Nas histórias interativas, este conceito pode ser exemplificado nas
aventuras-solo ou livros-jogos, onde o leitor pode escolher dentre alternativas
propostas para a trama, porém, já pré-definidas pelo autor. 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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No terceiro nível de abertura proposto por Plaza, o leitor pode fazer
alterações estruturais na obra, criando opções e alterando o enredo a seu critério.
Plaza identifica este nível de abertura principalmente para a mídia digital. "Nas
artes da interatividade, portanto, o destinatário potencial torna-se co-autor e as
obras tornam-se um campo aberto a múltiplas possibilidades e susceptíveis de
desenvolvimentos imprevistos em uma co-produção de sentidos. " (Plaza, 2003:
22). Neste nível emerge a possibilidade de interatividade conforme proposta por
Marco Silva. Nas narrativas participativas, essa abertura pode ser identificada na
prática das sessões de RPG, onde a ambientação trazida no livro de RPG é
retrabalhada pelo "mestre" e jogadores em histórias criadas coletivamente num
jogo interativo entre os participantes, a obra impressa e referências extratextuais.
As intervenções dos participantes de uma sessão de RPG são freqüentemente de
representação combinando, de certa forma, interação e atuação, por este motivo
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“Mestre do Jogo” e “jogadores” de RPG dentro desta tese serão coletivamente
denominados “interatores”.
Considerei também, para fins conceituais, que o RPG possui componentes
que denotam sua prática.
O cenário apresenta um mundo, um período histórico, uma situação social,
um grupo social. 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 as
personagens apresentadas e criadas têm de ser coerentes com o cenário.
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. Como no RPG há
continuidade, as personagens podem viver várias histórias, evoluindo a cada
aventura, aumentando suas capacidades de atuação. Evolução esta que é
normatizada pelo sistema de regras. Cabe observar que numa sessão de RPG
também há as personagens do Mestre que interagem com as personagens dos
jogadores.
No RPG, as regras compõem um sistema de simulação de realidade.
Quando se utiliza o termo simulação de realidade no jogo de representação, estáse referindo não ao sentido de logro ou falsidade, mas ao sentido de modelo. São
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as regras que definem as chances de sucesso de ações pretendidas pelas
personagens. Robin Law propõe que as regras existem para dar aos jogadores um
grau de controle sobre os eventos no jogo, ou pelo menos para evitar que o
controle do Mestre sobre os eventos seja absoluto. Por isso, é importante que o
Mestre as respeite mesmo que elas permitam que os jogadores arruínem seu
roteiro cuidadosamente elaborado. (Law, 2002: 27)
Os enredos compõem-se de um conjunto de situações-chave (nós
narrativos) a partir das quais a história se movimenta. Tanto este desenrolar
quanto o desfecho da história são imprevisíveis. Segundo Edward Forster (1927;
1998:83-84), no romance, o leitor é atraído pelas perguntas "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 das personagens dos jogadores, as
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

quais, muitas vezes imprevistas, fazem com que o mestre tenha que alterar
constantemente o enredo. A causalidade é então de mão dupla, do mestre para os
jogadores e vice-versa.
Ambientação: uma combinação de cenário, personagem, enredo e clima,
fornecendo os elementos para as histórias de uma proposta específica de RPG. O
clima seria uma maneira de jogar tanto o cenário quanto os enredos. Façamos um
paralelo com o cinema: pode-se, por exemplo, jogar um cenário de fantasia com
clima dramático (Ladyhawk: O Feitiço de Áquila), ou um de terror com clima de
ação (Blade), ou um de ficção-científica com clima noir (Blade Runner, Gattaca)
etc. O clima predominante nos enredos e cenários comerciais 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. Tomando como exemplo o RPG “Vampiro: a Máscara”,
nós 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”). É
possível que um cenário de RPG tenha um “clima” proposto, mas os interatores
decidam jogar de outra forma. No exemplo acima, mestre e jogadores podem
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optar por jogar “Vampiro, a Máscara” criando enredos de tom épico, cômico,
suspense etc. Assim, podemos nos referir a um “tom” para o enredo que pode ou
não estar de acordo com o “clima” proposto para a ambientação.
Podem ser observadas similaridades entre a ambientação do RPG e os
ambientes da arte participativa, conforme propostos por Plaza – “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).
Segundo Wolfgang Iser (1979) a ausência de uma interação face a face na
relação do leitor com o texto gera, devido à indeterminação do segundo, "vazios"
que devem ser preenchidos pelo primeiro. Os vazios indicam segmentos do texto
que podem ser conectados pelo leitor indicando relações potenciais que devem ser
selecionadas por este em atos de projeção. Nesta participação do leitor,
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denominada "evento" ou "fruição", os repertórios de ambos, texto e leitor, devem
ser superpostos. Esse preenchimento dos vazios não deve ser feito de forma
arbitrária pelo leitor, de forma independente do texto, caso em que a interação
entre ambos fracassará. Isso não impede, porém, que haja múltiplas possibilidades
de interação, visto que a interação entre os dois não é determinada de antemão.
Ele usa uma metáfora em que diz que as estrelas estão fixas pelo texto, mas as
linhas entre elas, as constelações, são criadas pelo leitor.
Parece-me, portanto, possível considerar uma ambientação de RPG, com
seus componentes expressos por textos escritos e imagens, como sendo as
estrelas, seria pelo preenchimento de seus vazios que a prática de RPG ocorreria
entre mestres e "jogadores" enquanto as constelações vão sendo traçadas.
É importante observar que os vazios de uma ambientação de RPG
preenchidos pelos interatores guardam uma relação de similaridade e não de
identidade com os identificados por Iser na relação do leitor com o texto escrito.
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2.3
Uma proposta de poética para o RPG
PASSADO, PRESENTE, FUTURO.
Só o passado verdadeiramente nos pertence.
O presente...O presente não existe:
Le moment où je parle este dejà loin de moi.
O futuro diz o povo que a Deus pertence.
A Deus...Ora, adeus!
(Estrela da Vida Inteira – Manuel Bandeira)

Paul Ricoeur, no livro Temps et Récit (Tempo e Narrativa), apresenta
postulações sobre a poética e mimese a partir de um estudo da Poética de
Aristóteles. Estas são muito interessantes para nós por levarem em consideração a
questão da recepção dos leitores.
Ricoeur define alguns conceitos em seu estudo que são fundamentais para a
tese.
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1. Poética: arte de compor tramas ou enredos.
2. Mythos (Narrativa): disposição dos feitos em sistema para assinalar o
caráter operante de todos os conceitos da poética. Organização dinâmica dos
eventos, ela é a construção do enredo. É o “o quê” da atividade mimética, da
imitação criativa da ação.
3. Mimese: processo ativo de imitar ou representar a ação de forma
diegética ou dramática. Como em Aristóteles, não tem o sentido de cópia, mas de
imitação criativa.
4. Ação: correlato da atividade mimética regida pela disposição dos feitos
em sistema. É o construído da construção em que consiste a atividade mimética.
O par Mythos/Mimese é trabalhado por Ricoeur como operações dinâmicas
e não como estruturas estáticas, o aspecto dinâmico da poética é enfatizado por
todo o texto. As categorias de Aristóteles, onde a tragédia é a forma mais elevada
de poética, são estudadas por Ricoeur que busca compreender para extrapolá-las e
ultrapassá-las em outras formas de narrativa. Narrativa vista por ele em um
sentido amplo em que a narração, dramática ou diegética, é o próprio objeto da
mimética. Ricoeur observa que a primazia aristotélica da ação sobre as
personagens na poética é uma inversão da situação apresentada na sua ética.
Nesta, o sujeito precede a ação em qualidades morais, Na poética, a composição
da ação determina a qualidade ética da personagem.
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A importância da verossimilhança no enredo é destacada, onde uma
impossibilidade convincente é preferível a um evento que, embora possível, não
seja convincente. Para tal o autor deve buscar as referências de seu repertório
cultural, da sua vida prática. É um traço da mimese buscar no mythos não seu
caráter de fábula e sim de coerência. Ricoeur prossegue explanando a importância
da conexão causal dos eventos no enredo, em oposição a uma trama episódica em
que os eventos apenas se sucedem, passando por categorias aristotélicas como
anagnorese e peripécia até chegar à catarse, a qual é sentida pelo público.
A Mimese é vista como imitação criadora, representação como corte que
abre o espaço da ficção. Porém, ela não tem somente uma função de corte, mas
também de união que estabelece precisamente o estatuto de transposição
metafórica do campo prático pelo mythos. Assim, é necessário manter na própria
significação do termo mimese uma referência ao "antes" da composição poética,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

ao qual Ricoeur se refere como mimese I, para distingui-la da mimese II (mimese
criação) que segue sendo a função base. A mimese III ocorre depois da criação
poética, sendo o efeito no expectador/leitor. Para que se possa falar de
"deslocamento mimético", de transposição quase metafórica da ética para a
poética, é necessário conceber a atividade mimética como vínculo e não somente
como ruptura. Ela é o próprio movimento de Mímese I para Mimese II.
O objetivo de Ricoeur é apresentar sua hipótese de análise:
Entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal da existência humana existe
uma correlação que não é puramente acidental e sim que apresenta a forma de necessidade
transcultural.
O tempo se faz tempo humano na medida em que se articula num modo narrativo e a
narração alcança sua plena significação quando se converte em uma condição de existência
temporal. (Ricoeur, 1984: 52)4

Vejamos agora a aplicação das três categorias de Mimese para o processo de
geração de narrativas da prática de RPG.
A Mimese I é a prefiguração da ação, o repertório prático e cultural cujo
domínio pelo autor é necessário para que ele ou ela componha o enredo. Como a
mimese é a representação da ação, faz-se necessária uma pré-comprensão de suas

4

Itálicos do autor. Tradução minha. Embora de grande importância, a questão do tempo e a
narrativa não é o ponto deste trabalho.
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estruturas inteligíveis, de seus recursos simbólicos e de seu caráter temporal. Estes
traços pertinentes à M1 são estruturais, simbólicos e temporais:
•

Identificar a ação por seus traços estruturais (semântica da ação);

•

Elaborar a significação articulada da ação. Identificar mediações
simbólicas da ação;

•

Características temporais, estas provém da capacidade de contar as
ações.

A semântica da ação nos traz algumas categorias: fins (antecipação dos
resultados); motivos; agentes; circunstâncias; resultados; interação entre agentes
(cooperação, competição ou luta).
Todos os membros do conjunto dessa rede da ação estão numa relação de
intersignificação. Dominar a rede conceitual em seu conjunto, e cada termo como
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membro do conjunto, é ter a competência que Ricoeur chama de compreensão
prática.
A narração não apenas faz uso da rede conceitual da ação. Ela acrescenta os
traços discursivos que a distinguem de uma simples seqüência de frases de ação.
O domínio dos recursos simbólicos do campo prático é igualmente
importante, pois se a ação pode ser contada é porque está articulada em signos,
regras e normas, ou seja, está mediatizada simbolicamente. O conjunto de
convenções, crenças e instituições forma a rede simbólica da cultura. Um sistema
simbólico propõe assim um contexto de descrição de ações particulares. Desta
forma, o simbolismo confere à ação sua primeira legibilidade.
O termo “símbolo” introduz também a idéia de regra não só como regras de
descrição e interpretação como também de normas. As normas culturais julgam
ações dentro de uma escala moral onde vemos o valor relativo das ações entre os
pólos da bondade e da maldade, valor este que é transferido para seu agentes.
O terceiro traço da pré-compreensão da ação se refere às características
temporais que o tempo narrativo vem a incorporar em suas configurações.
Ricoeur faz referência ao triplo presente de Agostinho: presente-futuro
(expectativa); presente-presente (atenção); presente-passado (memória). O
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importante é o modo como a práxis cotidiana ordena cada "presente" com respeito
ao outro. Esta articulação prática constitui o indutor mais elementar da narração.
Pode-se notar que é vital que autor e leitores compartilhem um repertório
comum sobre estas categorias estruturais, simbólicas e temporais da ação para que
haja uma boa fruição da obra. Elas certamente estão presentes na elaboração de
um livro de RPG.
Na prática de RPG a MI pode ser identificada com os elementos que serão
usados pelo Mestre e jogadores na prefiguração, respectivamente, do enredo e
personagens da aventura e das personagens-protagonistas. Os elementos textuais
são em primeiro lugar o livro-básico do RPG, com a descrição da ambientação, e
seus suplementos. Obras correlatas também podem ser consultadas. Por exemplo,
o primeiro e ainda mais popular RPG nos EUA e no Brasil é o
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Dungeons&Dragons, conhecido como D&D,

que tem uma já descrita

ambientação de "fantasia medieval" inspirada na obra literária "O Senhor dos
Anéis". A semântica da ação está presente tanto na experiência prática e ficcional
dos participantes quanto nas próprias regras do sistema do RPG.
Lembremos que o sistema de regras visa "simular ações" e possibilitar o
"desenvolvimento das personagens". Simular ações pede um conhecimento de sua
semântica na vida prática e no jogo, no sentido de levar em consideração quais
ações são possíveis para as personagens "naquela ambientação"; lançar feitiços,
por exemplo, é uma ação possível em D&D. Quais personagens podem lançar
quais feitiços sob que circunstâncias? Essas opções são consideradas tanto pelos
mestres ao compor seus enredos quanto pelos jogadores ao criar suas personagens.
Muitos jogadores pensam primeiro em termos do que desejam que sua
personagem seja capaz de fazer, para depois se preocuparem com seus históricos e
personalidades, numa primazia da ação sobre o caractere.
As motivações das personagens são um ponto crucial tanto nas personagens
do Mestre, para determinar como reagem às ações das personagens dos jogadores,
quanto nas destes últimos, pois a coerência de interpretação é normalmente um
aspecto premiado pelo sistema de regras para seu desenvolvimento. Aqui cabe um
esclarecimento: mencionei que as personagens de RPG podem evoluir ao longo
das histórias, ampliando sua capacidade de ação. A interpretação da personagem
pelo jogador é crucial para isso: primeiro através das próprias ações na trama
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elaborada em conjunto. Fazer aliados ou inimigos, encontrar objetos mágicos,
enriquecer etc; em segundo lugar, por uma valoração das ações das personagens
do jogador pelo Mestre do Jogo através do recurso dos “pontos de experiência”. A
maioria dos sistemas de regras de RPG determina que as características das
personagens, atributos e habilidades, sejam escritas na “ficha de personagem”,
expressando o que elas são capazes de fazer. O recurso usual pelas regras para
aumentar essas capacidades, essas competências, é o gasto de “pontos de
experiência”.
Ao final de cada sessão de jogo, o Mestre do Jogo distribui “pontos de
experiência” para os jogadores que os usarão para aumentar as características de
suas personagens. O Mestre de Jogo distribui os pontos de experiência segundo as
orientações do sistema de regras, as quais normalmente incluem a coerência da
interpretação dos jogadores como um dos quesitos de avaliação. Em alguns casos
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a questão é simples como “guerreiros derrotaram monstros”, “sacerdotes oraram
aos deuses” nos sistemas para jogadores iniciantes, mas normalmente também é
solicitada coerência com relação a antecedentes e traços de personalidade. Por
exemplo, um jogador que tenha colocado na ficha de sua personagem que esta tem
“fobia de aranhas”, não pode representá-la simplesmente avançando por teias de
aranha em uma caverna para pegar o tesouro. O Mestre impedirá a ação ou pedirá
o equivalente a um “teste de coragem” ou dará menos pontos de experiência para
o jogador ao final da sessão. Da mesma forma, um jogador que tenha colocado na
ficha de seu personagem o código de honra “sempre defenderei crianças” e o
cumpra numa situação de risco para a personagem numa história será premiado
por isso com pontos de experiência extras.
Os aspectos simbólico-culturais são relevantes tanto na elaboração da trama
quanto na criação das personagens. A relação conflituosa entre os elfos e anões é
um "ponto clássico" para os cenários de fantasia medieval. A valorização cultural
das ações e seus agentes pode ser levada em consideração no sistema de regras
para acelerar, retardar ou mesmo impedir o desenvolvimento das personagens,
privilegiando personagens "bons" ou "neutros" e inclusive proibindo personagens
"malignos", caso do RPG Dungeons&Dragons.
A temporalidade está presente no RPG como em outras formas de narrativa.
No seu caso específico, deve-se levantar a questão das crônicas ou campanhas,
uma série de aventuras amarradas por um arco central. A temporalidade então está
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presente no planejamento das ações da sessão, sua relação com aventuras passadas
e eventos ainda por acontecer.
Com a Mimese II se abre o reino do "como se", ela tem a função de
mediação entre o antes e o depois da configuração. Esta função provém do caráter
dinâmico da operação de configuração, que fez Ricoeur preferir o termo
"construção de trama" a simplesmente trama. Os acontecimentos recebem sua
definição por sua contribuição para a trama ou enredo.
A trama é mediadora por 3 razões:
•

Media entre acontecimentos ou incidentes individuais e a história
como um todo;

•

Integra fatores heterogêneos como agentes, fins, meios, interações,
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circunstâncias;
•

Media entre as duas dimensões temporais da narrativa: a
cronológica/episódica e a configurativa propriamente dita.

Ricoeur apresenta um conceito de tradição que é de particular interesse para
nós. Tradição aqui é a transmissão de uma inovação capaz de reativar-se
constantemente pelo retorno aos momentos mais criadores do fazer poético. A
constituição de uma tradição repousa sobre o jogo da inovação e da
sedimentação.
A sedimentação refere-se aos paradigmas que constituem a tipologia de
construção da trama: forma; gênero; modelo.
Aristóteles estabeleceu o conceito de trama em seus traços mais formais e
descreveu o gênero da tragédia grega. Este gênero cumpre com as condições
formais e restritivas que o convertem num mythos trágico, o qual tem dominado o
desenvolvimento da literatura dramática do ocidente.
A tradição narrativa também tem sua sedimentação marcada por modelos
nascidos de obras singulares. Como exemplos clássicos temos a "Ilíada" e a
"Odisséia" de Homero.
Estes paradigmas (forma, gênero e modelo), nascidos de uma inovação
anterior, proporcionam regras para experimentos posteriores no campo narrativo.
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Estas regras mudam por pressão das inovações, mas o fazem lentamente e
resistindo devido ao próprio processo de sedimentação.
Podem-se manter várias relações com estes paradigmas, desde a aplicação
servil até o desvio calculado, passando por todos os graus de deformação
regulada: desvio de modelo - simplesmente criar uma obra nova; desvio de gênero
- criar um gênero novo; desvio de forma - o mais radical.
É interessante observar que Todorov propõe um jogo similar entre uma
força caótica, ligada à inovação, e uma força ordenadora ligada à repetição do
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passado. A narrativa se constituiria na tensão entre essas duas forças.
“A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, o inexorável curso
dos acontecimentos, a interminável narrativa da “vida” (a história), onde cada instante se
apresenta pela primeira e última vez. É o caos que a segunda força tenta organizar; ela
procura dar-lhe um sentido, introduzir uma ordem. Essa ordem se traduz pela repetição (ou
pela semelhança) dos acontecimentos: o momento presente não é original, mas repete ou
anuncia instantes passados e futuros. A narrativa nunca obedece a uma ou a outra a força,
mas se constitui na tensão das duas.” (Todorov, 2004: 22, itálico do autor)

Esta variedade cria uma história do contraponto entre inovação e
sedimentação tornando possível uma tradição narrativa e mais uma relação de
tempo e narração em mímesis II
A criação de enredos e personagens em RPG segue o padrão de mediação e
integração da Mimese II acima descrito. No enredo esta relação é clara, para as
personagens criadas pelos jogadores esta consideração mimética se justifica
devido ao seu papel ativo na construção da narrativa, pois, como veremos adiante,
na M III os jogadores não apenas recebem o enredo preparado pelo Mestre, como
também o alteram através das ações de suas personagens, reconfigurando a
narrativa. Essas ações são realizadas de acordo com o perfil da personagem, sua
personalidade, histórico e capacidades, definido na MII.
Podemos observar também uma tradição nas narrativas dos livros de RPG.
As formas5 podem ser relacionadas com as chamadas fases do RPG identificadas
por Bettocchi (2002, p: 40-49) em sua dissertação de mestrado, existem
igualmente diferentes gêneros de RPG e obras que estabelecem padrões, por

5

Formas de jogar RPG, de visão do que é RPG. A mídia e os videogames parecem associar
necessariamente o RPG à fantasia medieval, ignorando as fases 2 e 3. Outro enfoque para as
formas de RPG seria a distinção entre “RPG de mesa”, “LARPG” e “web RPG”.
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exemplo, o Dungeons&Dragons 3a edição para a "fantasia medieval
contemporânea.
A tradição narrativa do RPG também é delineada pelas inovações, que
marcaram o surgimento de cada fase e de gêneros novos. A criação de enredos e
personagens é feita dentro desta tradição, buscando modelos em aventuras e
personagens apresentados em suplementos, sem esquecer a "pilhagem" em outras
narrativas, aplicando-os servilmente ou inovando. Aqui também a Mimese II
permitirá a passagem da MI para a MIII.
Mimese III marca a interseção do mundo do texto com o mundo do
ouvinte/leitor - interseção, pois do mundo configurado e do mundo em que a ação
efetiva se desdobra em sua temporalidade específica. É a recepção, o efeito
estético da obra.
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Por um lado os paradigmas recebidos estruturam as expectativas do leitor e
o ajudam a reconhecer a regra formal, o gênero e o modelo exemplificados na
história narrada. Proporcionam diretrizes para o encontro entre o texto e o leitor.
Numa aproximação com Iser, Ricoeur afirma que a construção da trama só
pode inscrever-se como um ato da imaginação criadora quando este ato for obra
conjunta do texto e do leitor. O texto traz lacunas que são preenchidas pelo leitor
através da interação com ele presente no ato de leitura. É o ato de leitura que
acompanha o jogo entre inovação e sedimentação dos paradigmas que modelam a
construção de tramas, obtendo o "prazer do texto" proposto por Roland Barthes O
ato de leitura se converte assim no agente que une as mimeses II e III. É o último
vetor de refiguração do mundo da ação sob a influência da trama.
Proponho aqui que a M III de um livro de RPG por mestres e jogadores
constitui-se em parte fundamental, mesmo que não única, da MI do processo de
geração de narrativas dos role playing games, onde a MIII é a sessão de jogo
propriamente dita.
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Durante a sessão de RPG, os jogadores recebem a aventura criada pelo
Mestre através de sua narração diegética6 e interpretação das personagens por ele
controladas. Contudo, diferentemente das narrativas tradicionais, os jogadores
podem decidir livremente as ações e falas de suas personagens, levando a trama
para rumos imprevistos pelo narrador que tem de ajustá-la, reconstruindo-a de
acordo com as interações com os jogadores, o que leva a novas intervenções por
parte destes. Da mesma forma, as personagens dos jogadores são alteradas ao
longo da narrativa: obtém conhecimentos, fazem contatos, aprimoram suas
habilidades, adquirem novas capacidades, num processo conhecido como
evolução das personagens. Cabe observar que essas alterações das personagens
não são sempre positivas, podendo implicar em mudanças de sorte para o azar, em
verdadeiras peripécias aristotélicas.
As intervenções dos jogadores são reguladas pelas regras, que como vimos
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também tem a função de impedir que o Mestre do Jogo tenha controle absoluto
sobre o desenrolar dos eventos da trama. As regras determinam possibilidades de
ação das personagens tanto pela semântica da ação em relação ao cenário, por
exemplo, numa ambientação baseada em “romances policiais” as personagens não
podem dar saltos de 10 metros de altura; quanto pela exigência de coerência da
interpretação das personagens segundo o perfil escolhido pelo próprio jogador. Os
“pontos de experiência” que recompensam as “boas interpretações” também
trazem orientações para o processo. Outra convenção que também regula as
intervenções dos jogadores é a postura democrática do RPG. Esta é uma ficção
produzida em grupo na qual se abrem oportunidades iguais para todos. Em busca
de um equilíbrio entre as personagens, todas vistas como protagonistas, o Mestre
busca evitar que um jogador domine as sessões o tempo todo, transformando as
personagens dos demais jogadores em secundárias.
Observa-se então uma refiguração ao longo da Mimese III das estruturas
criadas na Mimese II. Alterações essas que irão alimentar a Mimese I em novas
aventuras, pois as categorias de "crônica" e "evolução de personagens" da
narrativa do RPG tendem a assegurar que as ações das personagens tenham

6

Ricoeur usa a terminologia narração diegética para a narração feita por um narrador e
narração dramática quando interpretada, considerando ambas como narrativa em um sentido
amplo.
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conseqüências futuras, gerando expectativas, memórias e chamando a atenção
durante as sessões, para lembrar a configuração temporal tão cara a Ricoeur.
Podemos sintetizar as ponderações aqui levantadas da seguinte forma:
Mimese I, pré-figuração do campo prático - Mimese II, configuração textual
mediática - Mimese III, refiguração pela recepção da obra.
Prática do RPG: MI, referências textuais (livro de RPG) e extratextuais MII, criação do enredo da aventura e personagens pelo Mestre ou Narrador e
criação pelos jogadores de suas personagens - MII, sessão de RPG propriamente
dita.
As narrativas geradas em sessões de RPG são orais e freqüentemente ficam
apenas na memória. Mas, não são poucos os casos de jogadores e mestres que
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mantém relatos das aventuras criadas e das peripécias de suas personagens. O
universo de Dungeons&Dragons além do RPG gerou vários livros de narrativa
literária tradicional (romances, novelas, contos), alguns dos autores, como Ed
Greenwood, são jogadores e mestres de RPG e afirmaram em entrevistas que
diversas de suas obras são baseadas em aventuras que narraram ou jogaram em
sessões com amigos - da MIII para MI para MII.

2.4
Questões do RPG: críticas e considerações
-Não entendo – declarou Pedrinho. – Se existem, existem. Uma coisa não pode ao mesmo
tempo existir e não existir.
- Bobinho! – declarou o saci. – Uma coisa existe quando a gente acredita nela; e como uns
acreditam em monstros e outros não acreditam, os monstros existem e não existem.
(O Saci – Monteiro Lobato)

Vamos passear um pouco por questões do RPG antes de encerrarmos este
capítulo: seu entre-lugar como máquina narrativa e jogo; as narrativas
multiformes; outras narrativas que abordam a interatividade; e algumas das
críticas à narrativa do RPG.
2.4.1
RPG: narrativa ou jogo?
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Aparentemente, existe uma controvérsia no Brasil sobre o aspecto de "jogo"
do RPG. Em algumas definições brasileiras 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 u m
método ou brincadeira para criar histórias.7 Esse tema foi abordado por mim
em minha dissertação de mestrado, mas cabe aqui um breve repasse pelo assunto e
algumas novas ponderações. Para começar, vejamos algumas definições e
conceitos de "jogo" num sentido mais amplo.
O "Dicionário Básico de Filosofia" de Hilton Japiassú e Danilo Marcondes
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traz a seguinte definição de jogo:
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 Huizinga 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).
7

(Gurps, 1991: III ; Mini-Gurps, 1999: 3)
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Ele ressalta que uma característica fundamental do jogo é ser divertido,
usando para tal o termo fun em inglês. Robin Law enfatiza várias vezes em seu
livro, “Robin's Laws of good game mastering”, que o propósito primordial da
atividade de RPG é que todos se divirtam, Mestre e jogadores. Motivo pelo qual é
tão importante conciliar os gostos de todos.
Já que estou falando de jogos, qual seria a diferença destes para as
brincadeiras?
Para Leontiev, psicólogo e pesquisador soviético parceiro de Vygotsky, na
brincadeira o foco está no próprio processo e não no resultado da ação. "Por isso,
nos jogos adultos, quando a vitória torna-se o motivo interior, mais importante do
que a simples participação, o jogo deixa de ser brincadeira”.(Leontiev, 1994: 123)
Leontiev afirma que os jogos com regras surgem a partir dos jogos de papéis
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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 quando há a inclusão, a conscientização, de um certo
objetivo para a brincadeira, o que leva a necessidade de criação de regras
definidas. Assim, quando a criança brinca como se fosse “mãe da boneca”, ela se
comporta segundo regras implícitas sobre como uma mãe se comportaria nesta
situação de imaginário explícito. No extremo oposto, quando há uma partida de
futebol as regras estão explícitas, o imaginário implícito está presente nas
possibilidades de ação eliminadas, como, no nosso exemplo, desviar a trajetória
da bola com a mão (pelo menos não oficialmente).
Acredito que a resistência de alguns autores e profissionais brasileiros de
RPG em classificá-lo como jogo origina-se da ênfase no seu aspecto cooperativo,
em vez de competitivo, 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. A
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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 à maioria dos outros jogos, sem ser melhor ou pior do
que estes, por não pressupor, como citei, uma competição explícita e sim uma
cooperação entre mestres e jogadores para que todos se divirtam.
Relembro que isto é, até onde pude observar, uma questão do enfoque
brasileiro sobre os role playing games. Os americanos não costumam trazer este
tipo de preocupação sobre os RPGs definindo-os como jogos (games), o aspecto
da cooperação é destacado, mas sem a ênfase dos brasileiros. Ron Edwards,
designer de jogos e teórico de RPG estadunidense, um dos fundadores e
mantenedores do website “The Forge”, um importante fórum de discussão para
pesquisadores de RPG nos EUA, propõe o modelo GNS que apresenta três
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enfoques possíveis para uma sessão ou campanha de RPG por parte dos
jogadores:
Gamist (Jogador): este jogador, ou jogadora, se empenha em vencer
desafios, superar obstáculos, derrotar oponentes. Tem perfil competitivo, quer
“ganhar” do Mestre do Jogo, triunfando sobre os desafios enfrentados, e mostrar
ser “o/a melhor dentre os jogadores”. Preocupa-se com regras justas para os
confrontos e evolução de personagens.
Narrativist (Narrativo): tem como objetivo que as sessões de RPG levem a
histórias com momentos dramáticos, conflitos éticos, histórias envolventes.
Vencer ou perder tem um peso muito menor diante dos temas trabalhados.
Preocupa-se com o desenvolvimento da trama e não gosta quando o sistema de
regras faz a narrativa perder o ritmo.
Simulationist (Simulador): gosta de usufruir a capacidade de simulação do
RPG, explorando detalhadamente os cenários em seus aspectos físicos e culturais,
personagens, regras, para se sentir “como se estivesse lá”. Cenários e regras tem
que ser coerentes para que haja consistência de realidade, mesmo que esta seja
diferente do mundo real.
Para Edwards, um único RPG não consegue atender bem a essas três
diferentes expectativas de uma sessão de role playing game, pois seriam
mutuamente excludentes em termos de design de jogo. As regras detalhadas que
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alegram ao jogador simulador entediam o narrativo e vice-versa. Os RPGs
deveriam então assumir qual perspectiva privilegiam e trabalhar seu sistema de
regras nesse sentido. Os grupos de interatores então poderiam escolher qual RPG
jogariam de acordo com seus desejos que, idealmente, privilegiariam um dos três
enfoques.
Robin Law, por sua vez, enfatiza a necessidade de conciliar os gostos dos
participantes nas sessões de RPG, classificando os jogadores em sete categorias:
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The Power Gamer: wants to make his character bigger, tougher, buffer and richer.
The Butt-Kicker wants to let off steam with a little old-fashioned vicarious mayhem;
The Tactician is probably a military buff, who wants chances to think his way through
complex, realistic problems, usually those of the battlefield;
The Specialist favors a particular character type which he plays in every Campaign and in
every setting. The most common sub-type of specialist is the player who wants to be a ninja
every time;
The Method Actor believes that roleplaying is a medium for personal expression, strongly
identifying with the characters he plays;
The Storyteller is more interested in taking part in a fun narrative that feels like a book or a
movie than in strict identification with his character;
The Casual Gamer tends to be a low key person who’s uncomfortable taking center stage
even in a small group. Often, they’re present to hang out with the group, and game just
because it happens to be the activity everyone else has chosen. [Law, 2002: 4, bold mine]8

Podemos observar que pela classificação de Law apenas dois tipos de
jogadores estão realmente interessados na narratividade dos RPGs, o “ator” e o
“narrador”. O que corresponderia ao enfoque Narrativo de Edwards ou talvez um
Simulador com ênfase em personagem (“como seria a vida daquela pessoa”). No
Brasil, normalmente os artigos publicados em revistas de RPGs identificam dois
pólos de jogadores: os “Apelões” (ou overpowers) e os “Interpretativos”, que
englobariam tanto os “atores” quanto os “narradores”. A ênfase normalmente é
dada ao segundo grupo. Talvez essa diferença entre a postura brasileira e a

8

Tradução minha:

O Apelão quer que seu personagem fique cada vez mais forte, vigoroso, carismático e rico;
O Brigão quer relaxar com uma pancadaria virtual no estilo tradicional;
O Tático provavelmente é um fã de estratégia militar que deseja oportunidades para
resolver, através do raciocínio lógico, problemas complexos e realistas, normalmente os de um
campo de batalha;
O Especialista tem predileção por um tipo específico de personagem com o qual ele joga
em toda campanha e em todo cenário. O favorito é o “ninja”;
O Ator acredita que o RPG é um meio para a expressão pessoal, identificando-se
fortemente com a personagem que interpreta;
O Narrador está mais interessado em participar de uma narrativa divertida que se pareça
com um livro ou filme do que em interpretar rigidamente sua personagem;
O Tranqüilo tende a ser uma pessoa quieta que se sente desconfortável em assumir o
centro das atenções. Normalmente está lá para acompanhar os amigos.
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americana se deva a uma visão mais positiva da competição para os americanos e
porque a palavra “jogo” no contexto cultural brasileiro para muitas pessoas
aparentemente remete aos “jogos de azar”.
Sônia Rodrigues define RPG como um jogo de produzir em grupo ficção
que é manifestada oralmente. (Rodrigues, 2004: 63). Andréa Pavão destaca que
“A prática do RPG é basicamente isso: a construção de narrativas de forma
coletiva”. (Pavão, 2004: 75) Eliane Bettocchi aponta para "a possibilidade de se
abordar o RPG como um meio de comunicação e linguagem típica da
contemporaneidade" (Bettocchi, 2002: 50).
Os pesquisadores brasileiros Mirian Goldenberg, Hilton Japiassú e Danilo
Marcondes definem “método” como “caminho para chegar a um fim”, um
conjunto de regras racionais para atingir um determinado objetivo. Logo,
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podemos tomar o RPG como um método, sob a forma de jogo ou brincadeira, para
a construção de narrativas coletivamente. Do ponto de vista desta pesquisa sobre
formação do leitor, este é o enfoque sobre o RPG que nos interessa.
Mas, de que tipo de narrativas estamos falando?
2.4.2
As narrativas multiformes dos RPGs
Sônia Rodrigues identifica uma genealogia das narrativas de RPG na
epopéia, no conto maravilhoso e nos romances de folhetim. Em seu livro, ela traça
um interessante paralelo entre esses gêneros e o RPG de grande valia para os
estudiosos do tema. (Rodrigues, 2004: 48) Os RPGs, porém, se distinguem dessas
formas narrativas.
As narrativas de RPG têm como característica sua interatividade que
permite uma abertura de terceiro nível nas histórias contadas coletivamente. Júlio
Plaza identifica esse nível de abertura com a mídia digital. Janet H. Murray
estudou as histórias contadas no meio digital em seu livro “Hamlet no Holodeck:
o futuro da narrativa no ciberespaço”. Ela propõe dois tipos de narrativas, as
multisseqüenciais e as multiformes, identificando características e dando alguns
exemplos em mídias diferentes, aos quais acrescentei outros.
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Abaixo segue um quadro resumo da proposta de Murray que tem se
mostrado útil nos estudos das histórias interativas:
Tabela 1: histórias multisseqüenciais X histórias multiformes
Histórias Multisseqüenciais
Características Proporcionam ao interator a
habilidade de navegar por
um arranjo fixo de eventos
de diferentes maneiras, todas
elas bem definidas e
significativas.
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Utilidade

O sentido mais profundo da
obra emerge da compreensão
desses
caminhos
entrecruzados.

Exemplos – Narrativa de um caso
Murray
amoroso, contada a partir de
dois pontos de vista que se
encontram.
Exemplos - Filme: Bem me quer, Mal me
Meus
quer.
Livro: Missa do Galo,
variações sobre o mesmo
tema.

Histórias Multiformes
Múltiplas versões podem ser
geradas a partir da mesma
representação fundamental, como
num jogo que pode ser repetido
de modos diversos, ou um
sistema narrativo que pode
oferecer muitas versões, sendo
que cada uma delas terá suas
próprias peculiaridades de
eventos e caracteres.
Podem ajudar-nos a perceber
causas
complexas
de
acontecimentos complexos,
assim como imaginar diferentes
desfechos para uma mesma
situação.
Jogos que podem ser repetidos de
modos diversos; The Sims.
Filme:
“Feitiço
do
Tempo”(Groundhog Day, 1983)
Filmes: Corra Lola, corra;
EXistenZ; De caso com o Acaso;
Amores Possíveis.
Livro: livros-jogos.

Dentre as definições acima, podemos classificar os RPGs como narrativas
multiformes devido ao seu nível de interatividade. As ações das personagens
levam o enredo inicial preparado pelo Mestre para rumos imprevistos, alterando-o
constantemente, reescrevendo-o enquanto se joga. Se o mesmo enredo inicial for
utilizado numa sessão com outro grupo, a narrativa gerada normalmente levará a
outro percurso, com incidente diferentes ocorrendo. Esta é minha experiência em
vários anos “mestrando” o mesmo enredo inicial com grupos diferentes em
eventos de RPG e fato que se repetiu nas sessões realizadas nas pesquisas de
campo realizadas nesta tese.
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2.4.3
Olhando para o lado: Literatura e Cinema.
Janet H. Murray destaca que as tradições narrativas não surgem do nada.
Quando um novo suporte tecnológico para contar histórias entra em cena,
inicialmente há um forte impacto em relação a ele, com deslumbramentos e
apreensões. Foi este o caso em relação ao cinema e à televisão, por exemplo.
Depois que o impacto inicial passa, a atenção geralmente muda do suporte para as
narrativas que incorporam inovações permitidas pela nova tecnologia. Inovações
essas que segundo Murray já podiam ser pressentidas nas formas narrativas
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anteriores.
“É possível observar a mesma continuidade na tradição que vai dos romances do século
XIX até os filmes contemporâneos. Décadas antes da invenção da câmera cinematográfica,
a prosa de ficção do século XIX começou a experimentar as técnicas dos filmes. Podemos
vislumbrar o cinema que estava por nascer nos complexos usos de flashback nas obras de
Emily Brontë, nos cortes transversais entre histórias intersecionadas de Dickens e nas cenas
panorâmicas dos campos de batalhas de Tolstoy, que se dissolvem em vinhetas no close-up
de um único soldado. Embora ainda limitados à página impressa, os contadores de histórias
já avançavam em direção a justaposições mais facilmente trabalhadas com imagens do que
com palavras”. (Murray, 2003:42)

Seguindo este raciocínio, fiz uma pequena pesquisa sobre histórias
interativas, ou narrativas multiformes, em outros suportes narrativos. Encontrei
obras literárias e cinematográficas que já brincam com as características de
interatividade e narratividade e, ou, que propõe questões sobre esses
componentes:
Na literatura, apesar de ter lido outros autores, concentrei-me no estudo de
obras do escritor italiano Ítalo Calvino, que além de ter trabalhado belamente a
máquina narrativa, tinha escrito um prefácio e dois posfácios em três de suas
obras que foram muito elucidativos. No cinema foram estudados alguns filmes
estrangeiros e um brasileiro.
Tomemos a Literatura:
No conto "O jardim das veredas que se bifurcam", Borges nos apresenta a
proposta de um livro infinito por parte de um autor fictício, Ts'ui Pen. Um livrolabirinto, em que todas as possibilidades de cada bifurcação da história
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acontecem. "Em todas as ficções, cada vez que um homem se defronta com
diversas alternativas, opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável
Ts'ui Pen, opta - simultaneamente - por todas. Cria, assim, diversos futuros,
diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam." (Borges, 2001:110) O
livro de Ts'ui Pen, o jardim das veredas que se bifurcam, seria uma parábola cujo
tema é o tempo, um tempo não uniforme em que uma trama de tempos traz
caminhos e desfechos que se aproximam, se cortam, se bifurcam, se entrelaçam.
Esta aceitação de uma pluralidade de desfechos, decorrentes de circunstâncias sob
o controle ou fora do controle das personagens, indica o caminho para as histórias
interativas, como é o caso dos RPGs em que os desfechos dependem das decisões
dos jogadores, que controlam as personagens protagonistas, e do mestre ou
narrador, que controla as demais personagens e o ambiente das histórias.
O escritor argentino Júlio Cortazar, no livro "Jogo de Amarelinha",
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apresenta uma história que pode ser lida de duas formas diferentes: seguindo a
linearidade das páginas, ou fazendo os saltos sugeridos por ele. As páginas são
numeradas, de uma forma que lembra os livros-jogos, o leitor não pode decidir
pela personagem, mesmo dentre opções limitadas, mas pode optar por caminhos
diferentes para acompanhar o desenrolar da narrativa.
Ítalo Calvino traz pelo menos quatro obras de interesse para nós nesse
estudo da máquina de gerar narrativas que se relaciona com a interatividade: "O
Castelo dos Destinos Cruzados"; "Se um viajante numa noite de Inverno...";
"Cidades Invisíveis"; "Os nossos antepassados". Em "O Castelo dos Destinos
Cruzados", as personagens chegam na primeira parte a um castelo, na segunda a
uma taverna, e descobrem que estão sem voz. Tem então de contar suas histórias
através de um baralho de cartas de tarô numa série de contos. A imagem da carta,
sua posição em relação às cartas que a precederam e a seguiram, condicionam a
sua interpretação e a construção da narrativa. Calvino descreve numa nota final do
livro que utilizou o tarô como "máquina narrativa combinatória", valendo-se de
dois tarôs, um pintado para os duques de Milão em meados do século XV para o
"Castelo" e um baralho de Marselha da segunda metade do século XVIII para a
taverna. Ciente de que no tarô o significado de cada carta depende do lugar que
esta ocupa na sucessão de cartas que a precedem e a seguem, procurou colocar as
cartas de modo que se apresentassem como cenas sucessivas de um conto
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pictográfico. É interessante observar que no prefácio do livro "Os Nossos
Antepassados" Calvino afirma que suas histórias sempre começam como imagens.
No começo de toda história que escrevi existe uma imagem que gira em minha cabeça,
vinda não se sabe de onde e que talvez eu carregue durante anos. Pouco a pouco me dá
vontade de desenvolver essa imagem numa história com princípio e fim, e ao mesmo tempo
- mas os dois processos são com freqüência paralelos e independentes - convenço-me de
que ela encerra algum significado. (Calvino, 2001: 09)

O grande problema para Calvino ao usar o tarô no "Taverna dos destinos
cruzados" foi conseguir dispor as cartas numa ordem que contivesse e comandasse
a pluralidade dos contos. Para o "Castelo dos destinos cruzados" a questão foi
resolvida tomando como fio condutor seqüências inspiradas no "Rolando Furioso"
que lhe permitiram construir o cruzamento central de narrativas do que ele
chamou de "quadrado mágico". "Bastava deixar que em torno dele tomassem
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forma as outras histórias que se entrecruzavam para obter assim uma espécie de
palavras cruzadas compostas por figuras no lugar de letras, nas quais, além disso,
cada seqüência se podia ler em ambos os sentidos”. (Calvino, 2002: 154) A falta
de um fio condutor para as histórias da "Taverna" levou a uma problemática que
só foi resolvida satisfatoriamente com a adoção de um esquema geral menos
rígido que o do "Castelo”.
O romance "Se um viajante numa noite de inverno..." é definido por Calvino
no posfácio da obra como sendo um romance sobre o prazer de ler romances, em
que ele busca identificar o prazer da leitura de alguns gêneros de romance e
"evidenciar o fato de que todo livro nasce na presença de outros livros, em relação
e em confronto com outros livros." (Calvino, 2003:266) Neste romance,
acompanhamos um Leitor, protagonista, que começa sua história ao comprar o
'"'ultimo romance de Ítalo Calvino". Ao longo de diversas peripécias, o Leitor
acaba lendo um capítulo de dez romances diferentes, de estilos diferentes. Os
capítulos dos romances no livro são alternados por capítulos onde acompanhamos
a trajetória do Leitor numa trama romanesca onde ele se envolve com uma
Leitora, co-protagonista, e com uma grande conspiração. Calvino afirma em seu
posfácio que o objeto de leitura da obra não é tanto o "literário", mas sim "o
romanesco", um procedimento literário determinado que se baseia em primeiro
lugar na capacidade de concentrar a atenção de um enredo na espera permanente
do que está por vir. A interrupção aqui é um recurso já consagrado nos folhetins,
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na quebra dos capítulos etc. Trata-se, portanto, não de inacabados, mas de
acabados interrompidos, onde os capítulos dos romances podem aproximar-se de
contos.
Como o destinatário final e fruidor do "romanesco" é o "leitor médio",
Calvino escolheu-o como protagonista duplo de seu romance, dividindo-o em um
Leitor e uma Leitora. Neste protagonista duplo, o “Leitor” é um leitor ocasional e
eclético, sem características ou gostos precisos; a “Leitora” já o é por vocação,
sabe explicar suas expectativas e repulsas e tem orgulho de seu papel social como
leitora por uma paixão desinteressada. Este papel social, segundo o escritor é o
pressuposto de seu trabalho e não apenas deste livro. Acompanhamos a ambos
pelo livro, sendo o enfoque principal o do Leitor como narrador. A verdadeira
força motriz da obra, segundo Calvino, é uma grade de percursos obrigatórios,
onde o autor trabalhou os possíveis para ele, através dos falsos dez romances, com
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os quais ainda não havia trabalhado, dando um salto para fora de si que
permanecesse nos limites do possível.
Tanto em o "Castelo dos Destinos Cruzados" como em "Se um viajante
numa noite de inverno..." encontramos um jogo narrativo, uma máquina de
geração de histórias, o primeiro com a apresentação e reposicionamento de
imagens, o segundo com o deslocamento das personagens ao longo de uma
história romanesca em que dez capítulos de romances diferentes se sucedem.
Ambos os jogos se entrelaçam com as histórias abertas e, dentro delas, com os
RPGs onde cada imagem pode ser uma fonte de informações e um link
hipermidiático para novas bifurcações narrativas e lances romanescos.
Em "Cidades Invisíveis" encontramos um jogo narrativo entre as
personagens Marco Polo e Kublai Khan em que Polo descreve cidades
encontradas em suas viagens e a imaginação atua livre entre ambos, desmontando
e recompondo, desconstruindo e reconstruindo cidades tematicamente, num
rearranjo criativo. A composição de cenários para representar temas, ambientes,
texturas, é, para mim, o grande encantamento, o saber poético desta obra.
É interessante observarmos que o renomado criador de cenários de RPG,
Ed Greenwood, colocou que o ponto mais importante para a criação de um
cenário é: que tipos de narrativas você imagina que serão contadas ali. Ponto que é
ratificado por Robin Law. O que torna possível um paralelo com as "Cidades
Invisíveis" de Ítalo Calvino.
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O livro "Os nossos antepassados", uma trilogia composta pelas obras "O
visconde partido ao meio", "O barão nas árvores" e "O cavaleiro inexistente",
trata, nas palavras de Calvino, sobre a experiência da realização como ser
humano: a conquista do ser; a aspiração a uma completude para além das
mutilações impostas pela sociedade; um caminho para uma completude não
individualista alcançada por meio da fidelidade a uma autodeterminação
individual - três níveis de aproximação da liberdade. É no prefácio desta obra que
ele expõe seu verdadeiro tema narrativo: "uma pessoa se impõe voluntariamente
uma regra difícil e a segue até as últimas conseqüências, pois sem esta não seria
ela mesma nem para si nem para os outros” (Calvino, 2001: 13). A importância
deste livro para os RPGs encontra-se no fato das personagens serem fundamentais
para sua prática, pois a própria narrativa nasce da interpretação das personagens
pelos jogadores e pela interação destas com as personagens do/a Mestre ou
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Narrador/a. Como Calvino nos ensina no prefácio deste livro "A prova do ser está
no fazer”.
Uma outra lição que podemos obter dos posfácios e prefácio dos livros de
Ítalo Calvino além do jogo narrativo é a seriedade de sua metodologia. Cada obra
tem um tema e uma proposta claros que se refletem nas personagens e no enredo,
trazendo coerência e propósito ao esforço realizado. O que pode ser um golpe para
aqueles que acalentam a imagem do escritor escrevendo a partir de uma inspiração
súbita trazida por sabe qual musa, é uma lição para os que pretendem escrever
RPGs. Lembrando uma vez mais as palavras do designer de RPGs Ed
Greenwood, que tipos de histórias pretendemos que sejam contadas em nosso
RPG, qual é o nosso propósito aqui? Assim, o enbricamento de histórias
interativas passa não somente pelo enredo, como também pelas personagens e
cenário.
Agora é a vez do Cinema:
O filme alemão "Corra Lola, Corra" tem uma estética que se aproxima dos
videogames. A protagonista, Lola, tem de arranjar uma grande quantidade de
dinheiro em pouco tempo para salvar a vida de seu namorado. Ela passa pelos
mesmos desafios três vezes até conseguir, seguindo diferentes alternativas de
resolução do problema. Nesse aspecto, lembra o videogame em que podemos
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começar o jogo de novo quando perdemos e também o livro-jogo, onde é comum
recomeçar a leitura quando falhamos. Nas sessões de RPG acontece
ocasionalmente dos jogadores ou mestre pedirem para "voltar a cena" para que as
personagens a interpretem novamente, freqüentemente devido a uma falha de
comunicação pelo qual os jogadores não entenderam bem as explicações do
Mestre e não interpretaram suas personagens de acordo, menos freqüentemente
porque o desfecho foi insatisfatório.
Nos filmes futuristas de ficção científica "eXistenZ" e "Vingador do Futuro
(Total Recall)" é trabalhada a questão de um jogo de personagens. No primeiro, as
protagonistas têm consciência de que se trata de um jogo ao qual se conectaram
virtualmente e onde interpretam personagens. Há inclusive uma cena final em que
as personagens do filme comentam suas personagens do jogo. Uma diferença
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marcante dos RPGs é que enquanto estes são jogos cooperativos, em eXistenZ as
personagens estão competindo. No filme "Vingador do Futuro", a personagem
principal é um operário no futuro que compra férias como um superespião em
missão no planeta Marte. A partir daí não há mais certeza sobre se o personagem
está "sonhando" conectado à máquina de férias virtuais ou se ele realmente é um
superespião que havia sido capturado e sofrido lavagem cerebral para pensar que é
um operário. Se concebermos um Mestre ou Narrador no controle da aventura
virtual, este filme poderia se aproximar de uma aventura-solo de RPG em que há
um/a jogador/a e um/a Mestre.
No filme "Pleasantville - a vida em preto e branco" os protagonistas são um
casal de irmãos do fim do século XX que são transportados para um seriado de
TV dos anos 1950, "Pleasantville", onde todos ficam em preto e branco.
Conforme as personagens do seriado e os irmãos, motivados inicialmente pelas
ações da irmã, vão saindo de seus padrões, as personagens e o cenário vão se
colorizando.
Nos filmes "De caso com o acaso" e "Amores possíveis" acompanhamos as
personagens em trajetórias de vida diferentes. No primeiro, pegar ou perder um
trem de metrô faz com que a protagonista tenha duas histórias de vida diferentes
que vão sendo acompanhadas em paralelo. No segundo, o protagonista tem três
histórias de vida diferentes em função das decisões tomadas depois de ficar
esperando em vão pela namorada na porta do cinema quinze anos atrás. Em
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ambos os filmes nós percebemos a pluralidade de desfechos devido às diferentes
bifurcações apontadas por Borges. Em "Amores Possíveis" fica visível como as
mesmas personagens acabam se tornando personagens diferentes devido às
histórias de vida diferentes que tiveram nos quinze anos que se passaram.
Um ponto que me chamou atenção é que nos filmes "eXistenZ", "Vingador
do Futuro" e "Plesantville - a vida em preto e branco" a aparição do inesperado é
tratada como ameaça, que traz graves riscos à ordem social. No primeiro, o
desfecho realmente é trágico, pois o elemento estranho que aparece no jogo é
trazido pelo inconsciente de jogadores terroristas que pretendiam matar o
gamedesigner e efetivamente o fazem. No segundo o inesperado, o "construir o
roteiro enquanto joga" como diz uma das personagens, traz uma transformação
social e a salvação de Marte. No terceiro o inesperado, a quebra do padrão,
literalmente traz cor às vidas das personagens e aquele mundo fechado. O
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inesperado como fonte de liberdade e do risco a ela associado. É importante notar
que tanto em "De caso com o acaso" como em "Amores possíveis" nem todas as
histórias tem um final que possa ser chamado tradicionalmente de "feliz" para as
personagens.
Um outro ponto curioso é que nos filmes "eXistenZ", "Pleasantville", "Corra
Lola, corra" e "De caso com o acaso" a direção e o roteiro são assinados pela
mesma pessoa, o que dá um caráter bem autoral a essas obras.
A pluralidade de desfechos, de caminhos narrativos, é um ponto central para
os roteiros, ou enredos, das histórias interativas, particularmente dos RPGs. É
justamente o risco trazido pela liberdade de intervir no roteiro, risco de “perder a
personagem” ou do desfecho da ação ser insatisfatório, que traz o sabor e a cor
das histórias interativas.
2.4.4
A benção e a maldição dos RPGs
Um livro de RPG não traz uma história pronta, um enredo, ele é um suporte
para que várias narrativas sejam geradas por um grupo de interatores, conformes
vimos no processo de passagem de Mimese I a Mimese II a Mimese III. O RPG
não apenas convida, como exige a interatividade para surgir, suas narrativas
dependem de uma postura pró-ativa dos seus praticantes. É por isso que Robin
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Law escreve que o material contido no livro é responsável por apenas 30% da
diversão, os restantes 70% dependem do Mestre e dos jogadores, com uma carga
maior sobre o primeiro. O Mestre tem de criar o roteiro inicial da história (ou
adaptar um pronto ao grupo), alterando-o de forma coerente com as interações dos
jogadores, interpretar as personagens que não são interpretadas pelos jogadores e
coordenar as ações dos grupos, levando em consideração e equilibrando os
desejos e participações de todos. Não é à toa que os mestres são os participantes
que mais consomem narrativas de outros meios e que mais as escrevem.
Esta é a benção e a maldição dos RPGs, porque quando os interatores estão
inspirados, as sessões são excelentes, quando as coisas dão errado, quando as
pessoas estão sem motivação, uma sessão de RPG pode ser desastrosamente
tediosa e frustrante. As sessões “memoráveis”, recontadas por jogadores e mestres
em rodas de amigos e fãs de RPG (RPGistas), normalmente pertencem ao
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primeiro grupo. Mas, mesmo as narrativas das sessões medianas de RPG, que são
a maioria das que jogamos, tem uma vantagem sobre as que assistimos
convencionalmente nos seriados de TV, elas são nossas! Nossas personagens
realizaram aqueles feitos, ou falharam. Aquele roteiro foi construído
espontaneamente pelas interações dos membros do grupo, nós atendemos ao
chamado da aventura.
Esta concessão explícita de autonomia narrativa aos interatores é
desconfortante para algumas pessoas. As narrativas participativas dos RPGs têm
recebido alguns temores que compartilham com as dos videogames – muito mais
conhecidos por fazerem parte de um mercado muito maior de acesso bem mais
fácil.
Os RPGs e os videogames tem como seu principal público jovens e
adolescentes, sua temática segue então, em sua maioria, a temática dos filmes e
seriados feitos para esse público: aventura; terror; ficção científica; policial etc.
Combates são freqüentes, principalmente nos videogames de luta ou de
espionagem, freqüentemente fora dos padrões que muitos consideram apropriados
para adolescentes. Surgem dúvidas levantadas por pais e educadores se histórias
participativas violentas não estimulariam comportamentos violentos por parte dos
seus aficionados. Outras pessoas afirmam que a violência nesses jogos atende a
um desejo de liberação de frustrações pelo imaginário, servindo como uma
válvula de escape para os jovens.
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Murray escreve que para os videogames até o momento os estudos não são
conclusivos a esse respeito (2004, 3), tanto para os otimistas que vêem efeitos
benéficos quanto para os pessimistas que avistam danos. O pesquisador Gonzalo
Frasca, do Centro de Pesquisa de Jogos para Computador da IT Universitetet de
Copenhague (Dinamarca), um dos estudiosos que atua na divulgação científica da
cultura de games e na produção de jogos com conteúdos mais sérios, acredita que
esta aversão aos videogames não é uma reação nova, tendo antecedentes em
reações contrárias aos conteúdos de filmes, histórias e quadrinhos e músicas de
rock. “A discussão sobre a potencialidade dos efeitos prejudiciais do videogame
continuará presente por vários anos. Na verdade, isso acontece sempre que uma
nova forma de mídia emerge. As pessoas costumavam se preocupar com a
televisão, rádio e cinema”.(Frasca, 2006: pg.72) Para Frasca, os jovens que
crescerem com os videogames serão adultos que os considerarão apenas mais uma
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mídia, com coisas boas e ruins.
Gerard Jones, estadunidense autor de histórias em quadrinhos e pesquisador
de entretenimento infanto-juvenil, escreveu, em seu livro “Brincando de matar
monstros”, que crianças e adolescentes tem momentos em sua vida em que
precisam trabalhar narrativas com violência como uma forma de lidar com seus
problemas e amadurecer. Ele aponta que generalizações são perigosas e que
crianças e adolescentes apreendem essas narrativas de forma diferente que os
adultos, precisando brincar com o que os incomoda até que se sintam mais
seguros. Sendo pai, compreende o receio que pais e mães tem em relação às
histórias e formas de entretenimento apreciadas por seus filhos e filhas, mas
lembra:
Geralmente, adultos são mais solidários e estão em maior sintonia com o mundo, e são mais
literalistas do que as crianças. Estamos mais propensos a sentir a dor e ansiedade causadas
pela violência real quando a vemos no faz-de-conta. Ver nossos filhos se divertindo com
algo que desprezamos nos incomoda. Nosso medo é que estejam comemorando ou
reafirmando um horror que nós queremos desesperadamente banir da realidade. Queremos
que reflitam nosso comedimento, seriedade, compaixão e pacifismo adultos. Mas eles não
são capazes – e não devem ser – de imitar as reações adultas. Brincadeiras, fantasias e
imaginação emocional são ferramentas essenciais para a tarefa da infância e da
adolescência. (Jones, 2002: 13)

Jones concorda com Frasca que os videogames e outras mídias assustam por
serem menos conhecidas que outras e critica generalizações absurdas e
simplificadoras sobre violência na mídia que assumem crianças e adolescentes
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como expectadoras passivas quando também podem ser vistas como usuárias
ativas que se apropriam das formas de entretenimento para retrabalhá-las em suas
próprias fantasias. Para Jones, a simplificação do tema faz com que brigas na areia
e chacinas, desenhos animados do Patolino ou Pica-pau e filmes como Cães de
Aluguel fiquem com suas diferenças borradas num indistinto conceito de
“violência na mídia”. Ele questiona se diversos estudos sociais levaram em
consideração as crenças originais dos pesquisadores que os fizeram e demonstra
que muitas vezes a ficção produzida vem após o crescimento da violência e não
antes, indicando muito mais uma condição de efeito do que de causa. O seu ponto
principal parece ser que atribuir comportamentos violentos a entretenimentos com
elementos ficcionais agressivos, narrativas ou jogos, é simplificar por demais a
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questão.
Demonstrou-se que diversos fatos contribuem para a agressividade: fervor religioso, fervor
patriótico, rivalidade nos esportes, rivalidade romântica, noites quentes de verão. O
entretenimento inspirou algumas pessoas à violência, assim como a Bíblia, a Constituição
americana, os Beatles, livros a respeito de Hitler e obsessões por atrizes de TV.
Geralmente, não condenamos tais influências como nocivas porque as entendemos melhor.
Entendemos por que as pessoas gostam dela e os benefícios que a maior parte de nós
consegue apreender delas. O que falta é a compreensão das fantasias agressivas e do
entretenimento que tem a ver com elas. (Jones, 2002: 21)

Em relação aos RPGs, as psicólogas Sílvia Borges e a dra. Aparecida
Mamede (PUC-Rio) não acreditam na possibilidade de uma pessoa mentalmente
saudável passar a confundir o real com a fantasia a partir da prática do RPG.9 Da
mesma forma que uma criança brincando de casinha ou de “polícia e ladrão”
reconhece perfeitamente a situação imaginária da brincadeira sem confundi-la
com a realidade.
Além disso, a Devir Editora vem organizando o evento “Encontro
Internacional de RPG” em São Paulo há mais de 10 anos com milhares de jovens
praticantes de RPG sem qualquer incidente grave. A minha experiência pessoal
tendo organizado cinco eventos de RPG no Rio de Janeiro com centenas de jovens
também corrobora a tranqüilidade deste público.
Críticas às narrativas geradas pelos RPGs e algumas considerações

9

Opiniões expressadas em conversas informais comigo.
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A prática dos RPGs gera narrativas orais, construídas de forma coletiva e
espontânea devido a liberdade de interação de seus praticantes. Este formato traz o
aspecto positivo do improviso, do inesperado, das múltiplas contribuições, mas
também traz algumas limitações em relação a outras formas narrativas, o que deu
origem a algumas críticas. O meu objetivo não é simplesmente refutar essas
críticas às narrativas geradas em RPG, mas apresentar meu posicionamento em
relação a elas, visto que um módico de subjetividade é inerente a uma pesquisa
como essa e, portanto, dentro do possível deve ser apresentado ao que irão julgála. O que pretendo observar são os limites destas críticas se levarmos em conta
que cada modo narrativo tem suas limitações próprias.
Antes de qualquer coisa, convém deixar clara uma diferença: uma coisa são
as narrativas encontradas no suporte de um RPG, no seu livro de regras expresso
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em um livro, revista, website etc; já as narrativas geradas na prática de RPG, nas
sessões de grupo, são outra bem diferente. O livro de RPG, aqui me refiro ao
suporte, pode conter, além das regras, narrativas expressas sob a forma de
Histórias em Quadrinhos, contos e até escapar da narratividade apresentando
poesias que ajudam a compor a “ambientação”. O contexto influencia, claro, mas,
contos, crônicas e poesias não perdem sua literaridade se os lemos dentre as
páginas de um jornal.
As narrativas geradas durante as sessões de jogo, orais, espontâneas e
coletivas, são o meu foco principal neste capítulo, é em relação a elas que
analisarei as críticas apresentadas.
Sônia Rodrigues conceitua o RPG como uma forma específica de narrativa
de massa que tem como objetivo central o entretenimento de seus
participantes, seu triunfo, seu objeto de desejo é a narrativa criada (Rodrigues,
2004). Robin Law, por sua vez, afirma que os RPGs se baseiam nos gêneros da
cultura pop por duas razões: eles são fáceis de se entender e a grande maioria
das pessoas os conhece e gosta deles. Law afirma que os estereótipos então se
tornam úteis porque ajudam os jogadores a imaginar o mundo fictício em que se
passa a história e pressupor que tipos de ações são possíveis naquela ambientação.
A familiaridade é reconfortante. “Quanto mais o cenário se parecer com algo que
eles conhecem do entretenimento popular, maior será a chance de que eles possam
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se conectar a uma fantasia pré-existente que sempre quiseram desfrutar”. (Law,
2002: 9) Lembremos que os jogadores de RPG estão lá para relaxar se divertindo
e as narrativas são geradas de forma oral e espontânea. Para Law o apreço aos
estereótipos varia geograficamente. Os franceses aceitariam mais facilmente
ambientações inovadoras, enquanto os norte-americanos só abririam mão de seus
amados estereótipos “quando estes são arrancados de suas mãos mortas”.
O RPG comercial, como as demais narrativas de massa, tem de atender as
demandas do mercado e por isso tem de se valer dos estereótipos da cultura pop.
As intervenções dos interatores sobre a narrativa trazem à tona duas outras
considerações importantes para a atuação do Mestre: simplicidade de trama e
equilíbrio entre as demandas dos jogadores.
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Robin Law alerta os Mestres de Jogo para que não criem aventuras
complicadas, pois os jogadores farão isso para eles. Ele relembra que o Mestre do
Jogo “sabe o que está acontecendo” em sua história, sabe quem são as
personagens envolvidas e as causas dos eventos, enquanto os jogadores tentam
encontrar as respostas para essas questões, debatendo várias possibilidades e
muitas vezes “seguindo pelo caminho errado”. Law adverte que as personagens
dos jogadores tendem a ser muito mais paranóicas que os heróis da ficção o são e
também muito mais propensas ao fracasso (Law, 2002). Por outro lado, os
jogadores querem ter o sabor de sentirem que suas personagens fazem diferença
na trama, que a movimentam, e não que são guiados pelo Mestre. Afinal, se
quisessem seguir um roteiro totalmente pré-definido eles estariam fazendo teatro,
cinema ou telenovela e não jogando RPG. Por esses motivos, as tramas tendem a
ser mais simples com um bom espaço para as intervenções, e complicações,
criadas pelos jogadores.
O outro ponto, insistentemente apontado por Law ao longo de todo seu
livro, é a necessidade do Mestre buscar um equilíbrio entre seu gosto pessoal e
os diferentes gostos dos jogadores no que se refere ao sistema de regras, gênero de
história e enredo escolhidos. O objetivo é que todos se divirtam e os participantes
podem ter expectativas diferentes em relação a uma sessão de RPG, conforme
demonstrado pelos tipos de jogadores já citados. O Mestre deve então buscar
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equilibrar a participação de todos, dentro de seus desejos (lembremos da timidez
do jogador “Tranqüilo”), evitando que um jogador monopolize as sessões da
campanha ou crônica.
Em sua pesquisa pioneira sobre o Role Playing Game norte-americano,
analisando tanto o texto dos livros de regras como a forma como eles são jogados
no Brasil, Sônia Rodrigues fez considerações importantes sobre sua genealogia e
relação com o folhetim de massa, a epopéia e o conto maravilhoso; sobre seus
méritos como estímulo à apreciação das narrativas e iniciação ao contar histórias;
identificou também lacunas ou limitações dessas narrativas “RPGísticas” em
relação à ficção literária. Sou o primeiro a reconhecer os méritos dessa pesquisa
que é referência não só para minha tese, como para outras pesquisas no Brasil,
entre as quais posso citar as conduzidas por Andréa Pavão, Eliane Bettocchi e
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Jane Braga. Sobre a genealogia e os méritos citados nada tenho a discordar, mas,
sem buscar polemizar com a autora, gostaria de me debruçar sobre as limitações
apontadas:
•

RPG tem pouco espaço para tramas paralelas e revelações
surpreendentes;

•

RPG deveria categorizar personagens em principais e secundárias
em vez de colocar todas como protagonistas ignorando 2500 de
tradição literária;

Uma primeira limitação a essas críticas que faço é em função do recorte
feito por Sônia Rodrigues, necessário em qualquer pesquisa, mas que sempre se
deve levar em consideração em relação aos resultados obtidos: ela fez uma
pesquisa de campo de 1993 à 1997 com grupos de jogadores de RPG e analisou
três livros de regras: Dungeons&Dragons; Gurps; Vampiro: a Máscara. Os três
RPGs mais jogados no Brasil na época e, coincidentemente, representativos das 3
fases de desenvolvimento de RPG já identificadas. Desde então, o RPG vem se
desenvolvendo com inovações de técnica narrativa.
Nos grupos observados por Rodrigues, os jogadores tinham acesso às fichas
de personagens uns dos outros, conhecendo suas características e antecedentes.
Mesmo as ligações e motivações das personagens secundárias controladas pelo
Mestre eram geralmente conhecidas pelos jogadores. O enredo se desenvolvia
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linearmente a partir de uma situação inicial diante de todos. Numa situação como
essa, realmente não há espaço para tramas paralelas e revelações surpreendentes
envolvendo as personagens dos jogadores.
Contudo, os jogadores não precisam necessariamente conhecer as fichas e
os antecedentes das personagens uns dos outros, pode haver outras convenções
entre eles. O Mestre pode estabelecer as coisas com cada um deles em separado,
principalmente se a 1ª sessão for de “criação de personagens”. Assim, se preserva
o mistério e o espaço para revelações, pois cada jogador só revela de sua
personagem aos outros aquilo que quiser. Este, aliás, é o caso mais freqüente nas
sessões de RPG em que atuei tanto como Mestre quanto como Jogador.
O recurso usual é o Mestre se ausentar da sala com o jogador ou jogadora
para fazer em particular as cenas envolvendo especificamente aquela personagem,
enquanto os demais jogadores conversam entre si. Este processo de tramas
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paralelas pode ser otimizado através do recurso do metajogo.
O conceito formal de metajogo seria jogo sobre o jogo. Entretanto, estou
usando um segundo conceito de metajogo (metagaming), proposto por Phil
Vecchione [www.dnaphil.com] em palestra realizada na GenCon Indy 2004, em
Indianápolis, Indiana, EUA [www.gencon.com]. Vecchione conceitua meta-jogo
como jogo fora do jogo, ou seja, o jogo que continua depois que acaba uma sessão
de jogo, alegando que todos os jogos apresentam esta característica, mas apenas
alguns a pressupõem no seu design, sobretudo os jogos com peças colecionáveis.
Os jogos de estratégia também envolvem planejamentos e ações antes da sessão
de jogo propriamente dita. No RPG, o metajogo existe, porém: poucos jogadores
dedicam-lhe tempo; e poucas páginas nos livros de regras tratam do assunto. Por
exemplo, os jogadores podem criar “diários das suas personagens”, o Mestre pode
efetivamente escrever uma “crônica” com os eventos ocorridos em cada sessão,
jogadores podem trazer para a sessão imagens ou músicas que se relacionem com
as suas personagens etc. No caso das tramas paralelas, o Mestre pode realizá-las
com cada jogador em particular através de telefonemas, de encontros em separado
ou, como está se tornando mais comum, através da Internet por troca de e-mails
ou programas de resposta instantânea como o Skype ou Messenger. Assim, não
apenas se realizam as tramas paralelas que enriquecem a narrativa e as
personagens, como se otimiza o chamado “tempo de mesa’ quando os jogadores e
o Mestre estão juntos e são enfatizados os eventos que envolvem todas as
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personagens, como mantém a trama viva na memória dos jogadores dos grupos
que só podem se encontrar mensalmente. Numa nota pessoal, eu tenho usado o
recurso do metajogo através da Internet para as tramas paralelas e premiado os
jogadores que o contribuem para ele com os famosos “pontos de experiência” para
suas personagens. A experiência tem sido bem enriquecedora.
A segunda crítica diz respeito a proposta igualitária dos RPGs tão querida
por Law, onde se busca equilibrar os desejos e as participações de todos os
participantes. Rodrigues contrapõe que este igualitarismo é buscado por razões
mercadológicas, mas não é uma opção viável, pois a capacidade de fabulação
varia de pessoa a pessoa e certas personagens tendem a crescer mais e dominar a
trama. A categorização de personagens em principais e secundárias para os
jogadores seria importante para que as narrativas de RPG se enriquecessem,
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respeitando as tradições já estabelecidas.
(...) o RPG norte-americano, até hoje, não introduziu a diferença entre personagem
principal e secundária, ambas essenciais para qualquer enredo ser enriquecido. Propor que
personagens tenham o mesmo tempo, a mesma participação, o mesmo peso, para não
constranger ou deixar de estimular jogadores para garantir o igualitarismo é, em si, uma
impossibilidade ficcional. Esta concepção confunde real e ficção e ignora vinte e cinco
séculos de teatro ocidental, do coro grego à aia de Desdêmona, para limitar-nos apenas a
dois exemplos. (Rodrigues, 2004: 163)

Os 2.500 anos de tradição do teatro ocidental não estão sendo ignorados por
desapreço, mas por questões de diferença de contexto narrativo. Situações que
funcionam bem numa narrativa linear, não funcionam bem na narrativa
participativa do roleplaying game, conforme apontado Peter Adkison, um dos
designers da 3ª edição do RPG Dungeons&Dragons e dono da GenCon – a maior
convenção de RPG do mundo, em uma palestra sobre narrativa e design de jogos
na PUC-Rio em 2004, ao comparar o design de um RPG de fantasia medieval
com o livro “Senhor dos Anéis”: não se pode terminar a fase de criação de
personagens com um jogador tendo como personagem “Legolas” e o outro o
“Sam”. As narrativas interativas podem beber nas lineares, mas não são iguais e
não tem exatamente as mesmas questões. Este é um dos motivos da necessidade
do desenvolvimento de teorias para a narrativa em jogos, pois tanto Murray
quanto Law observam que há limites no uso da teoria literária para esses
ambientes.
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Nas “Histórias em Quadrinhos” (HQs) norte-americanas, uma das formas de
narrativa de massa da qual se nutre o RPG, há histórias de grupos de super-heróis
onde ocorre exatamente a situação de vários protagonistas. É o caso do grupo
“Quarteto Fantástico”, recentemente adaptado das HQs para o cinema, em cujas
histórias há aquelas em que todas as personagens tem peso relativamente igual e
outras centradas numa das personagens, equilibrando a participação de todas ao
longo de mais de quatro décadas de histórias. Tradições baseiam-se no binômio
“inovação x sedimentação”, buscar inovar no trato narrativo das personagens é
desejável e não uma heresia, pode-se até falhar, mas deve-se tentar. O Quarteto
Fantástico, coincidentemente, tem o número de personagens considerado ideal nos
grupos em que atuo como mestre e jogador que dão ênfase à narrativa e
personagem, quatro, justamente para que todos tenham boas oportunidades para
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interpretar suas personagens e “fazer diferença” na trama.
RPG é uma construção coletiva de histórias em cooperação, logo os
jogadores não apenas interpretam suas personagens, mas são co-autores e
também co-narradores, pois eles trazem o ponto de vista, o foco de suas
personagens. (Law afirma que no RPG o foco narrativo sempre fica
temporariamente em quem está falando) Isso legitima que todas as suas
personagens sejam protagonistas. A existência de vários narradores em níveis
diferentes também ocorre na narrativa literária, conforme observa Todorov:
“Há um ou vários narradores; e neste último caso, estes se situam ou no mesmo nível, ou
em níveis diferentes. Esses níveis da narração dependem do tipo de relação entre as
seqüências no interior de uma mesma narrativa (encaixamento ou encadeamento): no
romance epistolar, por exemplo, os autores das cartas se situam a priori, no mesmo nível; o
mesmo acontece com os dez narradores do Decameron de Boccaccio (suas narrativas são
encadeadas entre si). Em compensação, o quadro do Decameron tem seu narrador que não
se situa no mesmo nível: se ele pode contar o ato de enunciação dos outros narradores, o
inverso não é verdadeiro.” (2001, pg. 295. itálicos do autor)

Dito isso, convém observar que não é necessário que todos os jogadores
tenham espaço igual em todas as sessões. Pode haver sessões em que o foco esteja
em uma das personagens, o foco varia então sessão a sessão, equilibrando-se a
participação dos jogadores na crônica (campanha) como um todo. Assim,
teríamos personagens protagonistas e secundárias em algumas sessões,
equilibrando-se todas como protagonistas na crônica. Por fim, alguns jogadores,
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como “Tranqüilo”, podem assumir papel secundário na crônica voluntariamente,
mas esse é um desenvolvimento natural e não planejado, preservando a
espontaneidade dos RPGs.
Os diferentes meios narrativos, por suas próprias características, tem pontos
fortes e fracos, ênfases e limitações. O cinema trabalha mais o espaço e a
visualidade que a narrativa literária, não se pode dizer que uma personagem “se
veste com elegância” e deixar o resto por conta da imaginação do receptor no
cinema, é preciso mostrar. Por outro lado, o cinema costuma apresentar as
personagens sem expressar seu estado mental, seus pensamentos, emoções e
percepções, estas têm de ser inferidas a partir de suas ações. Esta apresentação
“cinematográfica padrão” das personagens sem expressar seu interior psicológico
é difícil para narrativas verbais, que tendem a dar ênfase a este aspecto delas.
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Mesmo a disposição das ações tende a ser alterada na transposição de um meio
narrativo para outro. Há uma interpretação da narrativa quando esta vai do livro
para a tela e vice-versa. Por isso, é comum dizer que o livro é melhor que o filme,
que se perdeu muito na passagem. Melhor ou pior, perda ou ganho, se esta
avaliação tem critérios objetivos ou depende apenas do lugar de onde se fala, que
é freqüentemente uma opção de gosto, é uma questão na qual não quero entrar.
São diferenças de meio narrativo que já eram apontadas por Aristóteles na Poética
quando ele coloca que a perseguição de Heitor por Aquiles que funciona bem na
narrativa diegética ficaria risível se encenada.
As narrativas multiformes do RPG têm suas limitações e amplitudes
derivadas de sua dramatização coletiva mediada por regras explícitas. Porém, não
se deve confundir o RPG comercial de massa com o total das possibilidades do
RPG como forma narrativa. Do mesmo modo que o cinema de massa norteamericano não corresponde sequer a totalidade da produção cinematográfica dos
EUA. As possibilidades poéticas podem ser mais amplas do que parecem à
primeira vista.

3
Práxis Lítero-Educacional
A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há um saber
histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa da
natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as
nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária
que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.
Roland Barthes.
Não há dinheiro na poesia, mas também não há poesia no dinheiro.
Robert Graves.

Neste capítulo explorarei as possibilidades de utilizar a forma narrativa do
RPG para a formação do leitor, principalmente para estimular a produção de uma
escrita criativa, para alunos escolares na faixa adolescente. A utilização do RPG
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deve se articular em uma proposta pedagógica que por sua vez deve ter uma base
epistemológica. A literatura como trama em que muitos saberes se entrelaçam
saborosamente será proposta como ambiente para projetos educacionais
relacionais, interativos, dentro da epistemologia da complexidade de Edgar
Morin. A prática de ensino de Barthes, conforme explicada por Leyla PerroneMoisés, se harmoniza com esse estímulo à criação da interatividade e a
transdisciplinaridade da literatura.
Em seguida, traçarei breves considerações sobre experiências de RPG e
Educação no Brasil, atualizando o panorama que apresentei em minha dissertação
de mestrado. Por fim concluirei com a proposta da TNI (Técnicas para Narrativas
Interativas), um método para a aplicação do RPG para diferentes projetos de
aprendizagem, desenvolvida ao longo desta pesquisa de doutorado.
Passarei também pelas formulações já feitas sobre a capacidade do RPG de
estimular o gosto pela narrativa e a crítica de que esse gosto fica somente no nível
da história, sem chegar ao discurso.
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3.1
Epistemologia da Complexidade e o caminho pela literatura
No momento em que a ciência desconfia das explicações gerais e das soluções que não
sejam setoriais e especialísticas, o grande desafio para a literatura é o de saber tecer em
conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística e multifacetada
do mundo.
Ítalo Calvino

Barthes nos alerta que jamais um leitor chega a um texto de forma ingênua
ou inocente, nenhuma primeira leitura é uma leitura primeira, pois o “eu” do leitor
já carrega consigo uma pluralidade de outros textos cuja origem se perdeu. De
forma similar, o educador Fernando Becker propõe que as práticas pedagógicas se
fundamentam em determinadas epistemologias adotadas consciente ou
inconscientemente pelos educadores. Assim, a superação de um modelo arcaico
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de pedagogia diretiva para o de uma pedagogia relacional terá como condição
necessária, ainda que não suficiente, uma crítica epistemológica (Becker,
2001:30). Para o autor, a pedagogia diretiva assume o aluno como uma tabula
rasa, sem conhecimento prévio do assunto, recebendo o conhecimento
diretamente do professor, em termos de conteúdo e estrutura, de forma passiva. O
professor é então o detentor único do conhecimento. O embasamento
epistemológico dessa pedagogia seria o empirismo, em que se presume que todo
conhecimento de um ser humano chega a ele pelos sentidos, o meio externo o
molda quase totalmente. A pedagogia relacional, por sua vez, tem uma base
epistemológica construtivista, em que há uma troca de saberes entre aluno e
professor. Sem abdicar de sua posição, o professor busca estimular os alunos a
produzirem, o passado é apresentado como semente do futuro, como base para
uma recriação contextualizada para as necessidades presentes. Nesta troca entre
ensino e aprendizagem, ambos se aperfeiçoam. Porém, repetindo, para que
práticas pedagógicas relacionais se consolidem, se faz necessária uma
conscientização e crítica da base epistemológica do educador.
O pesquisador brasileiro Marco Silva, como vimos, propõe que a
emergência atual da interatividade se dá em 3 esferas ou instâncias: tecnológica,
mercadológica e social.
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A interatividade emerge como a instauração de uma nova configuração tecnológica (no
sentido das tecnologias informáticas conversacionais) e de uma nova dimensão
mercadológica (no sentido da busca de diálogo entre produtor-produto-cliente). Mas isso
ocorre imbricado em transformações que se dão na esfera social, onde se pode observar não
mais a pregnância da passividade da recepção diante da emissão do produto acabado, mas
uma crescente autonomia de busca onde cada indivíduo faz por si mesmo, num ambiente
polifônico, polissêmico que vem à tona quando ocorre o enfraquecimento dos grandes
referentes que determinavam significações ou verdades acabadas para o consumo passivo
das massas (Igreja, política, família, ideologia, educação escolar, mídia de massa etc.).
(Silva, 2002:10)

O autor afirma que no momento coexistem duas modalidades
comunicacionais: a massiva que segue uma lógica da distribuição na qual há uma
separação entre o emissor e o receptor, o primeiro gera a mensagem que não pode
ser modificada pelo segundo. Ao receptor caberia apenas aceitar a mensagem
passivamente ou buscar resistir a ela; Na modalidade comunicacional interativa
permitida pelas novas tecnologias informáticas há uma mudança significativa na
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natureza da mensagem, no papel do emissor e no estatuto do receptor. O emissor
cria uma rede e não uma rota, que pode ser explorada com liberdade pelo receptor,
o qual agora tem a possibilidade de manipular e/ou modificar a mensagem,
tornando-se, na prática, seu co-autor. Há um espaço para uma criação autônoma.
As tecnologias informáticas conversacionais tornam esta modalidade mais
acessível, mais forte, o mercado sente o desejo do consumidor por esta autonomia
e cria campanhas de marketing enfatizando esta relação produtor-consumidor,
mas o desejo, a vontade do consumidor por tais tecnologias e estratégias de
marketing se faz presente devido às condições existentes na esfera social com o
enfraquecimento dos grandes referentes unidimensionais de significação. As três
esferas, tecnológica, mercadológica e social estão imbricadas, afetando-se
recursivamente como causa e efeito. Para Silva, novos paradigmas estão se
formando e requerendo novas perspectivas educacionais. Pois, não é suficiente
introduzir as novas tecnologias em sala de aula sem que o professor se prepare
para usá-las dentro de uma lógica interativa. Caso contrário, as novas mídias
simplesmente reproduzirão as práticas tradicionais de outro modo, “passando a
limpo” sua atuação de uma mídia para outra. Um outro “modo de pensar” se faz
preciso.
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Para compreender a interatividade, é preciso compreender as interações que
a geram e são por elas geradas. Estaria aqui a abertura, na verdade, a solicitação
para uma perspectiva a partir do pensamento complexo.
M. Silva propõe uma compatibilidade entre a interatividade e a
epistemologia da complexidade de Edgar Morin da qual extrai dois princípios
para se posicionar diante das interações e da interatividade:
• O fundamento do não fundamento, de crise das certezas científicas, que
implicaria na abertura para mais interações, para a interatividade, a licença para a
autonomia de produção por parte de um novo espectador. Este princípio seria o
pano de fundo para o entendimento da emergência da interatividade na esfera
social.
• O segundo princípio de tratamento da interatividade extraído do
pensamento complexo seria o de atentar para as interações em sua dialógica e
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recursividade. Distinto do primeiro, mas sem dele se separar, este segundo
princípio é a condição sine qua non para o posicionamento crítico diante da
interatividade e de sua análise.
O pensamento complexo devido à sua ênfase na religação dos saberes, na
sua atenção às interações, com seus três operadores (dialógico, recursivo e
hologramático), proposta de uma razão aberta, seria uma perspectiva excelente
para um posicionamento diante das interações e da interatividade.
Creio que cabe neste ponto relembrar alguns dos conceitos do pensamento
complexo, como sistema, dialógica, recursividade, paradigma.
Um sistema é um conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas.
Dentro do pensamento de Edgar Morin, as partes e o todo se inter-relacionam
entre si de forma complexa. O todo é simultaneamente mais e menos que a soma
das partes (Morin, 2002) Vejamos como exemplo uma tapeçaria: o tapete é mais
do que simplesmente empilhar os fios, somar cada um deles. Logo, o todo é mais
que a soma das partes. Da mesma forma, cada fio tem características individuais
que "somem" no conjunto do tapete, logo, o todo é menos que a soma das partes.
Este paradoxo é resolvido pela dialógica, que nos permite admitir a coexistência
de duas noções aparentemente contraditórias. A dialética ofereceria uma síntese
totalizante que superaria a contradição. Morin, por sua vez, nos oferece o
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princípio dialógico que permite a associação de instâncias antagônicas e
complementares, aceitando um diálogo entre as "verdades do coração" e as
"verdades da razão”, sem a necessidade de uma resolução. "Minha maior
aquisição foi compreender que o pensamento não pode ultrapassar contradições
fundamentais, e que o jogo dos antagonismos, sem necessariamente suscitar
síntese, é em si mesmo produtivo”. (Morin, 2002: 59) Assumir a contradição,
segundo Morin, é um passo necessário para se chegar ao pensamento complexo.
Um exemplo é o "ciclo da vida" na natureza, que também é um "ciclo da
morte". Outro exemplo é a luz, vista por Niels Bohr como partícula e onda ao
mesmo tempo. Associado à dialógica está o princípio hologrâmico, em que o todo
está contido nas partes, como em cada célula do corpo humano que contém todo
seu material genético.
Sistemas ainda têm como características importantes sua circularidade e um
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looping autoprodutivo, em que efeitos se transformam em causas de novos efeitos
e produtos se transformam em produtores, num círculo contínuo de interações.
Este é o princípio ou operador da recursividade que difere do pensamento linear
simples de causa-efeito em que “A gera B”.
Chegamos então ao princípio que permite trazer o observador à sua
observação, a noção de que o conhecimento é relativo. Esta é uma noção
importante para que o pensador possa questionar sua "estrutura de pensamento",
aquilo que para Edgar Morin são seus paradigmas e que para Thomas Kuhn,
teórico da epistemologia da ciência, tanto pode ser paradigma como "matriz
disciplinar", dependendo do contexto.
Edgar Morin define paradigmas como as estruturas de pensamento que de
modo inconsciente comandam nosso discurso:
(...) um paradigma é constituído por conceitos fundamentais e por categorias dominantes da
inteligibilidade, ao mesmo tempo que por relações lógicas (conjunção, disjunção,
implicação ou outras) entre estes conceitos e categorias. Assim, os paradigmas organizam e
controlam de forma oculta todas as observações, todos os enunciados, todas as teorias que
obedecem a seu comando. (MORIN, 2002:190)

Kuhn no seu livro "A Estrutura das Revoluções Científicas" havia
trabalhado com duas noções de paradigma, a primeira, mais ampla, refere-se a
"toda constelação de crenças, valores, técnicas etc...., partilhadas pelos membros
de uma comunidade determinada", aproximando-se da "estrutura de pensamento"
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de Morin. Ele ressalta que o estudo dos paradigmas é o que prepara o estudante
para ser membro da comunidade científica em que ele atuará mais tarde, o que
inclui suas regras, valores, conhecimentos etc. No posfácio, Kuhn passa a
denominar este conceito mais amplo de "matriz disciplinar", paradigmas passam
então a ser um dos elementos dessa constelação, "as soluções concretas de quebracabeças que, empregadas como modelos ou exemplos, podem substituir regras
explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência
normal1" . As matrizes disciplinares tem entre seus componentes "generalizações
simbólicas", "modelos", "valores" e "exemplares" (os paradigmas).
Kuhn explica que para ser aceita como paradigma, uma teoria não precisa
dar conta de todos os fatos contra os quais ela é confrontada, mas deve parecer
melhor que suas competidoras. O paradigma estabelecido implica uma definição
nova e mais rígida do campo de estudos, liberando os cientistas para pesquisas
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mais esotéricas, otimizando a construção de conhecimento. Contudo, é justamente
essa rigidez que permite a eventual detecção de anomalias que geram crises
durante os quais o paradigma é questionado e eventualmente modificado, levando
ao progresso da ciência. Deve-se ressaltar que apesar do paradigma ser aceito por
diferentes grupos, ele pode ser interpretado de diferentes formas, além de sempre
existirem contra-exemplos para ele. Os momentos de crise são de grande
questionamento e apreço às regras, as quais podem ser mais compartilhadas que
os próprios paradigmas. As regras assumem então uma função que normalmente
não possuem.
Para Morin, a ciência vem avançando desde o século XVII a partir de um
paradigma simplificador expresso pelo pensamento de Descartes que separou o
objeto (res extensa) do sujeito (cogito). O primeiro ficando no campo da ciência e
o segundo no da filosofia. A complexidade do mundo é vista como ilusão ou erro,
que ocultaria leis simples e universais. As áreas do conhecimento foram separadas
em disciplinas que se fecharam em si mesmas. A razão científica, iluminista,
tornou-se hegemônica como saber.

1

Considero "paradigmas" as realizações científicas universalmente reconhecidas que,
durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência." (Kuhn, (1970) 2001: 13)
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Apesar dos notáveis avanços que esta separação proporcionou, este
paradigma estaria dando sinais de esgotamento, de ter se expandido além de seus
limites. Não se trata de abandoná-lo ou renegá-lo, o pensamento complexo é
integrador, mas de reposicioná-lo nos seus limites, nos quais funciona bem. Aqui
entram em ação os conceitos de “fundamento sem fundamento”, saber poético e a
transdisciplinaridade.
O “fundamento sem fundamento” é aproveitado por Marco Silva a partir de
sua expressão por Edgar Morin no livro “O problema epistemológico da
complexidade” “Em que é que me fundamento? Na ausência de fundamentos, isto
é, na consciência da destruição dos fundamentos da certeza. Esta destruição dos
fundamentos [é] característica do nosso século...” (In Silva, 2002: 18)
Ao expressar este fundamento Morin está se referindo a crise do
cientificismo do paradigma simplificador como reveladora de uma crise do saber.
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Por exemplo, o fim das certezas na física trazido pela física quântica. Uma vez
que a ciência agora desconfia de suas próprias certezas gerais, Morin sente-se
livre para promover as interações de saberes que antes eram vistos como
separados.
Certamente, cada ser humano abriga, ao mesmo tempo, uma racionalidade, uma mística,
uma fé e uma dúvida, mas, em geral, são compartimentadas, não se comunicam, ou então
cada um rechaça violentamente seu antagonista. Em mim, elas estão todas bem marcadas,
estendendo-se sobre todas as coisas, em luta e em acasalamento. (Morin, 2002: 66)

Edgar Morin ressalta a necessidade da religação dos saberes, valorizando
outras formas de conhecimento além do científico, técnico, prosaico, ele aponta
para o saber poético, místico, irracional, que deveria ter seu espaço resgatado.
Para Morin, o complexus, aquilo que se tece em conjunto, da vida é um
entrelaçamento entre prosa e poesia.
A vida é um tecido mesclado ou alternativo de prosa e de poesia. Pode-se chamar de prosa
as atividades práticas, técnicas e materiais que são necessárias à existência. Pode-se chamar
de poesia aquilo que nos coloca num estado segundo: primeiramente, a poesia em si
mesma, depois a música, a dança, o gozo e, é claro, o amor. (Morin, 2003: 59)

Nas sociedades ditas arcaicas ou primitivas, a prosa e a poesia estavam
entrelaçadas na vida cotidiana. No mundo ocidental, a razão fria do Iluminismo
trouxe a preponderância dos aspectos prosaicos da vida, relegando a poesia para

84
um universo secundário, pouco prático, a-racional e de menor importância. O
mundo atual, monetarizado, compartimentado, cronometrado, apresenta uma
hiperprosa que para Morin pede a reação de uma hiper-poesia. Eliana Yunes
também assinala a necessidade do resgate de outras fontes de sabedoria além do
dito logos científico, sem buscar sobrepujá-lo ou negá-lo, apenas assumindo uma
postura em que "renuncia-se a qualquer supremacia que possa propor um saber
absoluto e final. O saber torna-se saberes”.(Yunes, 2003: 278 apud Carvalho e
Mendonça, 2003)
Leandro Konder em seu recente livro “As artes da palavra – Elementos para
uma poética marxista”, aponta para a necessidade da união do sentimental com o
racional num apoio mútuo necessário para uma práxis saudável e transformadora.
A poesia é uma fonte de conhecimento e um movimento de resistência dos valores
qualitativos diante do bombardeio pragmático, utilitário e quantitativo do
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mercado. O romance, para ele, como expressão mais evidente da legitimação da
imaginação, da fantasia, incomoda o conservadorismo. O conhecimento artístico e
poético que Konder associa à poesia pode ser visto entre os saberes poéticos de
Morin.
A transdisciplinaridade, segundo entrevista concedida por Morin no DVD
de seu nome da “Coleção Grandes Educadores”, não significa somente que as
disciplinas cooperam entre si por um projeto de conhecimento em comum. “Mas,
significa também que há um modo de pensar organizador que pode atravessar as
disciplinas e que pode dar uma espécie de unidade”. A interdisciplinaridade, por
outro lado, seria como a ONU (Organização das Nações Unidas), onde as
disciplinas são separadas com cada uma discutindo sobre seus territórios. “A
transversalidade ou transdisciplinaridade é qualquer coisa que é mais
profundamente integradora. Agora, para que haja transversalidade é necessário
um pensamento organizador. É o que chamo de pensamento complexo”. Morin
aponta que na transversalidade o problema não é fazer uma adição de
conhecimentos. “O verdadeiro problema é uma organização do conhecimento”. É
descobrir os pontos fundamentais que se encontram em cada conhecimento, em
cada disciplina, para “se permitir fazer uma economia do conhecimento” que
permitiria poder se orientar em direção à necessidade do conhecimento que até o
momento não se pôde penetrar porque há portas fechadas e fronteiras.
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O Prof. Basarab Nicolescu em sua palestra na PUC-Rio “Propostas sobre a
Transdisciplinaridade na Universidade” observou a dificuldade de se passar da
teoria à prática na transdisciplinaridade, mesmo nas coisas mais simples. Há
necessidade de se criar um espaço, um ambiente educacional que passa por todas
as disciplinas e que está além das disciplinas. Espaço esse em que se trabalhando
de acordo com o contexto se cria uma malha de tolerância em que as disciplinas
se comunicam. Buscando-se uma coerência, não identidade, entre os níveis de
realidade propostos pelas diferentes disciplinas. Nas universidades medievais e
renascentistas, o trívio e o quadrívio eram unificados pela teologia que explicava a
realidade como um todo. Mas, na bolsa de valores das disciplinas proposta por
Barthes a teologia atualmente está em baixa e perdeu esse papel.
A noção de diferentes níveis de realidade surgiu na física com o advento da
física quântica, com o microverso e o macroverso possuindo relações causais e
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leis diversas. Pode-se também pensar de outras formas: o saber religioso e o saber
científico possuem perspectivas de realidade que às vezes entram em choque. Em
qual ambiente os diferentes saberes poéticos e prosaicos poderiam se encontrar
produtivamente, onde poderia estar o espaço de tolerância buscado pela
transdisciplinaridade? Uma possível opção é a literatura.
No século XIX, enquanto o individual, o singular, o concreto e o histórico eram ignorados
pela ciência, a literatura e, particularmente, o romance – de Balzac a Dostoievsky e a Proust
– restituíram e revelaram a complexidade humana. As ciências realizavam o que
acreditavam ser sua missão: dissolver a complexidade das aparências para revelar a
simplicidade oculta da realidade; de fato, a literatura assumia por missão revelar a
complexidade humana que se esconde sob as aparências de simplicidade. (Morin, 2002: 91)

Edgar Morin afirma que toda grande obra da literatura traz uma profunda
reflexão sobre a condição humana, revelando sua universalidade ao mergulhar na
singularidade de destinos individuais em um determinado ponto no tempo e no
espaço. A literatura também revela o valor cognitivo da metáfora, o qual expõe
visões, ou percepções, da realidade que se tornaram clichês, permitindo um
reposicionamento crítico do sujeito. “A metáfora literária estabelece uma
comunicação analógica entre realidades muito distantes e diferentes” (Morin,
2002:91)
Paul Ricoeur afirma que para ele o mundo é o conjunto das referências
abertas por todo tipo de textos descritivos ou poéticos que ele tenha lido,
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interpretado e gostado. Compreender esses textos é interpolar entre os predicados
de nossa situação todos os significados que, de um simples entorno, fazem um
mundo. Para ele, devemos em grande parte às obras de ficção a ampliação do
horizonte de nossa existência.
Roland Barthes, por sua vez, ensina que uma das forças da literatura é a
Mathesis, a qual não só permite o entrelaçamento de vários saberes, conforme a
epígrafe deste capítulo, mas também os faz girar sem fixar ou fetichizar qualquer
um deles. A literatura trabalharia nos interstícios da ciência, sempre adiantada ou
atrasada em relação a esta, corrigindo a distância entre a sutileza da vida e a
rudeza do pensamento científico. Ao jogar com a linguagem, trabalhando-a em
vez de simplesmente usá-la para dizer algo, a literatura engrena o saber no
rolamento de reflexão infinita sobre si mesmo.
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Barthes não apaga as diferenças entre as ciências e as letras, do ponto de
vista da linguagem ele reconhece que são lugares diferentes de fala. Segundo um
certo discurso da ciência, o saber é um enunciado, na literatura ele é uma
enunciação. Enquanto no enunciado se presume a ausência de um enunciador, este
se encontra com toda sua energia na enunciação. Ao lançar as palavras sem a
ilusão de que são apenas meros instrumentos, fazendo-as vibrar, explodir,
projetar, tornando-as saborosas, a literatura faz do saber uma festa. Não se trata de
colocar de um lado cientista e do outro escritores, mas de propor que a escritura,
neste momento equivalente à literatura, está presente em toda parte onde as
palavras têm sabor e é justamente este gosto que torna o saber profundo, fecundo.
Outra força da literatura apontada por Barthes é Mímesis, sua força de
representação do real. Apesar de trazer o fulgor do real e tê-lo como objeto de
desejo, a literatura é irrealista, pois acredita ser possível o irrealizável sonho de
alcançar um paralelo entre a linguagem e o real. Esta é sua função utópica que
permite uma imitação criativa do real. “Que não haja paralelismo entre o real e a
linguagem, com isso os homens não se conformam, e é essa recusa, talvez tão
velha quanto a própria linguagem, que produz, numa faina incessante, a
literatura”.(Barthes, 1978:23)

87
Antoine Compagnon, professor da Sorbonne e da Universidade de
Colúmbia, aponta que a tradição humanista afirma que há um conhecimento do
mundo e da humanidade propiciado pela experiência literária que só (ou quase só)
ela pode proporcionar. “Seríamos capazes de paixão se nunca tivéssemos lido
uma história de amor, se nunca nos houvessem contado uma história de amor?”
(Compagnon, 2001: 36) A subjetividade moderna teria se desenvolvido com a
ajuda da experiência literária que, ao atravessar o outro, atinge o universal na
experiência do leitor. A literatura teria como uma de suas funções a capacidade de
produzir um consenso social. Remetendo ao poder da narrativa de formação de
comunidades enfatizado por Janet H. Murray, mas sem se limitar a ele por
também incluir a poética lírica.
Contudo, Compagnon ressalta que esta não é a única função da experiência
literária. “A literatura confirma um consenso, mas produz também dissensão, o
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novo, a ruptura. Segundo o modelo militar da vanguarda, ela precede o
movimento, esclarece o povo. Trata-se do par imitação e inovação.” (Compagnon,
2001: 37)
Leyla Perrone-Moisés também apresenta essas duas funções aparentemente
contraditórias da literatura. Através de seus cânones, a literatura traz tábuas de
referências de determinadas culturas, permitindo que seus leitores tenham acesso
a sua própria tradição cultural. Este não seria um repertório imóvel e sagrado, mas
passível de revisões e reformulações de acordo com as mudanças de valores ao
longo do tempo. A esta força de sedimentação consensual se associa
dialógicamente o poder de crítica da literatura que, não por acaso, a torna alvo de
censura nos regimes autoritários.
A obra literária é sempre uma leitura crítica do real, mesmo que essa crítica não esteja
expressa, já que a simples postulação de uma outra realidade coloca o leitor numa
virtualmente crítica com relação àquilo que ele acreditava ser o real. E, finalmente, a escrita
e a leitura literárias são exercícios de liberdade: liberdade no uso da linguagem, esclerosada
e estereotipada no uso cotidiano, e liberdade do imaginário, oposto a uma suposta
fatalidade da história. (Perrone-Moisés, 2000:351)

Esta longa série de citações reforça esta rede conceitual em que a literatura
desponta como discurso da complexidade.
Proponho então a literatura como um ambiente, um espaço fecundo para
propostas transdisciplinares dentro da epistemologia da complexidade, trazendo
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consigo as forças da mathesis, mímesis, construção consensual e leitura crítica.
Associando à literatura a interatividade, harmônica com o pensamento complexo,
abriremos caminho para a crítica epistemológica proposta por Becker como
necessária para a implementação de práticas pedagógicas relacionais e para as
novas perspectivas educacionais apontadas por Marco Silva.
3.2
RPG e Educação
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
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Em minha dissertação de mestrado fiz um panorama do RPG aplicado à
educação, área na qual atuo pioneiramente desde 1998. A dissertação pode ser
obtida na Biblioteca Central da PUC-Rio e este capítulo específico está
d i s p o n i b i l i z a d o

n o

w e b s i t e

http://www.historias.interativas.nom.br/zoo/projeto/index.html
Neste tópico pretendo fazer um resumo do panorama apresentado,
atualizando-o, e apresentar novos textos e considerações. Começarei pela proposta
do edutenimento ou lúdico-pedagógico.
3.2.1
Educação e Entretenimento
Em seu recente artigo “Caros Amigos” sobre o papel do professor (ver
http://carosamigos.terra.com.br/nova/ed119/so_no_site_geral.asp) o educador
Walter Takemoto observa que segundo o Prof. César Coll “em nenhum outro
período histórico os grupos sociais depositaram tantas expectativas e
responsabilidades em um só tipo de prática educativa e exigiram tanto da
educação escolar como hoje.” Tradicionalmente, no Brasil muitos consideravam
que a família traz a “formação” e a escola a “informação”. Na realidade atual em
que pai e mãe normalmente trabalham o dia inteiro, a escola se vê sobrecarregada

89
para atender às solicitações dos pais, tendo que lidar com problemas da sociedade
brasileira como a desigualdade social, a violência, o consumismo etc.
Além desta pressão, soma-se o desalento diante do baixo desempenho
escolar em avaliações, a evasão escolar, a insatisfação dos alunos com o ambiente
da escola, estranho para eles, a grande dificuldade com habilidades tão básicas e
necessárias como a leitura.
Trazer o lúdico para a sala de aula pode soar estranho para muitos, mas é
um recurso já amplamente utilizado na educação infantil. O que não quer dizer
que as professoras fiquem “brincando com as crianças”, todo um planejamento
pedagógico e didático é feito para que as atividades realizadas sejam muito mais
do que isso. O que ocorre é que a brincadeira tem o seu devido valor reconhecido
no ambiente da educação infantil.
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O psicólogo russo 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.
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” (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 aprendizado para
a criança.

90
O binômio educação&entretenimento também aparece em cursos para
adultos, agora sob a forma de jogos com regras, nos “jogos de guerra” das forças
armadas, nos “jogos de negócios” presentes em cursos de MBA em que times
disputam mercados em simulações, “jogos de desenvolvimento de criatividade”
etc. Essa evolução de “edutenimento” é tão natural quanto a própria evolução das
brincadeiras sem regras infantis, como “brincar de casinha”, para os jogos com
regras, como o futebol.
Um exemplo do potencial da união entre educação e entretenimento é a
história de 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. Como vemos na
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epígrafe acima, Anne Sullivan utilizou bem o lúdico em suas aulas.
Antoine Compagnon, relembra que associar diversão ao aprender, tornando
o saber prazeroso, é uma das características atribuídas à poética desde a
Antigüidade. “Aristóteles, além disso, colocava o prazer de aprender na origem da
arte poética: instruir ou agradar, ou ainda instruir agradando, serão as duas
finalidades, ou a dupla finalidade, que também Horácio reconhecerá na poesia,
qualificada de dulce et utile (Ars Poética)”. (Compagnon, 2001: 35)
Leyla Perrone-Moisés, por sua vez, critica a espetacularização da literatura
na escola, em que recursos como CD-ROM, vídeos e outros da informática e da
mídia de massa são trazidos para a sala de aula sem de fato contribuírem para
capacitar os alunos para uma leitura literária. “Um CD-ROM com imagem, som e
hipertexto pode ser, no máximo, um arremedo das infinitas possibilidades
sinestésicas sugeridas por um texto literário. Ou uma contextualização auxiliar,
como a dos verbetes de uma enciclopédia”.(Perrone-Moisés, 2000: 347)
De fato, muitos projetos baseados no binômio educação-entretenimento
(edutenimento, num neologismo de uso cada vez mais corrente em projetos
lúdico-pedagógicos) falharam por não trabalharem as mídias de forma integrada
ou pretenderem apenas “tornar o aprendizado divertido”. Nesse tipo de contexto, a
aula “comum” pode tornar-se ainda mais chata e o aspecto pedagógico se perde
dando espaço apenas ao lúdico. O edutenimento, devidamente aplicado, não visa
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tirar a seriedade da escola ao trazer o lúdico para a sala de aula, nem que todas as
aulas sejam necessariamente divertidas. Propõe-se apenas a ser um recurso
didático que pode, atuando de forma integrada com as demais atividades de
aprendizagem, ajudar as instituições de ensino a atenderem o desafio atual,
trazendo uma nova dinâmica. Surge então uma dúvida em alguns educadores: o
prazer que parece estar associado à gratuidade não estaria em contradição com a
situação da escola que seria, em certa medida, coercitiva? Como conciliar o prazer
com a obrigatoriedade? Creio que a resposta pode ser encontrada no pensamento
complexo e na pedagogia barthesiana.
O princípio dialógico do pensamento complexo traz a possibilidade de
trabalhar produtivamente noções aparentemente contraditórias, particularmente
integrado ao seu conceito de sistema dinâmico e à religação dos saberes. A
pedagogia barthesiana admite o desejo, o afeto como ponto crucial para a
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vitalidade da pesquisa e da aprendizagem, contrabalançado de forma saudável
com um rigor (novamente, não rigidez) metodológico. Um projeto lúdico
pedagógico deve, portanto, estimular os afetos, os desejos dos alunos, buscando
tornar a aula prazerosa, mas sem descuidar de um conjunto claro e rigoroso de
procedimentos e técnicas para o planejamento, execução e avaliação das
atividades realizadas com os docentes.
É dentro desta perspectiva lúdica pedagógica de edutenimento que a TNI,
uma proposta de aplicação do RPG para a educação se insere.
3.2.2
RPG como ferramenta didática
Por suas características de socialização, cooperação, narratividade,
interatividade e interdisciplinaridade, 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 quase dez anos. Publicações com fins paradidáticos utilizando
RPG surgiram no mercado a partir de 1999 com a série “Mini-Gurps” da Devir
Editora, que conta com títulos como “Entradas e Bandeiras” para conteúdos de
História e “Resgate de Retirantes”, que tem como tema a obra de Cândido
Portinari.
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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. O projeto teve continuidade, já tendo sido
realizados mais três simpósios em São Paulo e dois de menor monta em Curitiba.
Pesquisadores e educadores tem publicado artigos pelo país, com maior
concentração nas regiões Sul e Sudeste, como pode ser observado nos websites
http://www.ludusculturalis.org.br/ , http://narrativas.incubadora.fapesp.br/portal,
http://www.jogodeaprender.com.br , http://www.rpgeduc.com/index.htm.e
http://www.educarede.org.br
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. Pelo menos,
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segundo o que pude apurar em pesquisas na Internet e em visita à GenCon, maior
convenção de hobby games, em 2004 e 2006.
A Associação Ludus Culturalis, organizadora dos Simpósios de RPG &
Educação, possui um website que se propõe a 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 website, são encontradas quatro estratégias para a utilização do RPG na
educação: 1) abordagem lúdica; 2) abordagem motivacional; 3)verificação do
aprendizado; 4) construção do conhecimento. As quatro estratégias são
complementares, sendo que a quarta 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
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escolar. A própria prática do RPG é considerada saudável e interessante para o
desenvolvimento dos alunos.
A segunda abordagem assemelha-se a primeira. O RPG é utilizado para
mobilizar uma turma desmotivada. Personagens são criadas e tem seu
desenvolvimento condicionado ao aprendizado pelos alunos de conteúdo
disciplinar e regras de etiqueta e civilidade.
Na terceira, 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.
A quarta estratégia utiliza o RPG como meio de transmissão de conceitos.
Dentro desta abordagem, a Ludus propõe duas táticas: 1- a utilização do RPG em
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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.
Os problemas práticos de aplicar o RPG em sala de aula para uma turma de
40 ou mais alunos também são abordados. Afirma-se no website 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.
Na área de pesquisa acadêmica, a PUC-Rio foi pioneira com a primeira tese
de doutorado sobre RPG do Brasil, Sônia Rodrigues, pelo Departamento de
Letras. Soma-se a essa pelo menos três dissertações de mestrado, uma em
Educação e a duas em Design, que abordaram o RPG. Além da minha tese de
doutorado, Eliane Bettocchi também realiza a dela pelo Depto. de Artes e Design
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tendo o RPG como objeto de estudo. Nossas pesquisas se entrecruzam, com
vários elementos em comum e artigos escritos em conjunto. Pesquisas de pósgraduação tendo o RPG como objeto de estudo, vem sendo realizadas pelo país
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, Universidade Luterana do Brasil, Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.
Em 2003 foi realizado o I Simpósio Histórias Abertas - 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 viabilizou a apresentação e
o debate a partir de artigos e pesquisas sobre o RPG, contribuindo para a pesquisa
acadêmica nesta área. O II Simpósio Histórias Abertas – RPG, cultura e
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narrativa, foi realizado em 2004. A próxima edição está prevista para 2009, o
intervalo maior foi acertado entre os participantes para que houvesse tempo de
conclusão de várias pesquisas que estavam em andamento e para gerar massa
crítica para debates.
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

95
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 deveu a
uma falha de percepção de alguns jogadores e profissionais de RPG2.
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
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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".
2

Pelo que pude detectar em conversas informais com jogadores e profissionais da área em
eventos de RPG.

96
Quando estamos trabalhando para fins didáticos 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. A utilização
didática do RPG tem que ser coerente com a prática pedagógica da instituição de
ensino na qual será realizada.
A Pedagogia, como ciência, tem na Didática uma disciplina que investiga o processo
ensino-aprendizagem através de seus componentes, para com base em uma teoria de
aprendizagem formular as diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores
(LIBÂNEO, 1992). Ela se caracteriza como mediadora entre as bases técnico-científicas da
educação e a prática docente, operando como uma ponte entre o “quê” e o “como” do
processo pedagógico, desde que articulada ao “para que fazer” e ao “por que fazer”. Seu
campo é amplo e não se restringe na busca da melhor maneira de ensinar um conceito; pelo
contrário, seu objetivo final visa a oferecer resultados que lhe permita melhorar a qualidade
da aprendizagem. (Coutinho, 2003:20)
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As capacidades de leitura e escrita dos alunos nas escolas e na universidade
estão abaixo do esperado. Assim, o afirmam artigos acadêmicos (Yunes, 2002),
artigos em jornal e professores de ensino médio e universitário que entrevistei.
Pode o RPG contribuir de alguma forma aos esforços para sanar este quadro?
Segundo Sônia Rodrigues, o RPG amplia a socialização, pela própria
natureza grupal da atividade; desenvolve a capacidade de interpretação e busca de
soluções; amplia o repertório de quem joga e de quem mestra pela necessidade de
pesquisa inerente a um jogo que tem como objeto de desejo a ficção que gera; e
proporciona uma iniciação à narratividade (Rodrigues, 2004).
Andréa Pavão destaca que os grupos de RPG criam histórias, sendo,
portanto, sua prática basicamente a construção de narrativas coletivamente. Além
disso, o RPG forma comunidades de leitores em que as pessoas compartilham
livros e leituras. Há uma valorização do saber adquirido. Assim, o RPG tem
grande valia como prática cultural formadora de leitores, papel esse que a escola
vem tendo dificuldades de cumprir. A leitura seria colocada no ambiente escolar
como um objeto completamente desvinculado da realidade do aluno. Porém, a
escola não pode abrir mão de seu papel de formadora de leitores e escritores,
principalmente nas camadas populares. Falta o apoio de políticas públicas nesse
sentido. É justamente na tensão entre a leitura e a escrita como objetos escolares e
sociais, como prática cultural e instrumento pedagógico, que Andréa enxerga a
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possibilidade de utilização do RPG na escola. Por fim, ela nos apresenta o
conceito de ler por necessidade, como alternativa ao sempre presente “ler por
gosto” dos projetos de formação de leitores. Muitas vezes, mestres de RPG se
dedicam em leituras árduas e pouco prazerosas por verem um uso para ela que
lhes interessa. Aquela leitura é necessária para a aventura de RPG que têm em
mente (Pavão, 2004).
Rosana Rios, como arte-educadora e autora de Literatura Infantil e Juvenil,
aborda a questão da formação dos leitores pelo ângulo do lúdico, colocando que
para os adolescentes o problema não é uma rejeição do mundo da leitura e sim de
estímulo. RPGs conseguem mobilizar os jovens a ler por seu aspecto de
ludicidade livre, ao contrário da leitura vista como ‘dever de casa’ da escola. Ela
destaca as possíveis utilizações dos livros-jogos como estímulo à leitura, alunos
querem reler para jogar novamente a história por outro caminho, e à escrita, no
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segundo caso propondo textos que os alunos podem escrever a partir deles, como
redações das histórias que viveram ou possíveis continuações ou até mesmo
criando histórias em quadrinhos. Autora de vários livros-jogos, ou aventuras-solo,
para uso didático, ela discorre sobre sua facilidade de uso e experiências no
ambiente escolar (Rios, 2004).
Jane Braga, coordenadora do Curso Normal Superior do Instituto Superior
de Educação de Mahumirim, por sua vez difere de Sônia Rodrigues e Andréa
Pavão por preferir trabalhar a “pilhagem narrativa” do RPG apontada por elas
como intertextualidade, um caminho de leitura em que o leitor segue por seus
vários interesses, buscando referências em diferentes fontes e cruzando-as para
montar seu texto. Ela ressalta que no RPG o interator sabe porque e para que lê,
para que serve a leitura e qual sua finalidade. A leitura é utilizada para a criação
atuando como fomento à imaginação. A escrita também é trabalhada graças à
troca de textos entre Mestres e Jogadores através de diários e fichas de
personagens, mapas e mensagens criadas pelo Mestre para a aventura etc. No
ambiente do RPG, leitura e escrita ocorrem de forma prazerosa para seus
praticantes (Braga, 2004).
Andréa Pavão e Jane Braga demonstram receio na utilização do RPG como
ferramenta didática dentro da escola justamente por recear que desta forma ele
perderá seu aspecto lúdico e, conseqüentemente, sua capacidade de mobilização.
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O RPG ficaria então descaracterizado, a leitura que é prazerosa e dinâmica na
construção coletiva espontânea das sessões normais seria ferida de morte ao se
tornar mais um “dever escolar”. Porém, o professor de português João Baptista,
que leciona no Colégio Vicente Januzzi onde foi realizada uma das pesquisas de
campo, observa que diversas atividades fora do padrão normal de aula expositiva
“cuspe-giz” da escola são obrigatórias como assistir a vídeos, ouvir músicas,
participar de debates, excursões etc. Por que com o RPG seria diferente? Em
qualquer atividade, sempre haverá aqueles que se identificam com ela desde o
início, os que se surpreendem ao gostar dela e os que a rejeitam. Marcelo Telles,
editor do website www.rederpg.com.br e professor que utilizou RPG em sala de
aula, 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, fazPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

se necessário criar técnicas que permitam mobilizar todos os trinta a quarenta
alunos de uma sala de aula normal.
No caso específico da “Formação do Leitor” a obrigatoriedade ou não de
participar de uma sessão de RPG na escola remete à obrigatoriedade ou não de ler
obras consagradas da literatura brasileira. Freqüentemente se expressa a opinião
de que a leitura dos clássicos da literatura não deveria ser obrigatória, pois torna
chatos livros que poderiam ser encantadores e a leitura uma atividade aborrecida.
Daniel Pennac, educador francês, observa que o ver ler, como o verbo amar, não
possui o modo imperativo. Ele não é o único. “Nada deve ser obrigatório. Na
Espanha havia uma lei que obrigava a leitura de Dom Quixote nas escolas. E,
porque era obrigatório, ninguém lia.” (Felipe González, ex-primeiro-ministro
espanhol) ou ainda “Só se pode ler por prazer”. (Jorge Luis Borges) Barthes
brincava sobre o assunto dizendo que clássico é o que se lê “em classe”.
Por outro lado, a maioria dos educadores concorda que a escola tem a
responsabilidade de passar uma tradição para os alunos, um arcabouço de
conhecimentos e valores da sociedade em que eles estão inseridos. Claro está,
como observou Ricoeur, que a tradição tem de se equilibrar entra a inovação e a
sedimentação para se manter saudável. Admitindo, portanto, o novo, mas sem
descartar o antigo. Se a entrada do primeiro não deve ser impedida sob pena de
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alienar os alunos, a saída do segundo também não deve ser leviana. Ambas
demandam critério e rigor. Sob esse prisma, os clássicos de uma literatura são
parte integrante da cultura do país e os alunos têm o direito de conhecê-los. Leyla
Perrone-Moisés defende os cânones como tábua de referência de uma cultura e
que a escola deve permitir aos alunos o conhecimento de sua própria tradição
cultural e de outras culturas, o contrário seria a perda de repertórios culturais, uma
descultura. “Aquilo de que os jovens precisam é de cultura, a qual é sempre
conhecimento de uma tradição, condição mínima até mesmo para contestar e
renovar. E o acesso dos jovens à cultura é uma responsabilidade dos
professores”.(Perrone-Moisés, 2000: 350) O escritor e ensaísta italiano Ítalo
Calvino observa que as forças e peculiaridades dos clássicos de nos
surpreenderem e encantarem só podem entrar em ação quando a pessoa estabelece
uma relação pessoal com o que lê. Sem esta centelha, nada feito, pois clássicos
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devem ser lidos por amor e não por dever ou respeito. Contudo, ele afirma que é
dever da escola disponibilizar as obras clássicas para que os alunos tenham a
oportunidade de criar essa relação com alguma delas. “a escola deve fazer com
que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais (ou
em relação aos quais) você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola
é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção.” (Calvino, 2002: 13)
Estranho e curioso estatuto esse da literatura na escola: fundamental para a
formação do ser humano, mas tanto quanto possível de leitura voluntária. Em
quais outras disciplinas consideradas vitais há essa busca por motivar um contato
prazeroso? Calvino afirma que é mais importante ler as obras em si do que críticas
e teorias a respeito delas, textos estes que idealmente só devem ser tocados após a
leitura do clássico. Leyla Perrone-Moisés destaca que a literatura como a
entendemos pode não ser ensinável “Mas a leitura literária não apenas pode ser
ensinada como necessita de uma aprendizagem, e é por isso que os professores de
literatura ainda existem”. (Perrone-Moisés, 2000: 350)
Relembremos as características do RPG que podem ser interessantes para a
educação: uma construção de narrativas de forma coletiva e cooperativa mediada
por um sistema explícito de regras, com espaço para interdisciplinaridade.
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Ao ambientar os participantes em um cenário para a narrativa e construí-la
coletivamente com uma seqüência de eventos, pelo menos parcialmente
determinada pelas decisões dos participantes sobre as ações de suas personagens,
o RPG tem uma capacidade de simulação da realidade que é vantajosa para as
propostas educacionais. Conceitos de matérias que são mais distantes da realidade
dos alunos ou difíceis de recriar em laboratório tornam-se mais compreensíveis.
Por exemplo, uma aventura em que as personagens dos alunos têm que impedir
que um asteróide atinja a Terra pode trabalhar conceitos de física e matemática.
As disciplinas de História e Literatura também se beneficiam da recriação de um
ambiente do passado, normalmente de difícil acesso aos alunos. Um cenário
inspirado numa obra literária como, por exemplo, “O cortiço”, de Aluísio
Azevedo, pode ser trabalhado de forma interdisciplinar ou multidisciplinar em
sessões de RPG pelos professores de História, Literatura, Geografia, Ética,
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Programa de Saúde etc. Finalizando, a construção coletiva de histórias dos RPGs
demanda a cooperação e não a competição entre os interatores, pois todos
colaboram para superar os desafios da história propostos pelo narrador. Além
disso, o RPG é calcado no discurso oral, no diálogo e troca de idéias. Nesse
aspecto, o RPG desenvolve habilidades de comunicação, pois o ato de jogar
leva, naturalmente, a uma maior facilidade de se comunicar, expressar um
pensamento. O RPG também permite ao jogador exercitar sua fantasia e torná-la
aceitável em seu meio. Isso, por si só, dá ao jogo um grande papel como elemento
socializante, pois, ao sentir-se aceito, o jogador começa a se despir de suas
inibições e se expor mais àquele grupo social. A utilização do RPG como
ferramenta educacional, portanto, se insere em projetos pedagógicos que
entendam o aluno como um construtor ativo de seu conhecimento.
Os Role-Playing Games como formas de construção interativa, coletiva e
cooperativa de histórias que se valem de um sistema de simulação de realidade
compartilham, de certa forma, das forças de mathesis e mímesis da literatura
postuladas por Roland Barthes. Como observaram Sônia Rodrigues, Andréa
Pavão, Rosana Rios e Jane Braga, sua prática estimula a leitura, formando grupos
em que esta é valorizada. Prazer de ler e necessidade de ler se unem num círculo
virtuoso. Portanto, se Leyla Perrone-Moisés admite a utilização de mecanismos
auxiliares de contextualização para a literatura, o RPG pode ser uma excelente
interface, ou ferramenta, para este fim.
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Contudo, não podemos negar que ao tornar a prática do RPG obrigatória,
estaremos descaracterizando-a de seu contexto normal. Adaptando-a para outro
fim e contexto, de forma similar a já realizada para mídias como a televisão, o
rádio, o vídeo, a internet etc. Até recentemente, a aplicação do RPG em sala de
aula vem dependendo muito do talento dos mestres e narradores envolvidos.
Tentativas de sistematização, de criação de métodos e técnicas para auxiliar os
educadores vêm surgindo em nosso país. A seguir proponho a TNI (Técnicas para
Narrativas Interativas) como um possível método para este fim.
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3.3
TNI – Técnicas para Narrativas Interativas
(...)
Clame a saparia
Em críticas céticas:
Não há mais poesia,
Mas há artes poéticas...”
(Os Sapos, Estrela da Vida Inteira, Manuel Bandeira).

A TNI (Técnicas para Narrativas Interativas) é um método para utilização
de histórias interativas para fins educacionais e foi sistematizada a partir das
experiências de aplicação do RPG como ferramenta didática. A classificação da
TNI como um método e o uso do termo “técnicas” se fundamentam, como vimos,
nas posições dos pesquisadores brasileiros Mirian Goldenberg, Hilton Japiassú e
Danilo Marcondes, que definem “método” como “caminho para chegar a um fim”
e técnicas como um conjunto de procedimentos, organizados harmonicamente
para que os objetivos visados sejam atingidos. (Goldenberg, 1997) (Japiassú,
Marcondes, 1996).
A TNI se insere dentro da proposta pedagógica da Educação Flexível, que
respeita as diferentes necessidades dos educandos e suas singularidades, e da
Pedagogia da Autoria, que justamente estimula a construção do conhecimento e a
criação, permitindo momentos de interação presencial e a distância, em suportes
impressos e digital. A pesquisa traz em si ainda a proposta inovadora do Projeto
“Incorporais”, em que a interatividade e a criação dos interatores é possível e
estimulada para o suporte impresso distribuído para os interatores, de forma que
cada um poderá individualizá-lo, construindo seu próprio livro, ao mesmo tempo
em que constrói seu próprio caminho de aprendizado.
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3.3.1
Bases da TNI: Pedagogia da Autoria, Educação Flexível
Apesar do conhecido poder de sedução da passividade diante da TV, quando
o chamado à aventura é feito, muitos são os heróis brasileiros que o atendem. Não
é à toa que nosso país tem uma produção tão ampla de blogs, fotologs, orkut etc.,
apesar da desigualdade digital. Em seu dia-a-a-dia, a professora, ou professor,
depara-se com os alunos que possuem páginas na web, blogs, fotologs, fazem
mini-filmes com a câmera digital, dominam os recursos de um celular, que se
aventuram a criar! Diante desse fato, torna-se óbvio que os processos
educacionais, não importa se presenciais ou a distância, deveriam se aproveitar
das tecnologias, mas sem jamais se limitar ao mero manuseio do equipamento e
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reprodução do que já foi feito, a simplesmente passar a limpo, à passividade. O
educador Paulo Freire tinha como uma de suas propostas centrais, repetida em sua
“Pedagogia da Autonomia”, aproveitar a experiência de vida, o saber acumulado
pelos alunos em suas experiências cotidianas. “Por que não estabelecer uma
‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência
social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1996).
O MEC também tem experiências sobre o assunto: em quatro anos de
edição do curso a distância “TV na Escola e os Desafios de Hoje” (ofertado de
2000 a 2003), que objetivava auxiliar educadores no uso da TV Escola3, o número
de professores que preferiu criar vídeos a escrever artigos como projeto de
trabalho final surpreendeu a Secretaria de Educação a Distância (Seed) e as
universidades públicas envolvidas na sua tutoria e implementação. Além disso, os
professores que participaram das atividades relataram que passaram a assistir
televisão e trabalhar em classe de forma diferente da que faziam antes, pois agora
se sentiam muito mais críticos e seguros com o uso de TV e vídeo. Uma outra
experiência realizada em 2004 pelo MEC através da TV Escola com poesia (na
qual professores e alunos foram convidados a mandar um vídeo com um poema

3

TV Escola é um Programa da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da
Educação. Ele é composto de um kit tecnológico enviado a milhares de escolas, e um canal de
televisão via satélite destinado exclusivamente à educação que entrou no ar, em todo o Brasil, em
4 de março de 1996, e passa programas para serem gravados. No website
(http://portal.mec.gov.br/seed/) encontramos informações gerais sobre o programa, material para
download, conteúdo complementar, e-mail para contato etc.
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que seria veiculado na I Semana de Poesia da TV Escola), comprovou o desejo
dos participantes de criar, pois apesar de não haver prêmios ou ajuda financeira,
mais de 300 vídeos foram recebidos. Pelo visto, muitos nascem autores, com algo
para dizer – os modelos sociais e de escolas anteriores estariam podando esse
desejo? Disposto a aproveitar esta motivação para a criação, o Departamento de
Produção e Capacitação em EAD da Seed definiu como política para suas ações
de capacitação, a partir de 2005, a pedagogia da autoria.
A pedagogia da autoria busca a apropriação das mídias para a criação de
conteúdos num trabalho colaborativo de docentes e alunos, como coloca Carmen
Neves: “incentiva o uso integrado de múltiplas linguagens e promove a autoria e o
respeito à pluralidade e à construção coletiva, reconhecendo nos alunos,
professores e gestores sujeitos ativos, e não passivos” (Neves, 2005).
É importante frisar que a pedagogia da autoria não se trata de transferir a
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responsabilidade do processo educacional para os alunos. Estimular a autonomia,
a busca de conhecimento, a criatividade, sim. Mas os professores se fazem
presentes no planejamento e acompanhamento, dando uma linha mestra,
garantindo uma organicidade que faz com que os alunos adquiram conhecimentos
significativos ao longo do processo.
Educação flexível, em seu sentido mais amplo, constitui-se em reconhecer
que todos os estudantes têm diferentes necessidades de aprendizado e criar e
implementar uma estratégia educacional a partir desse fato. As diferentes
necessidades são principalmente da ordem de quando e onde estudar, e sob que
ritmo de aprendizado. Mas também incluem diferenças culturais, psicológicas,
sociais, de conhecimentos prévios etc. (Flinders University). Lino de Macedo
adverte que não basta garantir em lei o direito de todas as crianças à educação
básica pública e gratuita na escola:
Crianças que têm o mesmo direito à educação, porém, só podem realizá-lo na prática se
suas diferenças, suas histórias de vida, suas formas de interação com o mundo, seus
mecanismos de construção de conhecimento, seus processos de desenvolvimento, suas
relações e expectativas sociais forem considerados. (MACEDO. In: BECKER, Fernando,
2001)

Alguns autores colocam que o e-learning é a realização prática da proposta
teórica da educação flexível. No meu entender o e-learning é um recurso
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pedagógico poderoso para a educação flexível, mas considerá-lo condição
necessária para tal seria uma inflexibilidade.
A educação flexível é centrada no aluno, do qual espera-se uma postura
ativa e uma responsabilidade pelo seu processo de aprendizado. Segundo a
Australian Flexible Learning Framework, a educação flexível se fundamenta nas
teorias construtivistas de aprendizado, em que este é visto como um processo
interativo de construção ativa do conhecimento, e não de sua recepção passiva da
parte do professor. Os alunos entram num processo de descoberta, usando o que já
sabem para aprender o que precisam ou que atrai seu interesse, em que o professor
é um guia e orientador.
Objetiva-se que o aluno aprenda a aprender, a pesquisar e raciocinar
criticamente, a trabalhar de forma colaborativa. Os papéis tradicionais de
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professor e aluno são então alterados. O professor torna-se muito mais um
facilitador, um orientador, um guia, do que o mestre único detentor do
conhecimento. O aluno, por sua vez, torna-se um construtor ativo do seu
conhecimento, em vez de um receptor passivo. Fernando Becker observa que no
construtivismo os pólos de ensino e aprendizagem se reposicionam; passa a existir
uma troca em que o professor ensina e aprende, aperfeiçoando sua docência, e o
aluno aprende e ensina. O ambiente torna-se então propício para a construção do
conhecimento e a descoberta do novo (Becker, 2001). Esse é o princípio balizador
para a oferta de programas com flexibilidade para o aluno escolher quando, onde,
o que estudar e de que forma. A educação flexível se ajusta bem às proposições de
Paulo Freire de que não há docentes sem discentes, ambos sujeitos do processo de
aprendizagem, num processo de troca no qual há o imperativo ético de respeito às
particularidades dos alunos.
Esse desejo por autoria e flexibilidade seria um dos traços emergentes do
momento em que vivemos, uma mudança de paradigma para um ambiente mais
interativo.
A TNI se insere dentro da proposta pedagógica da Educação Flexível, que
respeita as diferentes necessidades dos educandos e suas singularidades, e da
Pedagogia da Autoria, que justamente estimula a criação, pois ambas promovem a
construção do conhecimento permitindo momentos de interação presencial e a
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distância, em suporte impresso e digital. Propostas que se encontram em
consonância com os princípios da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que
estipulam que não há docência sem discência, seu compromisso ético de
reconhecer e respeitar as particularidades dos alunos como co-sujeitos do
processo educacional, com seu saber indispensável “que ensinar não é transmitir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção” (FREIRE, 1996). É nesse ambiente que a TNI oferece a sua
contribuição.
3.3.2
O método TNI
A TNI (Técnicas para Narrativas Interativas) busca extrair dos RPGs um
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método de criação de narrativas coletiva e cooperativamente para fins
educacionais. Assim, não é o caso de utilizar todo o aparato que envolve os RPGs
lúdicos vendidos comercialmente, mas sim de se valer de um conjunto de técnicas
para envolver os alunos numa atividade dentro de uma proposta de edutenimento,
de aprendizado lúdico. A TNI costuma ter dois propósitos: avaliação de
aprendizado, verificando se os conteúdos trabalhados em aulas anteriores foram
assimilados, avaliando o aprendizado, e não o aluno; construção de
conhecimento através da TNI, contextualizando o conhecimento e estimulando os
alunos a pesquisar e debater.
O método TNI vem sendo sistematizado a partir das experiências e trocas
realizadas em simpósios, com algum material já publicado (Zanini, 2004)
(Klimick, 2006) (http://www.ludusculturalis.org.br/educacao/narrativa.php). Um
conjunto de princípios norteadores e técnicas narrativas sob um paradigma
pedagógico construtivista constituem o estágio atual da TNI. A seguir, serão
descritas as três fases de um projeto de TNI, bem como duas experiências de
campo realizadas em níveis diferentes de ensino e os resultados alcançados.
A utilização da TNI envolve três fases: pré-sessão; sessão; pós-sessão.
Na fase pré-sessão, é feita a seleção dos conhecimentos que serão
trabalhados via TNI – se o trabalho será interdisciplinar ou com apenas uma
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disciplina, os tópicos que serão vistos e de que ponto de vista, a bibliografia a ser
utilizada etc.
Essa também é a fase em que se determina qual tipo de TNI será utilizada:
uma dinâmica presencial em sala, usando a imaginação e a oralidade, inspirada no
RPG “de mesa”, em que os alunos permanecem sentados e têm as características
de suas personagens descritas em fichas; live action, teatro de improviso com
oralidade e linguagem corporal. Nessa dinâmica, os alunos se caracterizam como
suas personagens, portanto há preocupação com figurino e cenário para a
narrativa; virtual – interação on-line síncrona ou assíncrona. É realizada via e-mail
ou interfaces de comunicação instantânea como Skype ou MSN Messenger.
Normalmente os alunos vão para o laboratório de informática da instituição de
ensino para interagir virtualmente com o mestre ou narrador e entre si.
Nessa fase é feita a elaboração do cenário de TNI, que deve permitir a
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realização de várias histórias e não só de uma, e da trama com base nos
conhecimentos a serem trabalhados. O roteiro deve ser simples, deixando bastante
espaço para as intervenções dos alunos. Os jogadores de TNI tendem a debater
mais e avançar lentamente na história; afinal, eles não estão seguindo um roteiro.
Considere o perfil dos alunos para escolher os desafios: cenas de ação, mistérios e
enigmas, debates etc. As personagens que serão interpretadas pelo narrador ou
narradores também são elaboradas nessa fase.
Dada a importância dos mestres ou narradores para o sucesso de uma
atividade de TNI, eles deverão ser selecionados e treinados cuidadosamente nessa
fase, bem como possíveis auxiliares e o coordenador central dos narradores.
Por fim, sendo essa uma fase de planejamento, deve-se determinar quantas
aulas serão dedicadas à TNI, idealmente deixando uma margem de pelo menos
uma sessão para as eventualidades dos alunos resolverem a trama antes ou depois
do previsto.
No caso de projetos multidisciplinares ou transdisciplinares, um professor
poderá atuar como o coordenador do projeto, mas o ideal é que todos os
professores das matérias envolvidas participem das reuniões de planejamento e
aprovação do roteiro.
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A segunda fase é aquela durante a qual transcorrem as sessões de TNI
propriamente ditas com os alunos.
O narrador (ou narradores) pode ser um membro do corpo docente ou
alunos coordenados pelo professor, qualificado em TNI ou conhecedor de RPG e
dos princípios do método TNI. Ao narrador ou narradora cabe descrição do
cenário (época, local, política e cultura); interpretação das suas personagens;
condução da narrativa, alterando eventos conforme as ações das personagens,
mantendo o tom da história e buscando trabalhar os conhecimentos e
competências objetivados.
Uma boa estratégia é dividir a turma em grupos menores para facilitar a
condução da atividade. Os grupos podem atuar de forma totalmente independente,
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cada um criando a sua própria história, permitindo depois a comparação dos
diferentes rumos que a trama básica, igual para todos, seguiu de acordo com as
decisões dos jogadores de cada grupo. Outra opção é interligar as narrativas dos
grupos em uma grande trama geral. Esta é uma tática interessante para a disciplina
de História, em que a turma pode ser dividida em grupos com cada um decidindo
as ações de determinados grupos sociais. Por exemplo, burgueses e nobres na
Revolução Francesa. Para saber mais sobre essas estratégias, acesse
http://www.ludusculturalis.org.br/educacao/estrategias.php

ou

http://www.historias.interativas.nom.br.
A última fase é a pós-sessão, em que se realiza uma avaliação da atividade
após seu encerramento. É feito um levantamento dos pontos bem sucedidos e dos
pontos que podem ou precisam ser revistos. Nesse estágio, questiona-se também o
que se aprendeu com a atividade. Mas não somente os docentes atuam nessa fase,
há espaço para os discentes também. Esse é um bom momento para o estímulo à
escrita e uma reflexão sobre a história vivenciada. Os alunos podem ser
solicitados a produzir textos como diário da personagem; desdobramento da
história; desenvolvimento do cenário; criação de outros roteiros etc.
Daniel Pennac afirma que o verbo “ler” , como “amar”, não suporta o
imperativo (Pennac, 1993) e propõe a leitura solidária como porta para o prazer de
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leitura que levará à leitura solitária. Leitura solidária, onde um lê para os outros, e
a solitária, em que se lê para si, podem se reforçar em círculos de leitura,
conforme atesta a experiência de Eliana Yunes, comprovando não só que a leitura
precede a escrita como também a multiplicidade de leituras: escritos, imagens,
cidades, pessoas...(Yunes, 2002) Diante da relação exposta entre leitura solidária e
solitária, coletiva e individual, com sua conseqüente relação entre oralidade e
leitura/escrita, pode-se perceber que o prazer de ler nasce imbricado na relação
com o outro e que o prazer de escrever pede espaço para uma voz.
Portanto, a TNI como recurso metodológico para a criação coletiva de
narrativas de forma cooperativa, em que os interatores possam desfrutar de uma
interação social criativa, parece ter algo a contribuir para a capacitação de leitores,
para o desenvolvimento de habilidades de escrita e a formação do próprio prazer
da leitura. A capacidade de simulação e a evidente relação causal entre as ações
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das personagens e o desenvolvimento da narrativa levam naturalmente os
interatores a reflexão crítica e questionamentos éticos. A produção de textos e sua
possível divulgação proporcionam um desenvolvimento da criatividade e autoestima dos participantes.
3.4
A leitura estimulada pelo RPG – crítica e ponderações
O leitor se emociona e aí ele entende, não o contrário. (Moacyr Scliar)
Apesar de ser uma forma de gerar narrativas coletivamente e da sua
conseqüente reconhecida capacidade de estimular leituras, o Role Playing Game
recebe uma crítica séria do ponto de vista da formação do leitor: o RPG estimula o
gosto pela narratividade, mas esta apreciação fica no nível da História e não do
Discurso, segundo os conceitos propostos por Todorov. Os praticantes de RPG
adquirem um interesse apenas pelo nível da fabulação das narrativas, sem
alcançar, sem ao menos se interessar pela poética que só o nível do discurso pode
oferecer. É assim? E mais importante ainda, tem que ser assim?
Começarei fazendo uma breve passagem pelos conceitos de História e
Discurso como componentes da narrativa.
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3.4.1
Narrativa: história e discurso
Dentro de uma perspectiva estruturalista podemos considerar que toda
narrativa tem dois aspectos: a história e o discurso. Grosso modo, a história é “o
que” é contado e o discurso é o “como” é contado.
Por exemplo, a seqüência de eventos que levou a proclamação da
independência do Brasil por D.Pedro I às margens do rio Ipiranga, incluindo a
própria cena da proclamação com o brado “Independência ou Morte!”, pode ser
narrada de diferentes modos: como fato histórico, num livro de História; como
fato jornalístico, num jornal da época por um jornalista acompanhado a comitiva;
como literatura, através das páginas de um romance. É o discurso, o modo como
se conta, que fará a diferença entre relato histórico, relato jornalístico e texto
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literário.
Ao nível mais geral, a obra literária tem dois aspectos: ela é ao mesmo tempo uma história
e um discurso. Ela é história, no sentido em que evoca uma certa realidade, acontecimentos
que teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, se confundem com os da vida
real. Esta mesma história poderia ter-nos sido relatada por outros meios; por um filme, por
exemplo; ou poder-se-ia tê-la ouvido pela narrativa oral de uma testemunha, sem que fosse
expressa em um livro. Mas, a obra é ao mesmo tempo discurso: existe um narrador que
relata a história; há diante dele um leitor que a percebe. Neste nível, não são os
acontecimentos relatados que contam, mas a maneira pela qual o narrador nos fez conhecêlos.”(Todorov, 1973, pg. 211)”.

Inicialmente, alguns formalistas russos supuseram que apenas o discurso
continha literaridade, a história seria uma pré-literatura. Esta postura foi
abandonada, pois os dois componentes se entrelaçam, ambos constituindo a
literaridade do texto. Há um elemento estrutural em comum às narrativas que
permite que elas sejam contadas em diferentes meios, literário, cinematográfico,
oral etc, e aspectos específicos de cada meio, a literaridade procurada por Barthes
(Barthes, 2004. [1966]).
Segundo Todorov, a história tem dois níveis: a lógica das ações; as
personagens e suas relações.
A lógica das ações baseia-se no fato de que são identificadas repetições nas
narrativas, repetições concernentes à ação, aos personagens ou mesmo a detalhes
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da descrição. Essa repetição pode ser precisada em três formas particulares:
antítese, gradação e paralelismo.
A antítese é um contraste que para ser percebido pressupõe, uma parte
idêntica em cada um dos dois termos.
A gradação é um recurso para evitar que se instale uma monotonia no texto.
Quando uma relação entre os personagens permanece idêntica durante muitas
páginas, surge na narrativa o risco de uma monotonia, esta é evitada graças à
gradação. Por exemplo, a relação de antagonismo vai num crescendo até um
confronto de clímax.
O paralelismo é constituído por duas seqüências ao menos, que comportam
elementos semelhantes e diferentes. Graças aos elementos idênticos, as
dissemelhanças encontram-se acentuadas. “Podem-se distinguir dois tipos
principais de paralelismo: o dos fios da intriga, que trata das grandes unidades da
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narrativa; e o das fórmulas verbais (os <detalhes>)”. “O segundo tipo de
paralelismo apóia-se sobre uma semelhança entre fórmulas verbais articuladas em
circunstâncias idênticas” (Todorov, 1973: 214)
Ao se debruçar sobre as personagens, Todorov prefere se concentrar na
caracterização da personagem por suas relações com as outras. É claro que essas
relações não definem inteiramente a personagem, mas é o aspecto que ele
considera mais bem estudado e de grande peso para o drama e um certo tipo de
literatura.
Analisando o romance, “Ligações Perigosas”, ele chega a três relações de
base entre as personagens, das quais outras podem ser derivadas, mas não as
propõe como as relações de base de todas as narrativas, o que seria uma redução
excessiva. Todorov crê que esse modelo de estudo pode ser aplicado a outras
narrativas, que em toda narrativa as relações entre as personagens podem ser
reduzidas a um pequeno número e que esta rede de relações é fundamental para a
estrutura da obra (Todorov, 1973: 222).
A narrativa também tem um aspecto de discurso, uma fala (parole) real
dirigida pelo narrador ao leitor. O discurso por sua vez se subdivide em três
grupos: tempo da narrativa; aspectos da narrativa e modos da narrativa, conforme
postulado por Todorov:
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“Separaremos os procedimentos do discurso em três grupos : o tempo da narrativa ,
onde se exprime a relação entre o tempo da história e o do discurso; os aspectos da
narrativa, ou a maneira pela qual a história é percebida pelo narrador, e os modos da
narrativa, que dependem do tipo de discurso utilizado pelo narrador para nos fazer
conhecer a história”.(1973: 232-233) [negritos meus]

A questão do tempo da narrativa trata dos problemas derivados das
diferenças entre a temporalidade da história e a do discurso. O primeiro é
pluridimensional, enquanto o segundo é num certo sentido linear. Podemos
considerar que numa história vários acontecimentos podem ocorrer ao mesmo
tempo, mas o discurso deve obrigatoriamente colocá-los um em seguida ao outro.
Normalmente, o autor não tenta seguir a sucessão natural dos acontecimentos,
utilizando-se de uma deformação temporal para fins estéticos.
Este é o caso quando estamos tratando de uma história, mas as narrativas
complexas podem abrigar mais de uma. Para esses casos, Todorov propõe três
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estratégias: encadeamento, encaixamento e alternância.
O encadeamento consiste simplesmente em colocar uma história após a
outra. Quando a primeira termina, começa a segunda e assim sucessivamente. “A
unidade é assegurada, neste caso, por uma semelhança na construção de cada
uma: por exemplo, três irmãos partem sucessivamente à procura de um objeto
precioso; cada uma das viagens fornece a base de uma das histórias”(Todorov,
1973: 234).
O encaixamento é quando uma história é incluída no interior da outra. Um
exemplo são os contos das “Mil e uma Noites”, encaixados no conto sobre
Sherazade.
A alternância é o terceiro tipo de combinação possível. Consiste em contar
as duas histórias simultaneamente, interrompendo ora uma ora outra, para retomála na interrupção seguinte. Esta situação ocorre em uma parte do livro “Senhor
dos Anéis”, em que a história das personagens “Frodo” e “Sam” é alternada com a
do grupo liderado por “Aragorn”.
Além dessas temporalidades próprias das personagens, temos também o
tempo da escrita e o tempo da leitura. Ambos podem se tornar elementos literários
se introduzidos na história: narrador nos fala de sua própria narrativa etc.
Nós não temos uma percepção direta dos eventos dentro de uma narrativa,
nós os percebemos por uma perspectiva fornecida pelo narrador. Estes diferentes
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tipos de percepção reconhecíveis na narrativa são chamados de aspectos da
narrativa. “Mais precisamente, o aspecto reflete a relação entre um ele (na
história) e um eu (no discurso), entre a personagem e o narrador”(Todorov, 1973:
236).
O Narrador pode saber mais que a personagem, caso freqüente na narrativa
clássica; tanto quanto a personagem, sua visão é colada a de uma personagem,
mesmo que não seja em 1ª pessoa; menos que a personagem, só descreve o que vê
e ouve, sem acesso ao íntimo das personagens.
Os modos da narrativa concernem à maneira pela qual o narrador nos
apresenta a história. Quando dizemos que um escritor nos “mostra” as coisas,
enquanto outro só faz “dizê-las”, é ao modo da narrativa que estamos nos
referindo. Existem dois modos principais: representação e narração. A oposição
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aqui é entre os aspectos subjetivo e objetivo da linguagem presentes em cada
enunciado. A objetividade estaria mais ligada à história e a subjetividade ao
discurso. Somente no contexto global do enunciado, que podemos determinar o
grau de subjetividade de uma frase do texto.
Chegamos enfim à imagem do narrador e à imagem do leitor, ligadas a
um narrador implícito e um leitor implícito, ambos não devem ser confundidos
com suas contrapartes de carne e osso. O narrador implícito é quem dispõe as
ações numa estrutura, escolhe a ordem das descrições, traz o ponto de vista dos
eventos, relata as peripécias das personagens por diálogos entre elas ou descrições
“objetivas”. Apesar de todo este peso, é uma figura fugidia, que quando fala
diretamente se aproxima da figura de personagem. Contudo, conseguimos nos
aproximar desta imagem através do nível apreciativo. A descrição de cada parte
da história comporta sua apreciação moral ou não, mas mesmo sua ausência
representa uma tomada de posição.
A imagem do leitor, o leitor implícito, surge colada à do narrador. Nós a
assumimos quando aceitamos que estamos lendo um romance e o lemos do
começo ao fim. As imagens do leitor e do narrador se formam a partir das
convenções que transformam a história em discurso.
Podemos então chegar a um quadro-resumo na Tabela 2.
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Tabela 2: História X Discurso
História

Discurso

Lógica das ações: antítese;

Tempo da narrativa: tempo da

gradação; paralelismo

história x tempo do discurso; narrativas
com

mais

de

encadeamento;

uma

história:

encaixamento;

alternância.
Personagens e suas relações:
relações de base e derivações.

Aspectos da narrativa: percepção
dos

eventos

-

narrador

>=<

personagem.
Modos da narrativa: como
apresenta a história – representação x
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narração; subjetivo X objetivo.
Imagem do Narrador e Imagem
do Leitor
O professor de Retórica na Universidade da Califórnia (Berkeley) Seymour
Chapman no seu livro “Story and Discourse – narrative structure in fiction and
film” no oferece uma aplicação do conceito de “objeto estético” de Roman
Ingarden para a narrativa.
O objeto real seria o livro, como páginas impressas; a pintura, como
pigmentos na tela; a escultura, como mármore trabalhado. O objeto estético surge
quando o observador experimenta o objeto real esteticamente em sua mente. Esta
construção ou reconstrução na mente do observador permite que o objeto estético
exista na ausência do objeto real e até mesmo a possibilidade de uma experiência
estética através de objetos puramente fictícios. Podemos imaginar cartas ou sons
ou imagens, recitar poemas de memória etc. Chapman observa que a mera leitura
não é uma experiência estética, assim como não o é simplesmente olhar para uma
estátua. Ambos são preliminares para a experiência estética. Aquele que percebe o
objeto deve em algum momento construir mentalmente o “campo” ou o “mundo”
do objeto estético. Para Chapman, o objeto estético da narrativa é a articulação da
história pelo discurso.
Ele também aponta para os “vazios” da narrativa que devem ser preenchidos
pelo receptor diante da seleção do narrador em relação aos eventos e personagens.
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O narrador não relata todos os pormenores das seqüências de ação, o que seria
monótono, saltando para os pontos por ele considerados relevantes. Ele faz o
mesmo em relação às personagens. O leitor normalmente não preenche todos
esses vazios, mas poderia preenchê-los e a partir de alguns, pode inferir outros.
Por exemplo, presumir pelas roupas de uma personagem alguns traços de sua
personalidade.
Cada meio tende a deixar vazios diferentes, o cinema trabalha mais o visual
que a literatura, esta trabalha mais o íntimo psicológico das personagens, seus
pensamentos, emoções e sensações. Os receptores preenchem esses vazios dentro
de uma expectativa de coerência fornecida pelo universo da obra.
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3.4.2
Uma possível poética para os RPGs
Diante da ressalva apresentada, pode então haver uma poética para os
RPGs? A resposta vem justamente pela origem teórica da crítica feita, pelas mãos
da poética de Todorov.
A questão, como nas críticas do capítulo 2, é de recorte. O RPG
estadunidense foi o iniciador da produção brasileira e, como detecta Robin Law,
esse é muito afeito a seus queridos estereótipos. A influência americana é
marcante tanto na produção dos suportes como na forma como se joga. Elementos
brasileiros se evidenciam, contudo, como na já mencionada ênfase na cooperação.
Os jogadores brasileiros são em sua maioria jovens e adolescentes que
criam aventuras para se divertir, exercendo fantasias inspiradas nas narrativas de
massa. As editoras buscam atender a essa demanda de mercado criando “RPGs de
massa” para esse público. O que não quer dizer que este seja um trabalho fácil ou
que estejamos falando de um público pouco exigente, como bem observou o Dr.
Muniz Sodré ao discorrer sobre os folhetins, tratam-se de exigências diferentes.
Daí, talvez a ênfase na história e a pouca atenção com o discurso por parte dos
livros de regas e rpgistas. Mas, esta é uma crítica, e, como tal, trata das obras e
práticas existentes. Relembremos a diferença entre Crítica e Poética para Todorov.
A Crítica se debruça sobre obras e práticas já existentes, a Poética, porém,
volta-se para as potencialidades da forma narrativa, para sua virtualidade, para o
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que ela pode ser em vez do que ela é. Mesmo que assim ela conceba um modelo
que ainda não existe, sem qualquer representante concreto.
Robin Law aponta que o “tom” ou “clima” foi a grande inovação no design
de RPGs nos anos 1990. Isso é mais visível em “Vampiro: a Máscara”, que
ostensivamente buscou um enfoque literário ao utilizar contos, fragmentos de
histórias, cartas fictícias no meio do livro de regras e substituir termos como
“Mestre do Jogo” e “Campanha” por “Narrador” e “Crônica”. Apesar de
tentativas similares existirem em jogos anteriores, eu acredito que “Vampiro”
inaugurou uma tendência que é marcante da 3ª fase dos RPGs.
Minha posição é que se Mestres e Jogadores se voltarem mais para o
aspecto de “jogo” dos RPGs, eles realmente permanecem no nível de história da
narrativa. Mas, se os interatores se moverem para o aspecto de representação
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(roleplaying), podem atingir o nível do discurso e alguns RPGs de 3ª fase
estimulam isso. O RPG “Blue Rose”, com sua ênfase num estilo de jogo de
“fantasia romântica” é um exemplo. Tudo depende do grupo e das potencialidades
narrativas que ele estiver disposto a explorar no Role Playing Game.
Buscando ampliar meu horizonte, resolvi trazer uma perspectiva americana
sobre este tema, entrevistando por e-mail um designer de jogos, com vivência
marcadamente prática – John Nephew, e uma designer de jogos que também tem
a vivência acadêmica – Michelle Nephew. Eu já conhecia a ambos de uma visita
que fizeram ao Brasil e renovei o contato durante a GenCon de 2004. John e
Michelle Nephew acrescentaram alguns pontos às considerações acima.
John, como escritor profissional de RPG desde 1986, ressaltou que a ênfase
no “tom”, na representação e no enredo, já era encontrada em RPGs antes de
“Vampiro”, citando como exemplos “Ars Mágica”, “Pendragon” e “Prince
Valiant Storytelling Game”. O sucesso comercial de “Vampiro”, porém espalhou
essas idéias por toda a indústria de jogos de RPG. Ele ressalta que é difícil
verificar se o discurso de “Vampiro” teve sucesso na prática da grande maioria
grupos de RPG, que teriam continuado a simplesmente “matar monstros” e “pegar
tesouros”. John observa, porém, que alguns RPGs mais recentes avançaram a
idéia de narrativa num enfoque fundamentalmente diferente para o jogo (game)
em termos da própria estrutura de prática de jogo (play).
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Michelle Nephew trabalha na Atlas Games e possui doutorado em Inglês
pela University of Wisconsin at Milwaukee, ela concorda tanto com a préexistência de RPGs que enfatizavam a representação quanto com a afirmação que
“Vampiro” foi o primeiro a conseguir tornar esse conceito popular no meio.
Michelle também concorda com minha posição que os livros de RPG podem
estimular esse “modo de jogar”, de “gerar a narrativa” em seu design, apoiando
grupos que buscam esse enfoque no RPG – os interatores “Atores” e “Narradores”
identificados por Robin Law.
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Just as the language you speak can actually shape the way you think about and verbalize
ideas to a large extent, I'd say that the game you play also works to mold the way in which
you play it. Some RPGs (like Ars Magica and Vampire) are overtly designed to foster
roleplaying, while others (like D&D) take an almost boardgame-like approach. That's not
to say that the players themselves can't break out of these molds -- players and readers
alike are notoriously subversive in their consumption and interpretation of texts, after all.
;) (Michelle Nephew – interview by e-mail in March 1oth, 2006)
Do mesmo modo que a língua que você fala pode de fato moldar em grande parte o modo
como você pensa e verbaliza idéias, eu diria que o jogo que você joga também trabalha para
moldar o modo como você o joga. Alguns RPGs (como Ars Mágica e Vampiro) são
deliberadamente projetados para promover a representação (roleplaying), enquanto outros
(como D&D) tem um enfoque quase como o de um jogo de tabuleiro. Isso não quer dizer
que os próprios jogadores não possam escapar desses moldes – afinal, tanto jogadores
como leitores são notoriamente subversivos no seu consumo e interpretação de textos. ;)
(Michelle Nephew – entrevista por e-mail em 10 de março de 2006) (Tradução Minha)

3.4.3
Ponderações sobre RPG e formação do leitor
Qualquer trabalho que tenha como meta a formação do leitor, deve primeiro
responder, nem que seja somente para si, por que é importante adquirir a
habilidade de leitura? De que nos vale?
Eliana Yunes ressalta que “ler é um ato homólogo ao de pensar, só que com
uma

exigência

de

maior

complexidade,

de

forma

crítica

e

desautomatizada”(Yunes, 2002: 16). A formação de leitor pode estimular a
formação de “pensadores” que, lendo as linhas e entrelinhas do discurso da
paisagem social em que vivem, poderão atuar de forma mais efetiva como
cidadãos. O aprendizado da leitura e da escrita é vital para o desenvolvimento das
competências necessárias para que o ser humano se desenvolva profissionalmente,
culturalmente e humanamente.
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Andréa Pavão alerta que “a escrita, se pensarmos historicamente, é muito
mais um instrumento de poder e dominação do que de emancipação. (...) Podemos
pensar em todas as formas de controle da sociedade, e de como elas se dão a partir
da escrita de uma forma ou de outra” (Pavão, 2004[2002]pg. 77). Portanto, ler e
escrever são formas de “empoderamento” importantes que devem ser
disponibilizadas para o maior público possível.
A necessidade está clara, mas então por que a ênfase em criar um “gosto”
pela leitura? Será um desejo egoísta de impor um prazer nosso? Creio que se trata
do desejo de tornar uma atividade que é tão importante e constante prazerosa.
Uma vontade de tornar o aprendizado agradável. Essa não é uma meta a se
descartar num primeiro esforço, a seriedade da escola não precisa abrir mão do
sorriso. Como vimos em Barthes, a ludicidade não precisa implicar em uma
leviandade no rigor do método. Porém, se após nossos esforços o aluno dominar
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as técnicas de leitura e escrita, mas mesmo assim não adquirir um gosto pela
leitura e preferir outras formas de entretenimento, não há um fracasso, apenas
outra sensibilidade. Por vezes é difícil admitir que nem sempre nossos prazeres
podem ser compartilhados. Dito isso, prossigamos.
Observamos que o RPG pode se encaixar bem como ferramenta didática
numa pedagogia barthesiana e num projeto de formação do leitor. Com base
nesses e nos demais conceitos pelos quais já passamos, chegamos a alguns
parâmetros para a utilização do RPG para estimular a leitura e a escrita:
• Os grupos devem ser pequenos para que haja oportunidades para que todos
os seus membros interajam proveitosamente, preservando também o espaço
lúdico de jogo. Isto implica em dividir a turma em grupos de 4 à 6 membros;
• Os textos selecionados devem ser trabalhados produtivamente, a partir
deles mais do que sobre eles. O metajogo é um recurso para isso;
• A leitura e a escrita devem ser necessárias para o grupo, além de lúdicas;
• O rigor científico do trabalho deve ser mantido através de uma
metodologia adequada. Mas, deve-se manter a flexibilidade;
• O discurso da obra pode ser enfatizado no texto escrito e visual do material
fornecido aos interatores e no capítulo do Mestre.
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Além dos pontos colocados acima, Andréa Pavão, Jane Braga e Sônia
Rodrigues destacam a importância do Mestre do Jogo como incentivador da
prática da leitura, como formador de leitores. Logo, além das ênfases dadas no
texto do livro de regras, Mimese 1, é interessante que os mestres que lidarão com
os alunos recebam um treinamento para enriquecer a sessão de jogo de RPG
propriamente dita, Mimese 3.
Por fim, gostaria de concluir relembrando que toda forma narrativa tem seus
pontos fortes e fracos, aspectos que pode destacar com menor ou maior facilidade.
Assim como o RPG se nutriu da teoria literária, talvez possa lhe oferecer em troca

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

alguns frutos para sua reflexão.

4
Pesquisa de Campo
- Não tá direito que vocês me dê de comer todo dia. Agora eu tomo parte no que vocês fizer.
O assombro dele não teve limites:
- Tu quer dizer...
Ela o olhava calma, esperando que ele concluísse a frase.
- ...que vai andar com a gente pela rua, batendo coisas...
- Isso mesmo – sua voz estava cheia de resolução.
- Tu endoidou...
- Não sei por quê.
- Tu não ta vendo que tu não pode? Que isso não é coisa pra menina. Isso é coisa pra homem”.
- Como se vocês fosse tudo uns homão. É tudo uns menino.
(...)
- Tu já viu uma mulher fazer o que um homem faz? Tu não agüenta um empurrão...
- Posso fazer outras coisas.
Pedro Bala se conformou. No fundo gostava da atitude dela, se bem tivesse medo dos resultados.
(Diálogo entre Dora e Pedro Bala – Capitães da Areia, Jorge Amado)
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Neste capítulo são descritas e analisadas as quatro pesquisas de campo
realizadas. A primeira foi um piloto na PUC-Rio, a segunda uma aplicação prática
no Colégio Estadual Vicente Januzzi, a terceira uma tentativa frustrada no INES
(Instituto Nacional de Educação de Surdos) e a última com voluntários fora do
ambiente escolar Objetivou-se comparar a aplicação do RPG como atividade
obrigatória em ambiente escolar com a sua prática voluntária para fins de estímulo
à uma escrita criativa. Assim, o ler por necessidade pôde ser comparado ao ler por
prazer dos projetos tradicionais de formação de leitor. Cheguei então a algumas
ponderações interessantes que confluem para tratar as hipóteses da tese e chegar a
algumas conclusões.
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4.1
Metodologia
- Que aconteceu que está assim inquieto, meu caro saci? – perguntou-lhe em tom brincalhão.
- Aconteceu que este lugar é o mais perigoso da floresta; e que se a noite pilhar você aqui era uma
vez o neto de Dona Benta...
Pedrinho sentiu um arrepio correr-lhe pelo fio da espinha.
- Por que? – perguntou, olhando ressabiadamente para todos os lados.
- Porque é justamente aqui o coração da mata, ponto de reunião de sacis, lobisomens, bruxas,
caiporas e até da mula-sem-cabeça. Sem meu socorro você estará perdido, porque não há mais
tempo de voltar para casa, nem você sabe o caminho. Mas, o meu auxílio eu só darei sob uma
condição...
- Já sei restituir a carapuça! –adiantou Pedrinho.
- Isso mesmo. Restituir-me a carapuça e com ela a liberdade. Aceita?
- Que remédio!
(O Saci – Monteiro Lobato)

Menga Ludke, pesquisadora e professora da PUC-Rio e UFF, define o papel
do pesquisador como o de mediador inteligente e ativo entre o conhecimento
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acumulado e as novas evidências que se estabelecerão a partir dos resultados de
sua pesquisa. É essa interação que leva ao crescimento do conhecimento
científico. Devemos, porém, atentar para o fato de que o pesquisador sempre leva
para sua pesquisa, bibliográfica ou de campo, seus pressupostos e peculiaridades
que deixam lá sua marca. “Não há, portanto, possibilidade de se estabelecer uma
separação nítida e asséptica entre o pesquisador e o que ele estuda e também os
resultados do que ele estuda”. (Ludke, 1986:5) A pesquisadora Mirian
Goldenberg propõe que uma vez que a objetividade é impossível, o pesquisador
busque controlar sua subjetividade na sua relação metodológica com seu objeto de
pesquisa através de uma autocrítica e da crítica dos outros. O que nos leva à
questão do método a ser utilizado. Que caminho utilizar, que método seguir
então? Encontramos uma possível resposta em Antônio Carlos Gil: “A adoção de
um ou outro método depende de muitos fatores: da natureza do objeto que se
pretende pesquisar, dos recursos materiais disponíveis, do nível de abrangência do
estudo e, sobretudo, da inspiração filosófica do pesquisador”. (Gil, 1999: 27)
Vemos então que as características tanto do objeto de pesquisa quanto do
pesquisador são vitais para escolhermos nossa trajetória.
O “objeto” é a forma de narrativa interativa conhecida como Role Playing
Game (RPG) em sua aplicação educacional. O designer de jogos Robin Law
afirma que as aventuras de RPG são claramente aparentadas com histórias,
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romances, novelas e filmes, mas alerta que “o ponto até o qual os requisitos
estruturais destas formas anteriores de narrativa devem ser aplicadas a uma sessão
de jogo permanecem assunto de intenso debate”(Law, 2002:16 - Tradução
minha). Por sua próprias características de interatividade, os RPGs guardam uma
afinidade com as narrativas encontradas nos jogos eletrônicos, as quais vem sendo
pesquisadas com conceitos oriundos de outras formas narrativas. O pesquisador
brasileiro Antônio Luz Furtado fez uma interessante ligação entre os jogos
eletrônicos e a teoria literária. Sendo professor do Departamento de Informática
da PUC-Rio e também pesquisador do ciclo de lendas e histórias de figuras
heróicas, particularmente o rei Artur e seus cavaleiros, ele pôde fazer uma
conexão entre as funções de programação na informática para gerar uma história
em ambiente virtual e as funções narrativas propostas pelo pesquisador russo
Vladimir Propp na sua “Morfologia do conto maravilhoso”. O estruturalismo se
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faz presente. Não será a primeira vez que um enfoque teórico, um paradigma,
após parecer ter-se esgotado no seu campo de origem é reaproveitado em outro.
Eis um exemplo do sobe e desce das ciências na Bolsa de Valores da História
proposta por Barthes.
Mesmo dentro da perspectiva literária talvez não estejam esgotadas todas as
possíveis contribuições do estruturalismo. Segundo alguns pesquisadores, tanto a
crítica quanto a poética ainda podem se valer de uma análise estrutural, desde que
não se restrinjam a ela.
Vemos então que nosso objeto de pesquisa, os RPGs, legitima a apropriação
de conceitos do estruturalismo para a montagem da estrutura da história numa
tradição que remonta à “Poética’ de Aristóteles. Robin Law e Janet H. Murray
apontam para a necessidade de se atentar para os limites das contribuições
teóricas baseadas em outras formas de narrativa para o ambiente dos jogos.
Precisamos buscar então os elementos específicos dos RPGs, sua “rpgcidade”.
Os estudos narrativos atuais também não podem ignorar a questão da
recepção, como a obra é recebida pelos leitores/expectadores/interatores. Robin
Law chega a afirmar que os esforços dos designers de jogos sobre textos e regras
representam apenas cerca de 30% da equação para que um grupo de pessoas
vivencie uma boa sessão de RPG. A participação do Mestre, ou Narrador, e dos
jogadores é vital pois os “livros de regras são tanto RPGs quanto roteiros são
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filmes”(Law, 2002: 2). É neste ponto da refiguração da obra pela recepção dos
expectadores que se insere a terceira etapa do processo mimético proposto por
Ricoeur. Em nosso percurso avançamos por diferentes reflexões sobre narrativainteratividade-literatura-educação e suas possibilidades indo da prefiguração à
recepção. Percurso que podemos aplicar ao nosso objeto.
Passemos agora às afinidades encontradas na problemática relação deste
pesquisador com seu objeto. Começarei falando um pouco de mim para, numa
relação honesta com os que me lêem, lembrando das recomendações de Ludke e
Goldenberg, dar alguns elementos para a sua crítica. Tenho uma participação
pioneira na área como autor e designer de RPGs desde 1992, apenas um ano após
a estréia dos RPGs no Brasil em 1991, também atuo no campo do RPG voltado à
educação desde seus primórdios em nosso país em 1998. Na base da minha
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formação como leitor estão aventuras prazerosas no “Sítio do Pica-pau Amarelo”
de Monteiro Lobato, romances de Júlio Verne e H.G.Wells, lendas e mitos gregos,
histórias em quadrinhos, filmes e seriados. Essa formação faz com que eu me
classifique como “um ser narrativo”, compreendendo mais as personagens em
termos de “como elas agem” do que “como elas são”. Quando preciso definir uma
personagem imageticamente, dou preferência a ilustrações que a mostrem
realizando uma ação em vez de uma imagem que busque ser mais descritiva.
Nesse ponto posso dizer que descrevo pela ação. Isso me aproxima mais da trama,
do enredo, da história que das personagens. Dentre os diferentes tipos de
jogadores identificados por Robin Law em seu livro, encaixo-me na figura que ele
denomina “Storyteller” (Narrador), o jogador que aprecia durante uma sessão de
RPG sentir como se estivesse num livro ou num filme, mantendo-se fiel à sua
personagem. Esses são traços de fabulação que identifico estar arrastando para
esta tese.
Voltando o foco para as afinidades do objeto, vemos que a prática do RPG
se realiza pela atuação de seus participantes. É na interação que o RPG toma
forma, que o livro vira sessão de aventura, que o roteiro vira filme, e é a
qualidade desta interação a responsável por pelo menos 70% da qualidade da
experiência vivida por seus participantes. Podemos afirmar, como o faz Todorov,
que a fala de uma personagem numa história é uma ação, as participações de
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jogadores e Mestres em RPG, descrevendo ações, interpretando falas, rolando
dados, são todas ações das personagens e é através delas que essa forma de
narrativa acontece.
Há então uma afinidade tanto do pesquisador quanto do objeto com a
representação da ação que se une à necessidade de uma construção metodológica
que leve em consideração os elementos específicos da narrativa dos RPGs.
Lakatos (1990) aponta a necessidade da adequação dos métodos e técnicas
empregados ao problema a ser pesquisado, às hipóteses levantadas e a delimitação
do universo ou da amostra.
Lüdke e André (1986) apontam o crescente interesse de educadores em usar
métodos qualitativos porque estes levam em consideração o papel do pesquisador
dentro da própria pesquisa (ao invés de uma suposta neutralidade científica) e são
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de grande utilidade para entender o fenômeno educacional dentro de uma
realidade dinâmica e complexa. Os métodos de coleta de dados apresentados pelas
autoras para pesquisas qualitativas incluem a observação, a entrevista e a análise
documental - feita geralmente por análise de conteúdo, a qual pode caracterizar-se
como um método de investigação do conteúdo simbólico das mensagens. Após a
coleta dos dados, Lüdke e André propõem que estes sejam classificados e
organizados em um conjunto de categorias descritivas para que possam ser
analisados. Na análise propriamente dita, as idéias iniciais do pesquisador são
repensadas e reavaliadas. Nesse ponto é preciso que ele vá além da simples
descrição, fazendo um esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando
estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de novas
explicações e interpretações. É preciso acrescentar algo ao já conhecido. Esse
acréscimo pode representar desde um conjunto de proposições bem concatenadas
e relacionadas que configuram uma nova perspectiva teórica até o simples
levantamento de novas questões e questionamentos que precisarão ser mais
sistematicamente explorados em estudos futuros.
Os autores 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.
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Tanto para Gil (1999) quanto para Santos (1999), pesquisas exploratórias
são a primeira aproximação de um tema e elas 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, estudo de casos etc.
Gil 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.
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Esta é, portanto, uma pesquisa exploratória, pioneira na aplicação de RPG
para formação do leitor através do estímulo à escrita no ambiente educacional e
extra-classe, de adolescentes e jovens ouvintes e surdos. Esta também é uma
pesquisa de campo porque foi realizada no próprio local em que se buscou
aplicar uma história interativa como estímulo à produção de uma escrita criativa.
Em função da natureza da pesquisa, optei por utilizar como métodos
qualitativos "observação participante" e "entrevistas semi-estruturadas" nos
ambientes de jogo. Preservando, assim, a flexibilidade destacada por Gil (1999) e
Santos (1999) para as pesquisas exploratórias, presente nas pesquisas
educacionais segundo Lüdke e André (1986). Foram feitas observações e
entrevistas antes, durante e após a atividade com alunos (jogadores e mestres), o
professor de português e participantes fora do ambiente de sala de aula, com
seguintes objetivos: obter elementos sobre o ambiente onde transcorreu a
atividade; coletar dados sobre as instâncias mobilizadora e facilitadora da TNI;
captar a avaliação qualitativa dessas pessoas sobre a concepção da atividade e, no
caso das pessoas que participaram da sua aplicação, de seus resultados.
A observação participante pede planejamento e rigor no que vai ser
observado (vide Anexo 2). Segundo a terminologia de Lüdke e André (1986)
minha posição foi de “observador como participante”, com minha identidade
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como pesquisador e objetivos da pesquisa revelados ao grupo pesquisado desde o
início. Esta postura evitou problemas éticos, garantiu a cooperação do grupo e
facilitou a formalização da maioria das entrevistas. As minhas observações eram
anotadas num caderno reservado para isso, logo após o evento observado ou logo
após o término da sessão de jogo, para não ter que me basear somente na minha
memória.
As entrevistas que fiz foram semi-estruturadas, com um esquema e uma
série de perguntas iguais para todos, mas com espaço para adaptações ao
entrevistado (vide Anexo 3). A entrevista é uma das principais técnicas utilizadas
nas pesquisas sociais, permitindo uma interação, correção de informações,
compreensão melhor do contexto e comparação entre o que é dito verbalmente e a
expressão fisionômica do entrevistado. Essas vantagens trazem também o risco de
influência mútua entre entrevistado e entrevistador (Ludke e André, 1986). Eu não
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utilizei gravador, preferindo fazer anotações rápidas durante as entrevistas e, logo
após seu término, escrever um texto mais extenso com as minhas impressões. As
anotações eram conferidas pelos entrevistados para garantir que eu havia captado
corretamente o que eles queriam dizer.
O sociólogo estadunidense Gary Alan Fine, em seu estudo etnográfico
pioneiro sobre a comunidade de rpgistas dos EUA “Shared Fantasies: RolePlaying Games as Social Worlds”, usou como métodos entrevistas semiestruturadas e uma observação participante “imersiva” em que ele atuou como
jogador e mestre. Segundo Fine (1983) esta postura garantiu a cooperação,
permitiu-lhe compreender melhor a dinâmica sócio-cultural dos praticantes de
RPG e auxiliou-o a definir quais perguntas fazer nas entrevistas. De forma
similar, fiz uma experiência “imersiva” como mestre de jogo nas sessões
realizadas com a turma da PUC-Rio e com os grupos particulares em ambiente
fora da sala de aula. Minha vivência como mestre do jogo e jogador auxiliou-me a
definir o que observar durante as sessões e o que perguntar nas entrevistas, tanto
na parte pré-estruturada quanto na “atenção flutuante” necessária para captar os
gestos, entonações, dificuldades de expressão, toda uma série de comunicações
verbais e não verbais que podem indicar novos questionamentos e ponderações,
enriquecendo a entrevista, o que não seria possível dentro de um esquema rígido
(Ludke e André, 1986). Ao mesmo tempo, busquei me manter aberto a
contribuições dos entrevistados, estimulando-os a dar sugestões, fazer colocações
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espontâneas, num feedback produtivo que levava a novas perguntas e
posicionamentos. A busca por esta flexibilidade foi um dos recursos que utilizei
para me policiar, impedindo que eu tornasse as entrevistas diretivas, dando uma
tendenciosidade às respostas, justamente por minha experiência e expectativas
como pesquisador. O inesperado, as vezes presente nas respostas dos
entrevistados, levou-me a novas reflexões.
Por fim, fiz uma análise documental em cima dos textos produzidos pelos
alunos, jogadores e mestres, do Colégio Vicente Januzzi e pelos jogadores dos
grupos particulares fora do ambiente educacional (vide Anexo 5). Ludke e André
enfatizam a vantagem da análise documental que pode complementar as
informações coletadas nas observações e entrevistas e quando o interesse do
pesquisador é estudar o problema a partir da própria expressão dos indivíduos.
Considerando que a análise de conteúdo pode ser um método de investigação do
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conteúdo simbólico das mensagens (Krippendorff in Ludke e André, 1986),
procurei ater-me a elementos que demonstrassem uma compreensão da obra,
temas, eventos e o ambiente em que a história se passa, e também um esforço
criativo por parte dos interatores. Comparei também a quantidade de material
produzido com o número de participantes das atividades para ter uma noção do
seu poder de mobilização. Observei também nos textos escritos se os participantes
haviam se divertido.
4.2
PUC-Rio: RPG para escritores
A REALIDADE E A IMAGEM
O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva
E desce refletido na poça de lama do pátio.
Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa,
Quatro pombas passeiam.
(Estrela da Vida Inteira – Manuel Bandeira)

A pesquisa de campo constituiu-se de uma aula sobre RPG e três sessões de
demonstração de RPG com uma turma do curso de formação de escritores do
departamento de Letras da PUC-Rio, sob a supervisão da professora Pina Coco.
Para que houvesse diversidade, optou-se que cada uma das sessões de RPG seria
de um dos três gêneros mais populares de RPG comercial: ficção-científica;

127
fantasia; terror. Depois, os alunos seriam solicitados a escrever textos com base
nas aventuras vividas.
Eu fui o mestre de jogo nas três sessões, buscando realizar uma observação
participante “imersiva”, conforme proposta por Fine (1983). Em seguida fiz
entrevistas informais com os alunos jogadores e entrevistei a professora Pina
Coco sobre a atividade e a produção dos alunos.
A primeira sessão, de ficção científica, teve um número menor de alunos e
foi utilizado o retro-projetor para apresentar imagens do cenário. Os alunos
receberam fichas resumidas com diferentes personagens (biólogo; especialista em
segurança; engenheiro; piloto etc.) e a missão: em meados do século XXI, eles
deveriam ir até Júpiter numa nave espacial apurar o que ocorrera com a nave da
missão anterior que parara de enviar notícias. Um personagem controlado pelo
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Mestre tentaria sabotar a missão e as personagens dos jogadores fariam contato
com alienígenas em Júpiter.
A sessão correu bem, com uma razoável participação dos envolvidos,
levantando questões interessantes que serão apresentadas depois.
Na segunda sessão, com um número maior de alunos, a história era de
"fantasia colonial" tendo como cenário um Brasil fantástico do século XVII em
que a magia e os seres sobrenaturais existiam. Essa aventura foi adaptada de uma
aventura usada em ambiente escolar para trabalhar o folclore brasileiro.
Novamente os jogadores receberam personagens coerentes com ambientação, o
quais eram membros de uma bandeira, sendo pessoas da época: jesuíta; mateiro;
guerreiro; bruxo; sacerdote negro etc. Na aventura eles enfrentam ameaças e
desafios com monstros como o Mapinguari, seres lendários como a iara e o
caipora e o contato com uma tribo indígena hostil.
Essa sessão não correu tão bem quanto a primeira, possivelmente devido ao
alto número de participantes, o que atrapalhou o envolvimento de cada um
individualmente. Uma das alunas chegou a observar que os jogadores não
estavam interpretando suas personagens de forma coerente com aventureiros do
século XVII.
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A terceira sessão, de forma similar à primeira, teve um número menor de
participantes. O gênero escolhido desta vez foi o terror. A história passava-se nos
dias atuais e as personagens dos jogadores eram os sobreviventes da queda de um
avião na rota entre Brasília e o Rio de Janeiro. Eles encontram uma trilha à beira
de um rio e acabam chegando a um velho engenho em ruínas que é malassombrado.
Desta vez os jogadores criaram suas próprias personagens segundo regras
simples que haviam aprendido nas sessões anteriores. Apesar do tempo perdido
nesta tarefa, que fez com que não fosse possível terminar a história, a experiência
foi interessante para que eles trabalhassem a composição de personagens numa
história interativa: o conhecido binômio dos jogadores de RPG entre criar uma
personagem que seja ao mesmo tempo interessante para o jogador e útil para o
grupo.
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Apesar do pouco tempo, a sessão foi bem mais satisfatória do que a
segunda, contando com um envolvimento maior dos jogadores.
Algumas ponderações podem ser obtidas desta experiência de campo:
- Apesar de ter usado o recurso de dois ou mais jogadores controlando cada
personagem, o número grande de jogadores influenciou negativamente o
desenrolar da sessão de RPG. Havia menos espaço para interpretar e desenvolver
as personagens, havendo maior necessidade de controle por parte do Mestre para
evitar que os jogadores mais extrovertidos monopolizassem a sessão. O grupo
ideal de jogadores continua sendo de 4 a 6, com um máximo de 8 participantes.
Uma possível solução é dividir a turma em grupos, com um mestre por grupo.
- Cenários mais próximos do imaginário dos jogadores foram mais
facilmente compreendidos e trouxeram maior envolvimento destes com a sessão,
como parece ter sido o caso das aventuras de ficção-científica e terror. Essa
experiência parece corroborar as observações de Robin Law sobre a relação dos
RPGs com a chamada narrativa de massa (romances populares, seriados de TV,
filmes “blockbusters” etc), cujos elementos ao serem integrados aos cenários e
enredos de RPG permitem um reconhecimento pelo menos parcial do ambiente
pelos jogadores e a possibilidade de realizar virtualmente uma fantasia préexistente derivada dessas narrativas.
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- Nas primeiras sessões com jogadores iniciantes se devem usar personagens
prontas, deixando a criação de personagens para quando os participantes
estiverem mais familiarizados com a prática de RPG. Esta medida permite ganhar
tempo e não sobrecarrega os participantes inexperientes com tarefas demais. Esse
recurso havia se mostrado útil nos Ensino Fundamental e Médio e confirmou sua
validade na Graduação.
Creio ser interessante relatar agora três eventos que ocorreram na primeira
aventura mestrada durante a pesquisa de campo realizada na PUC-Rio. Naquela
sessão eu tive a ajuda de um estagiário, Rian, que me ajudou a coordenar as ações
do grupo. Fiz um cruzamento posterior das observações dele com as minhas.
Relembrando e detalhando: na sessão, de ficção científica, tive um número
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menor de alunos e utilizei o retro-projetor para apresentar imagens do cenário. Os
alunos receberam fichas resumidas com diferentes personagens (biólogo;
especialista em segurança; engenheiro; piloto etc.), a ambientação e a missão: em
meados do século XXI (2044) deveriam ir até Júpiter numa nave espacial, a
Panacéia, apurar o que ocorrera com a nave da missão anterior, a Osíris, que
parara de enviar notícias. Um personagem controlado pelo Mestre, eu, tentaria
sabotar a missão e as personagens dos jogadores fariam contato com alienígenas
em Júpiter.
Apesar do grupo reduzido de alunos, dividi-os em dois grupos, o primeiro
ficou a bordo enquanto o segundo deixou a Panacéia na nave de exploração, a
Curupira, para descobrir o destino dos tripulantes da Osíris. O grupo que ficou na
Panacéia teve de enfrentar as armadilhas do sabotador que chegou a reprogramar a
inteligência artificial da nave para tentar matá-los. As personagens dos jogadores
eram membros da Agência Internacional de Exploração Internacional (AIEI), uma
agência pública de cooperação internacional ligada à ONU. O sabotador era o
personagem americano Russel Storm trabalhando para a Masters-Fujimoto
Corporation. Esta “megacorporação” queria obter o contrato de exploração de
Júpiter, tirando-o da (AIEI), buscando a privatização da exploração espacial. O
sabotador foi detido e preso pelas personagens dos jogadores.
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As personagens a bordo da nave Curupira fizeram contato com uma espécie
alienígena inteligente pacífica, os flutuadores. Eu os criei a partir de conjecturas
do astrônomo norte-americano Carl Sagan apresentadas no livro “Cosmos” para
possíveis formas de vida em Júpiter. Os flutuadores são perseguidos por
predadores igualmente inteligentes, os caçadores, que deles se alimentam.
Os alienígenas flutuadores se comunicam telepaticamente, assim como os
caçadores, mas ao tentar contatar diretamente os humanos, estes sofrem choques
epiléticos. Contudo, as transmissões podem ser captadas por um sensor, ligado a
um computador, tornando possível uma comunicação segura entre flutuadores e
humanos. É quando se descobre que os flutuadores se comunicam por imagens
telepáticas.
Após estabelecer a comunicação com os flutuadores, o grupo abordo da
nave Curupira descobre que os tripulantes da Osíris foram mortos por caçadores.
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As personagens dos jogadores então se livram dum ataque desses predadores,
salvam o flutuador que os ajudou de outros caçadores e retornam em segurança à
Panacéia.
A sessão correu bem, com uma boa participação dos envolvidos e os alunos
foram solicitados a produzir textos a partir dela. Os resultados foram bem
satisfatórios.
Chego agora aos eventos que ocorreram durante a sessão que achei
interessante relatar:
Primeiro, assim que perceberam que alguém estava sabotando a nave, os
jogadores imediatamente desconfiaram do PNJ (Personagem Não Jogador –
controlado pelo Mestre) americano, chegando a um consenso entre eles que o
vilão tinha de ser o americano.
Segundo, após terem sido ajudados por um flutuador, este se viu em perigo
ao ser atacado por caçadores, pediu ajuda para si e que as personagens dos
jogadores exterminassem com os canhões da nave todos os caçadores da área. Isso
gerou um grande debate, com a jogadora que interpretava a personagem bióloga
alertando para os riscos de um “desastre ecológico” que poderia ocorrer como
conseqüência das ações das demais personagens, enquanto outras apontavam a
“dívida de gratidão” delas com o flutuador. Por fim, chegou-se a um consenso em
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que aquele flutuador específico foi salvo pelas personagens dos caçadores que o
perseguiam, mas não se exterminou os caçadores locais.
Terceiro, e o que julguei mais interessante. Quando estabeleceram a
comunicação com o flutuador, este contou sua história de vida e os eventos
recentes através de uma seqüência de imagens, numa narrativa sem diálogos, sem
verbalização, similar a um desenho animado clássico de “Tom e Jerry”. A
narrativa do flutuador foi bem compreendida, as personagens humanas montaram
uma narrativa por imagens em seqüência mostrando de onde vinham. Foi possível
até indicar que buscavam a Osíris ao ficarem enviando repetidas vezes imagens
daquela nave e a seqüência de imagens da chegada deles a Júpiter.
Porém, em um determinado momento houve um impasse. O flutuador
enviou uma imagem de si e em seguida uma imagem de uma nuvem rosa cortada
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por raios de sol na atmosfera de Júpiter, depois mostrou a imagem de uma das
personagens que ele estava vendo por uma das janelas da nave e uma tela em
branco – uma imagem vazia. Ninguém entendeu nada. O flutuador tentou de
novo. Por fim, mostrou uma imagem de outro flutuador e em seguida a imagem
de um raio cruzando uma nuvem de tempestade em Júpiter e depois novamente a
sua própria imagem seguida de uma imagem de uma nuvem rosa cortada por raios
de sol. Após alguns debates, os jogadores continuaram sem entender as intenções
do flutuador. Como o tempo era curto, eu intervim diretamente pedindo aos
jogadores que rolassem dados para testar as habilidades de idiomas ou a intuição
ou o raciocínio lógico de suas personagens para que deduzissem as intenções do
alienígena. Quando uma das jogadoras foi bem sucedida, expliquei. O flutuador
estava dizendo seu nome e perguntando os nomes deles. Os flutuadores se
comunicam por imagens, logo, o nome dele era uma imagem: uma nuvem rosa
cortada por raios de sol.
O interessante é que a seqüência de imagens como narrativa para contar a
história de alguém, para mostrar um ambiente (a Terra para o flutuador) e até para
perguntar o que havia ocorrido com alguém (a história da Osíris ali), foi bem
entendida e bem trabalhada como forma de comunicação pelos jogadores. Porém,
o salto para entender uma imagem como sendo um nome foi um conceito de
difícil dedução, apesar de ser de fácil absorção quando explicado. Quando mestrei
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essa aventura para meu grupo de jogo de amigos em minha casa, eles também
esbarraram no mesmo problema.
O primeiro desses eventos aponta para um possível estereótipo em formação
para o repertório narrativo brasileiro: o americano como vilão. Será interessante
ver se isso foi um fato isolado ou se espalhará em função da “Era Bush”. O
segundo evento mostrou como questões éticas e científicas podem ser trabalhadas
numa sessão de jogo; O terceiro evento levanta questões interessantes de
linguagem tanto para a narrativa quanto para a semiologia.
Este é apenas um exemplo de como numa sessão de RPG a produção dos
interatores pode levar a eventos inesperados que levantam questões imprevistas
tão ou mais interessantes que as previstas. Como no caso descrito acima, onde a
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súbita dificuldade de comunicação ressaltou o seguinte ponto:
“Uma imagem vale mais do que mil palavras”.
Tente dizer isso sem usar palavras...
As ponderações acima e o desenvolvimento teórico já perpassado
forneceram os parâmetros para a pesquisa de campo com alunos adolescentes do
Ensino Médio, descrita a seguir.
4.3
Colégio Estadual Vicente Januzzi: Capitães da Areia
Formaram um plano de batalha. E pelo meio da noite saíram uns trinta. O grupo de Ezequiel
dormia para as bandas do Porto da Lenha, nuns barcos virados e na ponte. Dora foi junto a Pedro
Bala e levava uma navalha também. Sem-Pernas disse:
- Até parece Rosa Palmeirão.
Nunca houvera mulher tão valente como Rosa Palmeirão. Dera em seis soldados de uma vez. Todo
marítimo sabe o seu ABC no cais da Bahia. Por isso Dora gosta da comparação e sorri:
- Obrigado, mano.
Irmão... É uma palavra boa e amiga. Se acostumaram a chamá-la de irmã. Ela também os trata de
mano, de irmão. Para os menores é como uma mãezinha, igual a uma mãezinha. Cuida deles. Para
os mais velhos é como uma irmã que diz palavras boas e brinca inocentemente com eles e com
eles passa os perigos da vida aventurosa que levam. (Capitães da Areia, Jorge Amado)

A pesquisa de campo foi realizada nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2004, com uma turma de alunos do primeiro ano do ensino médio
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do colégio público estadual Vicente Januzzi, situado na Avenida das Américas,
6.120, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse colégio é um pólo para outros
colégios da região, possuindo um laboratório de informática, biblioteca e sala de
exibição de vídeos. As instalações são bem cuidadas, com uma boa atenção para a
limpeza, mas nota-se o esforço que tem de ser depreendido diante de limitações
orçamentárias. Há carteiras e outros itens necessitando de consertos ou
substituição e um predomínio de cores cinzas na estética local, o que somado às
portas de sala de aula metálicas tornava o ambiente um pouco depressivo para
mim.
Os alunos do colégio Januzzi são em sua grande maioria oriundos de classes
sociais menos favorecidas economicamente, sendo muitos moradores do bairro
Cidade de Deus, relativamente próximo à escola. Em entrevistas e na
apresentação da proposta mostraram-se, em sua maioria, motivados a aprender,
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reconhecendo na educação um caminho para melhorar suas condições de vida. Em
relação a novas propostas para a educação e certos valores sociais, apresentaram
uma certa resistência conservadora.
As atividades foram feitas sob a supervisão do professor de português João
Carlos de Moraes Baptista que aprovou o roteiro antes do início das sessões de
RPG. Estas foram realizadas as quartas-feiras, à tarde, aproveitando dois tempos
de aula dele. Em nossa primeira reunião de planejamento para as atividades de
TNI, o professor João Baptista expressou que sua grande esperança em relação ao
RPG era que ele mobilizasse e facilitasse uma produção escrita por parte dos
alunos. Estes que já tinham um baixo desempenho em leitura, verificado pelas
atividades de verificação de compreensão de texto e redação, apresentavam um
desempenho ainda mais insatisfatório na produção de textos escritos. Os alunos
pareciam ter dificuldades em articular idéias, construir um raciocínio, mobilizar
seus conhecimentos, exercer sua criatividade, bem como uma apatia para
escrever. “Se eles [os alunos em questão] começarem a escrever alguma coisa, já
será um grande ganho”, declarou o professor João Baptista nessa conversa inicial.
Outra preocupação do professor Baptista era a aparente pouca identificação dos
alunos em geral com a escola, intuída pelo desejo deles de “ir embora assim que
as aulas acabam, ou até de ir embora mais cedo”.
Foi levantada a possibilidade de que a atividade fosse voluntária, realizada
em momentos extraclasse, mas isso não foi possível. O professor João Baptista e a

134
diretora Sueli Caravana tinham interesse em verificar a possibilidade de utilização
do RPG como ferramenta didática e observaram que outras atividades fora do
usual da escola são obrigatórias, por que não o RPG? Seria esta uma limitação
desta forma narrativa como interface educacional? Decidi então aceitar o desafio
de testar o RPG como atividade obrigatória.
O professor João expôs aos alunos a atividade como um tipo diferente de
aula, que deveria gerar por parte deles um texto que seria avaliado e receberia
nota. Houve alguns protestos iniciais, mas intervim dizendo que era uma
experiência que trazia uma bagagem de estudos de vários anos. Além do que, se
não fosse aprovada pelos alunos ela não mais se repetiria. A turma então
concordou em participar sem maiores problemas. Foi curioso observar a
resistência dos alunos diante de uma proposta nova de didática, adolescentes com
um conservadorismo sobre o ambiente escolar que vai à contramão do que
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habitualmente se espera dos jovens e das pesquisas nessa direção. Em minha
experiência pessoal, também sempre foi mais fácil trazer inovações para alunos de
5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental do que para os mais velhos.
O meu objetivo era estimular uma produção escrita criativa e crítica por
parte dos alunos, uma escrita a partir do material fornecido, conforme a
pedagogia barthesiana. Uma vez que um dos meus pressupostos teóricos é de que
não há escrita sem leitura, esta é uma atividade de formação do leitor. A produção
escrita proposta tinha duas instâncias: primeira - opcional e livre durante as
sessões de RPG. Os alunos e mestres interatores participantes podiam trazer
poemas, letras de músicas, imagens, qualquer produção textual que no entender
deles contribuísse para as sessões e/ou fosse representativa de suas personagens
ou das tramas vividas. Testava-se aqui o poder mobilizador do RPG para a
escrita; segunda - produção escrita obrigatória, constituindo-se de um texto de
avaliação da atividade e um fichário da personagem com breve descrição e
histórico e possível destino após a trama vivida. Aqui entrava em cena o poder
facilitador da escrita do RPG.
Combinava-se assim o “prazer da leitura” com a “necessidade da leitura”.
Conforme vimos, a atividade foi determinada como obrigatória pelo
professor de português João Carlos Baptista, sendo considerada como aula e
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avaliada, contando pontos para a aprovação. Foi determinado um período de
quatro a seis aulas para a atividade, dependendo do desenrolar dos eventos.
Esse era o ponto da “necessidade de leitura” e faltava preparar o “prazer da
leitura”. Além do interesse que seria trazido pela interatividade, socialização e
estímulo a uma produção criativa, seria ideal que o ambiente da ação a ser conarrada pelos interatores fosse atraente para os alunos. A obra literária escolhida
para adaptação para RPG foi “Capitães da areia”, de Jorge Amado, por seu tom de
aventura, com várias peripécias que facilitavam sua adaptação para uma narrativa
participativa e engajamento social. A trama de “Capitães da Areia” traz um grupo
de aventureiros, os próprios capitães, permitindo que as personagens dos alunosjogadores fossem membros desse grupo. Do ponto de vista dos alunos do colégio,
muitos deles eram, como citado, residentes da Cidade de Deus, portanto
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consideramos que, além da atração para os jovens do espírito aventureiro dos
capitães da areia, eles também teriam uma certa noção indireta daquelas questões
que poderiam trazer para as personagens, facilitando a sua contribuição para o
metajogo. Ou seja, buscamos aproveitar o postulado de Freire de aproveitar a
vivência discente. Essa decisão foi tomada em comum acordo com o professor
João Baptista.
Como fazer: metajogo, grupos pequenos, Incorporais.
As contribuições voluntárias dos interatores foram estimuladas pela TNI
através da prática do metajogo, proposta por Phil Vechione na palestra
Metagaming, na GenCon 2004. Conforme vimos no capítulo 2 desta tese,
Vechione oferece uma possível conceituação de metajogo que seria, em vez de
“jogo sobre o jogo”, a de “jogo fora do momento de jogo”, ou seja, uma atividade
de jogo (ou a ele ligada) que continua depois que acaba uma sessão de jogo
propriamente dita. O metajogo ocorre normalmente entre diferentes sessões de
jogo. Ele propõe então diferentes formas de estruturar práticas de metajogo nas
sessões de RPG: blogs, troca de e-mails e fóruns entre jogadores, websites sobre
as histórias que estão sendo jogadas, tudo ocorrendo além das sessões em que o
grupo se reúne. O metajogo em TNI abre espaço para a criatividade dos
jogadores, que podem contribuir com textos de vários tipos: diários de
personagens, desdobramentos dos enredos jogados, imagens, letras de músicas,
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poesias etc., e realizar sessões individuais com os mestres de jogo. O metajogo
traz também a oportunidade de estimular uma criatividade mais livre por parte dos
interatores ao estimular uma produção fora da espontaneidade oral da sessão de
jogo. Pois, ao contrário do que pensam muitos adeptos da “liberdade criativa”, a
espontaneidade é um ambiente propício aos estereótipos. Como colocou Barthes,
“sob a reivindicação de uma liberdade inocente, voltaria a cultura aprendida,
estereotipada (o espontâneo é o campo imediato do já dito)” (Barthes, 2004.
[1972]: 102) O metajogo por seu deslocamento temporal da sessão de jogo abre
justamente um espaço para uma reflexão sobre ela. Por esses motivos, o metajogo
foi a estratégia que utilizei em para estimular a produção escrita opcional por
parte dos interatores.
A outra decisão metodológica foi a de separar a turma de cerca de trinta
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alunos em vários grupos menores, de no máximo oito alunos, de forma a abrir
maior espaço para a participação de cada um durante as sessões, estimulando a
interatividade e a produção criativa. Esta era a intenção desde o início da pesquisa
e foi reforçada após a experiência na primeira experiência de campo na PUC-Rio.
Para esse fim, eram necessários mestres-auxiliares coordenados por mim e meu
estagiário de pesquisa, Rian Rezende. Propôs-se então oferecer aos alunos de 3º
ano do ensino médio que já fossem prarticantes de RPG a oportunidade de
participar da pesquisa como mestres auxiliares que seriam treinados em TNI. O
treinamento prévio dos mestres voluntários (alunos do Colégio) em TNI foi
considerado vital por mim e pelos próprios alunos “mestres de RPG”, termo que
preferiram a narradores de RPG. Além de questões de narrativa na literatura, TV,
cinema e RPG, também foi demonstrada a diferença entre o RPG praticado entre
os amigos e o RPG utilizado como ferramenta didática em ambiente escolar.
Apresentaram-se catorze voluntários para participar das cinco aulas do curso
comigo. Deste grupo inicial, oito alunos concluíram o curso, qualificando-se para
mestrar o “RPG do livro Capitães da Areia” para seus colegas do 1º ano. Foram
esclarecidas dúvidas sobre as regras do RPG em questão que utilizava o sistema
Incorporais”, técnicas de narração em RPG etc, também foi apresentado um
resumo e as principais questões da obra de Jorge Amado. Eles receberam um livro
básico de RPG baseado no romance “Capitães da areia”, de Jorge Amado com o
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roteiro da aventura. Os mestres-alunos não ganharam livros “Capitães da Areia”,
mas foram informados de que havia dois exemplares na biblioteca da escola.
. A pesquisa trouxe em si ainda a proposta inovadora do “Projeto
Incorporais”, em que a interatividade e a criação são estimuladas via o suporte
impresso distribuído para os interatores, de forma que cada um pudesse
individualizá-lo, construindo seu próprio livro, ao mesmo tempo em que constrói
seu

próprio

caminho

de

aprendizado

(http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais.). A concepção e produção
dos suportes impresso e digital foram baseadas no método denominado Design
Poético, desenvolvido na pesquisa de doutorado de Eliane Bettocchi (Bettocchi,
2006), a partir da observação que, mesmo sendo um conteúdo interativo e
hipermidiático, o RPG continua sendo maciçamente veiculado em suporte
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impresso, sob a forma de livros e revistas, sem abrir espaço para uma intervenção
mais direta dos usuários cada vez mais acostumados à flexibilidade dos suportes
eletrônicos. O cenário foi veiculado em livros impressos em gráfica digital,
encadernados com colchetes, permitindo que a ordem das folhas seja manipulada
e que sejam feitas inserções e retiradas de material a critério de cada interator. A
diagramação pressupõe espaços vazios e incentivos à participação dos jogadores,
convidando-os a preencherem estes espaços com seus próprios textos.
Pré-sessão, sessão e pós-sessão
Na fase de pré-sessão foi realizado o planejamento geral da aplicação da
TNI. Definiu-se a metodologia a ser utilizada, o local da pesquisa e a obra literária
a ser trabalhada. Foram realizadas reuniões com a professora Laura Coutinho,
tecnologia educacional, e o professor de português João Carlos Baptista que, além
de ceder algumas de suas aulas para a pesquisa, aceitou participar do projeto e
atuando como consultor dos alunos e nosso. Na troca de idéias, foi escolhida a
obra literária a ser trabalhada via TNI com os alunos. Foi feito o convite aos
alunos do 3º ano do ensino médio para atuarem como mestres de RPG para os
alunos do 1º ano ensino médio e o treinamento dos que aceitaram participar da
pesquisa.
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Durante a fase das sessões de TNI com os alunos, eu assumi o papel de
“mestre-coordenador”, apoiando os mestres de cada grupo, tirando dúvidas etc.
Como do grupo inicial de catorze alunos voluntários para mestres de RPG, eu
terminei o curso de treinamento com oito, Rian Rezende, aluno universitário que
foi meu monitor-estagiário na pesquisa teve que atuar como mestre de um grupo
em vez de “mestre-auxiliar” conforme o previsto.
Conforme a metodologia estabelecida na experiência anterior, a turma foi
dividida em seis grupos menores para estimular a participação e a produtividade.
Cada grupo tinha seu próprio livro, que eles singularizaram através de seus
metajogos, e seu próprio mestre, ou mestres. Como alguns dos alunos-mestres
sentiram-se inseguros para mestrar para colegas, tivemos grupos de jogadores
com dois mestres, onde o mais experiente apoiava o outro. O grupo de “alunosPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

problema”, que nenhum dos “alunos-mestre” queria assumir, teve o Rian Rezende
como mestre, por ser ele experiente em RPG e estagiário da pesquisa, me
deixando livre para fazer minhas observações e entrevistas. Rian se saiu bem,
conseguindo uma boa participação por parte dos problemáticos.
Os alunos-jogadores criaram personagens que eram membros do bando dos
capitães da areia, mas não eram as personagens principais do livro (Pedro Bala,
João Grande, Dora, Gato etc), estas se tornaram personagens controladas pelos
mestres e coadjuvantes nas aventuras vividas. Foram feitos mais dois ajustes
narrativos: o enredo trazia situações-chave que na obra de Jorge Amado são
resolvidas pelas suas personagens protagonistas, nas sessões de RPG essas
situações foram enfrentadas pelas personagens dos alunos-jogadores. Pedro Bala
lhes encarregava das missões ou quando muito ele ou outro capitão da areia os
ajudava. Outro ajuste narrativo feito para permitir que as alunas-jogadoras
pudessem ter personagens femininas foi admitir que Dora, personagem de Jorge
Amado, não tinha sido a primeira menina integrante dos capitães da areia.
Os alunos foram estimulados a um metajogo livre durante as sessões,
podiam trazer imagens, músicas etc; sabendo que teriam de produzir dois textos
escritos após o fim da história que estavam jogando: um de avaliação da atividade
e outro de criação a partir dela. Os grupos de RPG ficaram divididos em duas
salas, para que o ruído das interpretações não ficasse excessivo e eles se
atrapalhassem entre si, e eu circulava entre uma sala e a outra.
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O professor João Carlos Baptista, que aprovou o roteiro antes do início das
sessões de RPG, esteve presente durante todas as sessões, à disposição dos alunos
como consultor e observando o desempenho e empolgação da turma. Conforme
foi dito, estas foram realizadas às quartas-feiras à tarde, em dois tempos de aula
do professor João. Foram utilizadas seis aulas no total para a atividade.
Os métodos que utilizei para avaliar o andamento dessa fase da TNI foram
observação participante e entrevistas semi-estruturadas com os alunos-mestres e
alguns dos alunos jogadores. Utilizei também um questionário simples e rápido
anexado aos livros de “RPG Capitães da Areia” fornecidos aos grupos para que
seus membros identificassem seus perfis, colocassem seus interesses e
conhecimentos prévios de RPG (vide Anexo 1). Os alunos-mestres obviamente já
conheciam RPG, sendo este um dos critérios de sua seleção para esta função e o
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curso de TNI.
As categorias pesquisadas nas observações e entrevistas foram: motivação
da turma para a atividade, captada pela atenção dispensada ao momento de jogo e
permanência em sala; atuação dos mestres, captada por suas dúvidas e capacidade
de manter os jogadores empolgados; metajogo produzido pelos alunos, captado
por visitas esporádicas a cada mesa para observar o material trazido.
Pude perceber que a grande maioria da turma estava bem motivada durante
as sessões de RPG e participando bem. Um dos alunos-jogadores trouxe imagens
do elevador do Lacerda, na Salvador anterior à reforma da década de 1960; outro
trouxe letras de música durante a sessão; outra trouxe uma matéria de jornal com
fotos da época etc.
Outro aspecto que se tornou evidente foi a importância de uma boa
preparação por parte dos mestres de TNI. Os alunos-mestres que se sentiam
inseguros tinham mais dificuldades para empolgar seus alunos-jogadores com a
atividade. O desenrolar da narrativa nesses casos tinha um ritmo irregular e um
maior número de alunos-jogadores faltantes. O fato do RPG ser para eles uma
diversão voluntária no seu cotidiano e ali estar como atividade obrigatória pesou
para alguns dos alunos-mestres.
Em síntese, minhas percepções foram:
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• Motivação alta de cerca de 80% da turma, com boa participação dos
alunos-jogadores nas interpretações orais de suas personagens. Um bom número,
pouco mais da metade, trouxe metajogo, com preponderância de letras de música
e textos próprios sobre suas personagens.
• Necessidade de preparar ainda mais os alunos-mestres com aulas sobre
narrativa e técnicas de mestrar. Os grupos com mestres mais inseguros eram
aqueles em que os alunos-jogadores mais faltavam. Os alunos-mestres disseram
que se sentiam “um tanto perdidos” por receberem um grupo em que nenhum dos
participantes tinha qualquer noção de RPG ou livro-jogo. Também prefeririam
que a atividade fosse voluntária, pois era complicado lidar com um grupo que
estava ali porque a atividade era obrigatória. Tinham de cativá-los, ponto em que
a habilidade de cada mestre pesava muito.
• O ritmo da atividade começava lento, mas com os alunos se empolgando
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ao longo das sessões, mesmo nos grupos com mestres inicialmente inseguros;
Após seis sessões de jogo, os alunos que foram jogadores criaram textos
escritos e imagens sobre as personagens, o roteiro e avaliando a atividade. Nos
textos escritos de avaliação da atividade, cerca de 80% dos alunos aprovaram a
experiência.
A fase de pós-sessão de TNI incluiu a produção dos textos obrigatórios por
parte dos alunos, minha avaliação deste material e nova rodada de entrevistas com
o professor João Carlos Baptista, com os alunos-mestres e alguns dos alunosjogadores.
Material produzido pelos alunos
O material produzido pelos alunos, de pesquisa e criação própria, foi
realizado em dois momentos. Livre e voluntário como metajogo durante as
sessões e o obrigatório após as sessões, este valendo para nota. Os materiais
produzidos nas duas instâncias receberam avaliações complementares na época e
nova avaliação em 2007 a partir de reflexões feitas por aprofundamento teórico e
as novas pesquisas de campo.
- Metajogo
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Comecemos pelo material de metajogo anexado aos livros por cada grupo,
identificando cada um deles por livro: Livro 1, Livro 2 etc. A produção, apesar de
individual, foi considerada parte de um trabalho em grupo por ser este o ambiente
mobilizador via interação nas histórias vivenciadas. Assim, produção foi
considerada: mínima, média, médio-alta ou alta por grupo; sendo este um dos
modos de verificar sua mobilização. Estes níveis foram considerados comparando
a produção do grupo versus seu número de alunos e comparando as produções dos
grupos entre si. A classificação do nível de qualificação dos mestres foi feita via
observações e entrevistas em comparação com a minha experiência pessoal como
mestre e com diversos mestres de RPG.
Livro um.
Este grupo teve um total de seis componentes, sendo uma aluna como
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mestre de jogo, e um aluno e quatro alunas como jogadores. Cinco alunos
jogadores, portanto.
A aluna-mestre jogava vários RPGs com bastante freqüência, bem como
outros jogos. Em seus hábitos de leitura predominavam romances e histórias em
quadrinhos. Ela manifestava vontade de criar componentes narrativos para RPGs
comerciais, registrando-os posteriormente sob a forma de textos escritos e
imagéticos. Por vezes trazia referências externas para o RPG e vice-versa. A
aluna-mestre demonstrou preferência por ambientações medievais, mencionando
que teria sentido vontade de pesquisar o tema do cenário proposto para a atividade
se tivesse sido esse o caso. Ela, no entanto, raramente registrava o material
pesquisado para as ambientações medievais que jogava rotineiramente e/ou
utilizava-o para outras atividades. A aluna já havia lido o romance de Jorge
Amado e sabia algo sobre sua vida e sobre o contexto social da história do livro.
As alunas-jogadoras já haviam ouvido falar de RPG, mas nunca haviam
jogado, e o aluno-jogador havia jogado não sabia qual RPG e não tinha gostado.
Todos jogavam outros jogos e liam romances e/ou quadrinhos. Nenhum deles lera
o romance e sabiam nada ou quase nada sobre o autor ou o contexto da história.
O livro do grupo 1 não trazia anexo qualquer tipo de produção. Os
jogadores limitaram-se a escrever seus nomes na página de créditos e a anexar,
sem fixar com os colchetes, as fotocópias das fichas de personagem preenchidas e
os formulários de participação. Este grupo, portanto, não produziu metajogo.
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Livro dois
O grupo dois só entregou três formulários, dois deles sem nome, e não se
identificou na página de créditos do livro. Deste modo, não me foi possível
diferenciar pelos questionários os alunos-mestres de alunos-jogadores, nem o total
de integrantes no grupo.
A jogadora que se identificou já havia jogado vários RPGs e, se pudesse,
"jogaria o dia inteiro". Ela afirmou que já havia criado cenários, regras e
personagens para um RPG próprio, mas não fizera qualquer registro de sua
criação. Entre seus interesses estavam outros jogos, “gostar de ler” (mas sem
identificar que tipos de publicação), desenhos animados japoneses (animês) e seus
jogos de RPG. Ela afirmou que sempre pesquisava sobre o tema da ambientação
jogada, mas que nunca havia pensado em registrar estas pesquisas por escrito, ou
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de qualquer outra forma, ou em usar esses registros para outras atividades, como
escrever um texto. Não leu o livro “Capitães da Areia” e desconhecia seu tema.
Um dos alunos, ou alunas, não identificados também costumava jogar RPG
todos os dias. Já criara e registrara por escrito componentes para RPGs comerciais
e próprios. Jogava vários tipos de jogos e afirmava ler com freqüência “de tudo”
menos histórias em quadrinhos. Tinha o “O Senhor dos Anéis” como influência
nos jogos e criações. Às vezes pesquisava o tema da ambientação, mas nunca
registrou essas pesquisas ou as usava em outras atividades. Lera o romance de
Jorge Amado e sabia algo sobre seu contexto, mas nada sobre o autor.
A outra aluna, ou aluno, não identificada já ouvira falar de RPG, mas nunca
jogara o de mesa, só o videogame. A partir desses, havia criado aventuras para
RPGs existentes e próprios, registrando suas criações em textos escritos e
imagéticos. Gostava de outros jogos e lia livros técnicos e acadêmicos. Tinha os
"games" como influência para o RPG, mas não o contrário. Pelas respostas
fornecidas, é provável que não tenha entendido corretamente as perguntas do
questionário, pois respondeu que não pesquisava sobre a ambientação, mas
registrava as pesquisas. Provavelmente quando se referiu ao RPG estava se
referindo à versão eletrônica. Não lera o romance nem sabia nada a respeito.
O livro deste grupo trazia anexo apenas um texto incompleto sobre a
aventura jogada, um manuscrito em folha de diário escolar encaixado entre as
páginas, mas sem estar fixado por colchetes. A produção de metajogo deste grupo
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então foi mínima, sendo um texto pequeno para três alunos parcialmente
identificados.
Pela produção escrita consegui identificar o grupo: o mestre era um rapaz
inicialmente muito inseguro, mas que depois foi melhorando sua performance. Ele
pôde contar com pelo menos uma jogadora praticante de RPG. Visto que pode ter
sido ele o aluno não identificado que preencheu o questionário como praticante
assíduo de RPG.
Livro três
Este grupo teve seis componentes, sendo o monitor-estagiário como mestre
de jogo e três alunas e dois alunos como jogadores. Um total de cinco alunos.
Os membros deste grupo não entregaram os formulários, portanto, não foi
possível conhecer seus perfis. A identificação foi possível graças aos nomes
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escritos na página de créditos. Apenas o mestre foi identificado como sendo o
monitor-estagiário.
O livro teve vários anexos, mas nenhum deles fixado com os colchetes. O
monitor anexou um total de três textos, sendo um texto escrito por ele, trazido sob
forma impressa, sobre RPG em geral; um texto impresso, escrito por outrem,
sobre referências ao cenário, evidenciando um trabalho de pesquisa; e, por fim,
uma imagem impressa, criada por outrem, também sobre referências ao cenário
(fotografias de Salvador na década de 1930). Novamente, um trabalho de pesquisa
sobre a ambientação.
Os alunos, por sua vez, anexaram uma letra de música contemporânea (sem
indicação de autoria) manuscrita em papel de diário escolar (referências às
personagens) e depoimentos manuscritos em folhas de caderno decoradas sobre a
atividade, que antes de experimentarem consideravam chata, mas da qual
gostaram bastante.
Neste grupo a atividade de metajogo foi bem sucedida, com uma produção
correspondente ao número de alunos. Principalmente, se considerarmos que esta o
grupo de “alunos-problema” para os quais nenhum dos alunos-mestre se dispôs a
mestrar. A qualificação do mestre, monitor-estagiário, pode ter sido muito
importante para este desempenho.
Livro quatro.
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O quarto grupo teve sete integrantes, três alunos e quatro alunas, que
escreveram seus nomes na página de créditos. Os dois alunos-mestres já haviam
jogado vários RPGs com freqüência e já haviam criado componentes para RPGs
existentes e próprios, mas não haviam feito qualquer forma de registro de suas
criações. Eles afirmaram ler com freqüência, destacando as histórias em
quadrinhos. Ambos traziam influências de outras fontes para o RPG e vice-versa,
além de pesquisarem sobre as ambientações jogadas, mas sem que qualquer um
dos dois se preocupasse em registrar tais pesquisas. Por fim, os dois alunosmestres informaram que haviam lido o livro “Capitães da Areia” e sabiam algo
sobre seu contexto e sobre Jorge Amado.
Um aluno e duas alunas jogadores já haviam ouvido falar de RPG, sem
jamais haver jogado. Eles preferiam outros jogos, sobretudo videogame e liam
diferentes tipos de publicação, mas nada sabiam sobre o romance, seu contexto ou
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seu autor. Uma aluna tinha perfil similar ao desses três, mas possuía algum
conhecimento sobre Jorge Amado. E uma aluna nunca havia ouvido falar de RPG,
só jogava videogame, não costumava ler e não tinha qualquer conhecimento sobre
o livro “Capitães da Areia”.
O livro de RPG deste grupo teve diversos anexos: textos em prosa e verso;
desenhos; as fichas de personagens preenchidas. Todo este material foi fixado
com os colchetes, após a última página impressa.
Os textos escritos pelos próprios alunos versaram sobre as suas
personagens. Já os textos escritos pesquisados, não escritos pelos próprios alunos,
se constituíam letras de músicas contemporâneas com indicações imprecisas de
autoria, fazendo referência às personagens. Os desenhos criados por eles foram
abstrações sem relação estética direta com a ambientação, utilizados como
ornamentos no material produzido.
O metajogo também funcionou neste grupo, tornando evidente um trabalho
de pesquisa, um esforço de escrita e, logo, uma leitura. Os mestres deste grupo
eram experientes e dinâmicos, o que também pode ter contribuído positivamente
para este desempenho.
Livro cinco.
O quinto grupo teve oito integrantes, três alunos e cinco alunas, que
escreveram seus nomes na página de créditos, dos quais três, entre eles o aluno-

145
mestre, não anexaram seus formulários. A aluna-mestre jogava RPG com
freqüência e havia criado personagens para RPGs existentes. Ela jogava
videogame e lia diversos romances. Também tinha como hábito utilizar
referências de outras atividades para o jogo e vice-versa, assim como fazia
pesquisas sobre ambientação, mas não as registrava. Lera o romance e sabia algo
sobre seu contexto e autor.
Os alunos jogadores que anexaram formulários apresentaram, em geral, o
mesmo perfil: já tinham ouvido falar de RPG, mas nunca jogaram; jogavam
videogame e liam quadrinhos e outros; não sabiam nada sobre o romance. A
exceção foi uma aluna, que desconhecia totalmente RPG.
O livro do grupo teve material anexo fixo com os colchetes após última
página, incluindo as fotocópias das fichas de personagem preenchidas. Este
material se constituiu de textos manuscritos de próprio punho sobre as
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personagens, feitos pelos jogadores e jogadoras, e sobre a aventura vivenciada
(eventos, peripécias etc), escritos pela aluna-mestre. Além disso, também
forneceram depoimentos manuscritos em folhas de caderno sobre a atividade, que
antes de experimentarem consideravam chata e "coisa de maluco", mas da qual
gostaram bastante. Com exceção de duas alunas, que não anexaram formulário, e
que não gostaram da atividade por acharem o tema e a trama das aventuras por
demais violentas.
O metajogo foi bem produtivo, sendo curiosa essa separação “funcional” da
produção escrita, com a aluna-mestre dando ênfase à aventura (enredo) e os
alunos-jogadores às suas personagens.
Livro seis
O sexto grupo teve seis componentes, sendo dois alunos como mestres de
jogo e duas alunas e dois alunos como jogadores. Um dos mestres não anexou seu
formulário. O outro aluno-mestre jogava com freqüências vários RPGs, já havia
produzido um número razoável de criações: personagens para RPGs existentes;
um RPG próprio, que registrou em texto escrito e imagético. Ele lia romances e
jogava videogames. Este mestre afirmou usar outras atividades como referência
para os jogos de RPG e vice-versa. Também era seu hábito fazer pesquisas sobre
ambientação, mas não as registrava. Lera o romance e sabia algo a respeito do
contexto e sobre o autor.
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Um aluno-jogador só havia jogado RPG pelo computador e lia outras
publicações, não identificadas. Não sabia dizer se usava referências externas para
o jogo, e não sabia em que atividades o RPG poderia influenciar. Fazia pesquisa,
mas não registrava nem usava para outros fins. Não sabia nada sobre o romance.
Os outros dois alunos desconheciam RPG, jogavam videogame e liam
quadrinhos e outras coisas. Também nada sabiam sobre o romance. Um aluno não
entregou seu perfil.
O livro do grupo teve material anexo fixo com os colchetes após última
página, incluindo as fotocópias das fichas de personagens preenchidas. O material
entregue compunha-se de textos manuscritos de próprio punho sobre as
personagens. Os depoimentos manuscritos, também fixos, foram três positivos e
um neutro.
Os alunos-mestres não produziram metajogo, só depoimentos sobre a
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atividade. O metajogo aqui foi médio alto, pois houve uma produção de próprio
punho por parte dos alunos-jogadores.
Podemos observar no Anexo 7 uma tabela-resumo de categorias
selecionadas do questionário.
Analisando os questionários, vi que a maioria dos alunos-mestres se
mostrou criativa, com o hábito de criar personagens e outros elementos para as
sessões de RPG de que participavam, além de pesquisar a ambientação escolhida.
Todos os identificados haviam lido o romance de Jorge Amado e a maioria
afirmou ler livros de romances além de histórias em quadrinhos.
Em relação aos alunos-jogadores, observei que a grande maioria só ouvira
falar de RPG ou nem ao menos isso. Quase todos afirmaram não ter lido o
romance de Jorge Amado e desconhecer o autor. Contudo, dois grupos tiveram
produção nula ou mínima e um deles teve produção média. Algo destoa nesses
grupos? Observemos que mestres com qualificação mediana conseguiram
produção médio-alta e um mestre com alta qualificação só conseguiu produção
mediana de seus jogadores. Por que? O universo desta pesquisa é pequeno, mas
justamente por ser qualitativa, permite que nos aproximemos mais para levantar
algumas hipóteses a serem testadas em espectro mais amplo.

147
O mestre de nível alto que conseguiu uma produção mediana era o monitorestagiário que trabalhou com o grupo de alunos identificado como “difícil” pelo
professor e “problema” pelos alunos-mestres. Portanto, era um grupo do qual
dificilmente se extrairia uma boa produção, requerendo um mestre mais
qualificado para lidar com ele. Em entrevista durante e após a sessão, o professor
João Baptista afirmou estar felizmente surpreendido com o interesse e dedicação
deste grupo específico de alunos, normalmente tão avesso a participar
produtivamente das atividades em sala.
Sobre o grupo de produção mínima, consegui identificar o aluno-mestre
pela produção escrita individual. Era um rapaz tímido que começou se forma
insegura, mas foi melhorando ao longo das sessões. Ele tinha dificuldades em
motivar seu grupo.
Finalmente, o grupo sem produção de metajogo era o que tinha uma alunaPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

mestra insegura, por ser a primeira vez que mestrava e por não estar conseguindo
se relacionar com aquele grupo. Soube disso não somente por observação, mas
porque ela me procurou após uma das sessões para me expor seu problema e me
perguntar se seria possível trocar de grupo com outro mestre. Após algumas
consultar, informei a ela que isso infelizmente não seria possível àquela altura.
A análise dos dados coletados pelos questionários e metajogo produzidos,
somados aos obtidos pelas observações e entrevistas, parece corroborar a
importância da qualificação dos mestres para que a atividade de TNI tenha um
desempenho satisfatório. A boa notícia é que uma qualificação mediana dos
mestres parece ser o suficiente para obter uma produção criativa de metajogo mais
do que razoável de um grupo mediano de alunos.
- Produção individual obrigatória
O professor João solicitou aos alunos que fizessem um dossiê de suas
personagens, com um relato das aventuras vividas, certidão de nascimento, perfil
da personagem. Os alunos poderiam colocar imagens, poemas, letras de música
que “tivessem a ver com a personagem”.
Recebi o material preparado por 17 alunos, 13 moças e 4 rapazes. O
professor João havia ficado com o material dos alunos para avaliação e nota por
um longo tempo e depois não conseguiu localizar a produção do resto dos alunos.
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Felizmente, como a amostragem corresponde a mais da metade da turma, com
trabalhos de alunos de cada um dos grupos, é possível fazer algumas ponderações
com razoável embasamento.
Na avaliação deste material escrito produzido pelos alunos, não me
preocupei em avaliar a gramática. Não era este o ponto, queríamos mobilizar uma
produção escrita de quem pouco ou nada produzia. A preocupação com a norma
culta, ou padrão, viria depois. Fiz então uma avaliação qualitativa, conforme as
categorias estabelecidas, procurando observar a quantidade de material escrito, a
coordenação de idéias, compreensão da obra “jogada”, relato das histórias vividas
e temas destacados; esforço criativo na escrita; expressões de prazer com a
atividade; o capricho da apresentação da material (pela afetividade que
demonstra).
Dentro dessas categorias eu previ três níveis de qualidade de produção: alta,
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média e baixa. Do material recebido, 12 alunos tiveram produção de alto nível e
cinco de nível médio. Ninguém apresentou um material de baixa reflexão,
pesquisa ou criatividade.

O perfil da personagem normalmente correspondia a uma ou duas páginas
de texto, no geral contando a vida dela até se unir aos capitães da areia como uma
redação em terceira pessoa, alguns alunos o fizeram em primeira pessoa. Uma
aluna escreveu o perfil como se preenchesse um questionário.
O relato das aventuras foi freqüentemente escrito à mão sob a forma de
diário da personagem. A maioria dos alunos relatou a trama vivenciada de forma
quase episódica, ficando no nível da fabulação. Eventos que fazem parte do livro
e que foram deslocados para o roteiro do RPG pareceram ter sido bem assimilados
e fizeram parte dos relatos.
Em relação às suas personagens, quase todos alunos trouxeram letras de
música e/ou poesias que se relacionavam com elas, indicando uma reflexão que
implicou num trabalho de pesquisa e associação que, de certa forma, já haviam
treinado fazer através do metajogo. Nesses textos também foi possível perceber
uma contextualização das personagens dentro do ambiente da obra “Capitães da
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Areia” e um aporte de outras leituras dos alunos, de obras ficcionais e da realidade
social de sua cidade, para a sua construção. Ou seja, uma ponte entre diferentes
leituras. As imagens eram fotos ou desenhos de próprio punho e foram usadas
para ilustrar o texto sobre a personagem. Comparando a produção com os perfis
dos alunos, não foi possível perceber diferença de qualidade em função dos
hábitos de leitura prévios declarados: historias em quadrinhos, romances etc.
Inclusive a aluna que no questionário declarou não ter o hábito de ler, apresentou
um trabalho criativo e caprichado, com grande uso da linguagem imagética,
pesquisa apresentando uma letra de música de outrem e um desenho de próprio
punho, ambos relativos à personagem, além de um interessante trabalho de
colagem para a capa do diário da mesma. Analisando de perto o perfil, descobri
que ela assiste muito à televisão (todos os tipos, filmes, programas etc), gosta de
música (todas menos funk) e joga videogames. Ou seja, tem um amplo repertório
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de leituras que mobilizou, estimulada pela TNI, para a escrita verbal e imagética.
No geral, tanto no perfil da personagem quanto no diário, tive a impressão
que as moças escreveram mais material do que os rapazes, preocupando-se com a
psicologia da personagem além do relato dos eventos vividos. Algumas se
preocuparam em dar o ponto de vista da personagem em relação aos eventos da
narrativa, como ela os encarava. Também trouxeram questões românticas, de
relacionamentos amorosos, para suas personagens.
Foi muito interessante ver a produção escrita das moças, algumas deixaram
bilhetes afetuosos demonstrando que ao contrário do que esperavam gostaram
muito da atividade de RPG. Uma relatou gostar do mundo de fantasia
proporcionado para se distrair da realidade e que ansiava pelas aulas de quartafeira para jogar. Isso numa atividade que no seu ambiente comercial normal é
majoritariamente masculina. Freqüentando eventos e acompanhando listas de
discussão, nota-se que apenas cerca de 20% dos participantes são mulheres.
Imagino que a forma de apresentação do RPG para o público tenha feito a grande
diferença para as moças, vencendo os preconceitos por ela expressos de “RPG
como coisa de nerds” ou “muito complicado”.
Alunos e mestres aparentemente puderam se relacionar bem com a situação
dos capitães da areia de meninos de rua que se tornam menores infratores. As
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personagens eram normalmente compostas com histórias familiares trágicas,
como morte dos pais, abandono da família pelo pai, figura paterna violenta, mãe
violenta etc. Mas com duas exceções, os finais das personagens eram felizes,
superando as adversidades nas quais se encontravam. Uma das alunas concebeu
seu personagem masculino se descobrindo homossexual entre os capitães da
areia e se tornando um escritor de sucesso no Rio de Janeiro. Outra moça colocou
como destino da sua personagem (uma menina que havia se unido aos capitães da
areia) tornar-se militante operária ao lado de Pedro Bala, casando-se e tendo filhos
com ele, morrendo idosa, feliz e com netos.
Também pude notar uma “atualização” do nível de violência da história. Ao
contrário do livro, em algumas das aventuras relatadas pelos alunos, suas
personagens praticam assaltos violentos e matam membros do bando rival de
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Ezequiel.
A produção escrita foi bem satisfatória, com alguns alunos demonstrando
criatividade tanto nos textos quando na apresentação, com desenhos elaborados,
“pastinhas” feitas à mão para abrigar o material escrito etc. Ficou evidente a
ênfase dada pelos alunos e alunas sobre suas personagens, em relação ao relato
das aventuras vividas.
Um ponto interessante foi que alunos que participaram de grupos com
produção de metajogo mínima ou nula apresentaram ótimas produções escritas
individuais. Por outro lado, alguns alunos que participaram de grupos altamente
produtivos em termos de metajogo, tiveram um resultado escrito individual
mediano. Assim, não se observou uma correlação necessária entre o metajogo
apresentado em sala pelo grupo em que o aluno estava e o trabalho individual
escrito criado no momento pós-jogo. Exemplos da escrita voluntária de metajogo
e da escrita obrigatória dos alunos podem ser vistos no Anexo 5.
Entrevistas com o professor João Baptista
Em entrevistas realizadas após as sessões de TNI e ao fim da pesquisa, o
professor João Baptista me relatou que, antes do projeto, tinha apenas um
conhecimento teórico superficial do RPG, sabia que era um “jogo que contava
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histórias”. O professor afirmou que a produção escrita e imagética dos alunosjogadores, assim como a sua empolgação com a atividade, foram acima do
esperado.
Em relação ao interesse da turma, ele destacou que alunos inicialmente
resistentes à atividade acabaram se empolgando e participando bastante, podendo
citar nominalmente pelo menos uma aluna. O professor João lembrou que, nas
aulas normais, é preciso fazer pressão para que os alunos cumpram o horário,
especialmente quando a aula era a última do dia. Nas aulas com RPG, não só isso
não era necessário, como muitos ficavam após o horário para continuar jogando.
“Eu via um prazer maior em estar na escola. Gostei, porque normalmente os
alunos não têm prazer na escola”. Ele me disse que nem todos os alunos gostaram,
mas a grande maioria gostou e pouco mais da metade lhe pediu para ter a
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atividade novamente. Ele considerou isso ótimo, pois nunca uma atividade tem
aprovação unânime.
Em relação à produção escrita, o professor João a considerou também
ótima. Havia problemas gramaticais e de estrutura, mas alguns textos eram bem
criativos. Uma aluna também oralizou mais para ele do que escreveu, talvez por
preguiça. O mais importante para o professor João foi reconhecer um esforço para
a escrita que não era comum, mesmo quando esta também era obrigatória em
outras ocasiões. Alunos que normalmente nada escreviam buscaram apresentar
uma história. “Surgiu um material escrito de quem antes não produzia nada. Foi
um retorno ótimo”.
Entrevistei novamente o professor João no início de 2006 para comparar as
impressões dele anotadas na época com as que ele tinha um ano após a atividade.
O professor João ratificou suas posições das entrevistas de 2004 sobre o
sucesso da TNI como motivador da turma, atraindo seu interesse e mobilizando
uma produção escrita mesmo de quem antes nada produzia. Ele também reiterou
que pouco mais da metade lhe pediu para ter a atividade novamente, o que é
excelente em comparação com as atividades em geral, relembrando que aprovação
unânime por parte dos alunos é uma utopia.
Em relação à leitura do livro “Capitães da Areia”, ele só se lembrava do
retorno de uma aluna que disse tê-lo encontrado na casa de alguém, o estava lendo
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e gostando muito. O professor João acha que o RPG estimula e facilita a produção
escrita. O jogo com as personagens traz um estímulo para a criatividade. Porém,
ele tem dúvidas se estimula a leitura da obra literária que foi a base do RPG, se
surtiu efeito nesse sentido. Na opinião dele, talvez tenha faltado de nossa parte um
trabalho maior sobre o livro junto aos alunos pra estimular essa leitura. O livro
também deveria estar mais disponível para eles, pois havia apenas dois
exemplares na biblioteca da escola e um em mau estado.
Em relação à questão da “história” e do “discurso”, com os alunos somente
se interessando pela primeira na narrativa, ele acredita que isso deve ter
acontecido na atividade realizada. Mas, neste primeiro momento, o interesse é
estimular uma leitura e uma produção escrita onde haja uma elaboração de idéias
em um texto. Com a realização de novas atividades, a tendência seria a leitura e a
escrita dos alunos irem se tornando cada vez mais elaboradas.
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O professor João concluiu a entrevista aprovando o RPG como ferramenta
didática e conjeturando se não seria uma boa ferramenta pedagógica para fazer um
trabalho diferenciado com turmas problemáticas (vide Anexo 4).
Houve imprevistos durante a pesquisa. A atividade não foi realizada
novamente em 2005 por uma questão metodológica: eu objetivava comparar o
desempenho de uma turma que teve a TNI em 2004 com uma que não a teve em
2005. Infelizmente, as coisas não ocorreram conforme o previsto. O professor
João foi deslocado de horário e perdeu o contato com a turma com a qual a
atividade fora realizada em 2004, além disso, o livro “Capitães da Areia” não era
adequado para a turma que havia recebido. Assim, não pude fazer a comparação
que pretendia entre as duas turmas para ter mais dados para verificar a
contribuição do RPG para a escola.
Como este problema persistiu em 2006, optei por partir para duas frentes de
pesquisa diferentes em 2007: uma pesquisa com adolescentes no INES e outra
com voluntários para atividades de RPG como mobilizador de escrita em
ambiente diversos do escolar.
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4.4
INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos
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 Keller

Sendo esta uma pesquisa de campo, onde os métodos de observação
participativa e entrevista foram utilizados é importante conhecer o local da
pesquisa, 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
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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 à surdez em todo o país.
O INES possui atualmente centenas de alunos, 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 apóia pesquisa de
novas metodologias para serem aplicadas ao ensino da pessoa portadora de
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
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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.
Um dos meus objetivos de pesquisa era realizar também uma atividade de
TNI no INES para estimular a escrita e leitura de adolescentes surdos numa
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continuidade do meu mestrado. A primeira pesquisa de campo deveria ter sido
realizada em 2005, infelizmente isso não foi possível., a professora que seria
minha parceira dentro do INES assumiu outros projetos e não teve mais como
assumir a atividade. Foi necessário tempo para encontrar outra pessoa disposta a
participar do projeto, que teve de se inteirar sobre o que era RPG e como este
seria adaptado para os surdos, além dos trâmites burocráticos conseqüentes dessa
alteração.
A atividade no INES foi feita no primeiro semestre de 2007 como um
projeto-piloto com a professora de português Maria Lúcia Cunha. As atividades
foram realizadas com uma turma de 6ª série, mas os alunos eram da mesma faixa
etária dos alunos do Colégio Vicente Januzzi. A metodologia utilizada foi de
observações participantes durante as sessões e entrevistas durante e após as
sessões.
Na fase pré-sessão da TNI, eu realizei reuniões com a professora Maria
Lúcia na qual foi exposto o conceito amplo de leitura utilizado e que a escrita
criativa esperada poderia vir sob forma de textos imagéticos, teatrais, musicais,
não necessariamente em português escrito.
A idéia inicial era utilizar um ex-aluno surdo do INES que jogava RPG
como mestre para os alunos da turma, formando pequenos grupos de jogo que eu
observaria. Com a ajuda de um intérprete, o ex-aluno receberia um treinamento
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em TNI similar ao dos alunos-mestres do Colégio Vicente Januzzi. Isto não se
mostrou possível, o ex-aluno disponível e disposto a participar estava enfrentando
sérios problemas de depressão e não poderia receber este tipo de responsabilidade.
Optamos então por tentar alternativas e foi traçado um plano de cinco aulas:
Nas duas primeiras, os alunos da turma iriam para o laboratório de
informática para jogar a história interativa que eu havia criado em meu mestrado
para auxiliar crianças surdas a adquirir linguagem, português escrito e oral, em
suporte digital. O objetivo era que eles tivessem um primeiro contato com uma
história interativa, ainda que de segundo nível de abertura, onde apenas podemos
escolher uma opção dentre as apresentadas para o rumo da narrativa. Esta história
está disponível na web no endereço: http://www.historias.interativas.nom.br/zoo
Na terceira sessão seria exibido o filme “Cidade de Deus” para os alunos.
Esta obra foi escolhida por sua temática de desigualdade social e violência urbana,
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que de alguma forma estaria presente no repertório dos alunos, como adolescentes
residentes do Rio de Janeiro. Este seria então o cenário para atividades de TNI.
Para a quarta e quinta sessão seria pedida aos alunos como produção que
criassem uma série de alternativas para cenas do filme “Cidade de Deus” em que a
história poderia ter seguido outros rumos. Levando-os a produzir uma história
interativa de 2º nível de abertura, com opções para serem escolhidas pelos
leitores. Cada grupo escolheria uma cena, criaria suas alternativas, depois cada
grupo “jogaria” as cenas criadas pelos outros grupos. Buscava-se assim mobilizar
uma produção escrita criativa.
Porém, como diria o saudoso Mané Garrincha, “faltou combinar isso com o
time adversário”.
A primeira aula da turma 602 no laboratório de informática foi apenas
parcialmente bem-sucedida. A trama da história do “Zôo” não os interessou, e
mesmo a baixa interatividade disponível de escolher opções para a trama não foi
suficiente para atrair o interesse dos alunos que logo se mostraram desmotivados e
dispersos.
Eu não acreditava que a trama da “ZOO” os atraísse, afinal eu a escrevi
originalmente para crianças de seis anos, mas tinha esperanças que a interação
com o computador e a oportunidade de definir parcialmente os rumos da história
lhes despertasse algum interesse. Optamos por ser esta a única aula com esta
atividade.
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Contei com a ajuda da professora Maria Lúcia para verificar se eles haviam
entendido que estavam lidando com uma história interativa e confirmamos que os
alunos tinham percebido isso. Depois, de volta à sala de aula normal, o ex-aluno
rpgista surdo explicou para a turma o conceito de RPG e a proposta geral da
atividade de criação de uma história interativa a partir de cenas de um filme.
Oferecemos duas opções da cinematografia brasileira, “Cidade de Deus” e “O
Xangô de Baker Street”, como eu previa a turma escolheu a primeira opção.
Na segunda sessão, exibimos o filme “Cidade de Deus” para os alunos. A
turma era pequena, com quatro rapazes e duas moças. As professoras Maria Lúcia
e Vera Guedes traduziram a proposta para os alunos. Relembraram a aula anterior
com o videogame com uma história que em certos momentos se podia seguir por
dois rumos diferentes. Esse conceito deveria ser levado para o filme que iriam
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assistir, pois eles deveriam escolher um momento, uma cena em que a história
poderia seguir por dois caminhos diferentes e mostrar as opções narrativas por
meio de imagens ou gestos para os colegas.
Apesar da boa vontade das professoras Maria Lúcia e Vera Guedes e do
esforço do ex-aluno surdo rpgista, a turma continuou apática, com apenas dois
rapazes atentos e motivados.
A professora Vera Guedes observou para mim em entrevista que este
esforço de criação narrativa seria demasiado para aqueles alunos, sendo
necessário um trabalho bem mais longo, por etapas, para que eles aos poucos
conseguissem chegar a ponto de realizar uma produção como essa.
Uma segunda tentativa com o filme, agora com a ajuda de uma intérprete
experiente, também teve os mesmos resultados desapontadores.
A conclusão a que cheguei foi que as diferenças existentes entre a
linguagem verbal (português falado) e a imagético espacial (Libras) foram
grandes demais para serem vencidas no tempo disponível. A narrativa
participativa do RPG requer uma certa complexidade narrativa que aparentemente
não tem equivalente direto em Libras, demandando realmente um intérprete
experiente nesta linguagem e qualificado em TNI para que a atividade pudesse ser
realizada a contento. Uma vez mais, a qualificação do mestre do jogo demonstrou
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ser essencial, bem como um bom conhecimento do repertório disponível dos
alunos.
4.4
Estudo com voluntários fora do ambiente escolar
E Jinga prosseguiu:
- Veja esta pedra e tente destruí-la. Talvez alguém consiga transformá-la em pó. Mas esse pó ainda
continuará enchendo a minha mão. O mal é como a pedra ou qualquer outra coisa: não se perde,
não se cria. Apenas muda de lugar. Pense um pouco sobre isso.
(O trono da rainha Jinga, Alberto Mussa)

O objetivo desta pesquisa de campo foi verificar a capacidade de
mobilização para a escrita voluntária da prática de RPG através do metajogo, em
um ambiente fora do escolar, de certa forma, extra-classe.
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Os participantes não tinham a mesma faixa etária dos alunos do Colégio
Vicente Januzzi, possuindo níveis educacionais variados, práticas de leitura
diversas, dividindo-se entre jogadores experientes de RPG e jogadores sem
qualquer contato prévio com esta forma narrativa. Assim, os elementos em
comum entre eles eram o cenário de RPG utilizado, o Brasil Barroco
(http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/bbarroco), a obra literária
utilizada que foi “O trono da rainha Jinga”, de Alberto Mussa, o mestre do jogo,
sempre eu, e as práticas de metajogo estimuladas via web e presencialmente. Os
três grupos eram pequenos, permitindo um aprofundamento qualitativo no perfil
de cada um dos jogadores participantes desta pesquisa, compensando, em parte, a
amostragem limitada.
As sessões de RPG foram realizadas no segundo semestre de 2007, os locais
de realização das sessões de RPG variaram entre a minha residência, o LabCom
do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e o apartamento de dois
membros de um dos grupos de jogo. A metodologia utilizada foi observação
participante, entrevistas semi-estruturadas após cada sessão e análise do material
produzido para metajogo. Diferentemente dos alunos do Colégio Vicente Januzzi,
os jogadores tiveram duas opções para sua produção de metajogo, podiam
entregá-la em suporte impresso presencialmente ou em suporte digital fazendo
upload para um blog criado para o projeto. Não havia produção obrigatória. Neste
ponto minha pesquisa de doutorado se entrelaçou com a de Eliane Bettocchi em
Design, através do sistema de RPG Incorporais.
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Observemos agora as características e produções de cada grupo:
Grupo 1
O primeiro grupo constituído contou inicialmente com quatro integrantes:
três jogadores e uma jogadora. Um dos jogadores e a jogadora desistiram de
participar do experimento já na segunda sessão. O rapaz sumiu sem dar motivos,
simplesmente não compareceu mais e nem retornou os e-mails; A moça alegou
incompatibilidade de horário com os outros integrantes por motivos profissionais.
As três primeiras sessões aconteceram no Laboratório de Comunicação e
Design (Labcom), no Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, aos sábados à
tarde. Estas sessões se constituíram respectivamente de: explanação do projeto,
apresentação do cenário e das regras; construção das personagens; início da
aventura.
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Na quarta sessão, ainda no Labcom, aconteceu a inserção de nova jogadora,
após comunicação por e-mail e reunião comigo. Assim, o grupo passou a contar
com três integrantes, dois jogadores e uma jogadora, além dos pesquisadores.
Enquanto os dois jogadores eram experientes em RPG, a jogadora nunca havia
praticado esta forma narrativa, mas já tinha algum conhecimento dela por meio de
amigos.
A quinta sessão, no Labcom, deu continuidade à aventura. A partir da sexta
sessão de jogo, os encontros passaram a ser na residência dos pesquisadores, isso
se deveu as necessidades de horário de um dos jogadores, que fizeram com que as
sessões passassem a ter que ser realizadas em dia útil, o que tornou o uso do
laboratório inviável.
Entre a sexta e a sétima sessão, a última de aventura, os três jogadores,
inicialmente desconhecidos entre si, desenvolveram amizade e passaram a se
encontrar em situações sociais externas ao jogo. Os dois jogadores entregaram o
material na oitava sessão, e a jogadora somente após as festividades de final de
ano.
O “jogador A” deste grupo tomou conhecimento do experimento pelo
portal Rede RPG (http://www.rederpg.com.br), tem curso superior incompleto e
trabalha com informática. Já conhecia e jogava diferentes RPG, ainda que com
pouca freqüência, assim como outros tipos de jogos, além de ler vários tipos de
publicação (Livros de História, Contos de fada e populares, estudos e teses sobre
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lingüística e narratologia, romances diversos), tendo grande apreciação por
romances regionais, a obra de Ariano Suassuna em particular, e o folclore e
cultura brasileiros.. Ele já havia criado componentes para um RPG comercial e
para um RPG próprio, e registrara suas criações em texto escrito e imagético. Este
jogador afirmou gostar de pesquisar o tema da ambientação jogada.
O metajogo deste jogador constituiu-se: de texto escrito próprio sobre sua
personagem, buscando uma relação estética com a ambientação; texto escrito
sobre o RPG em geral; pesquisa de imagens concernentes à ambientação, em
suporte impresso e digital.
Este jogador também trocou e-mails com o mestre e com os outros
jogadores sobre eventos da aventura envolvendo sua personagem, numa atividade
de metajogo virtual, mas não enviou material para o blog disponibilizado para o
cenário.
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Em entrevista realizada na última sessão, o jogador comentou que ficou
fascinado com a possibilidade de se mostrar a História de forma lúdica. Alegou
que não teve tempo de "postar" no blog, mas escreveu "meditações" sobre sua
empolgação com essa relação lúdico-pedagógica. Sentiu necessidade de
orientação para materializar as idéias e acredita que uma associação de RPG com
cultura pode motivar interesse dos jogadores pelo conteúdo do cenário.
O “jogador B” foi o monitor-estagiário da pesquisa no Colégio Vicente
Januzzi. Ele tem curso superior completo e atua na área de ciências sociais. Já
conhecia e jogava vários RPGs com alguma freqüência. Joga vários outros jogos e
lê diversos tipos de publicação. Afirmou ter o hábito de pesquisar a ambientação
das sessões de RPG das quais participa. Ele escreveu que já havia criado
componentes para RPGs existentes e cenários e personagens para RPG próprio,
registrados em linguagem verbal e musical.
O seu metajogo se constituiu de: texto escrito próprio sobre sua
personagem, procurando uma relação estética com a ambientação; pesquisa de
imagens sobre o cenário, incluindo mapas da época, citando as fontes.
Este jogador também trocou e-mails com o mestre e com os outros
jogadores sobre eventos da aventura envolvendo sua personagem, e enviou parte
do metajogo para o blog.
Na última sessão, ele comentou que gostou do metajogo por e-mail e do
cenário, mas teve dificuldades técnicas com o blog, que, depois de superadas,
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renderam uma experiência interessante de "materialização de algo que só fica no
plano das idéias". Inclusive, preferiu "postar" no blog a imprimir. Mencionou que
o metajogo pode servir para juntar pessoas que se encontram pouco e que foi um
bom exercício para vencer a dificuldade de escrever, muito relacionada à sua
autocrítica e necessidade de precisão. Empolgou-se com a idéia de escrever um
diário para sua personagem nos moldes do século XVII, e achou apaixonante a
relação entre Fantasia e História. Junto com o primeiro jogador, teve idéias para
projetos a partir deste experimento.
A “jogadora C” do grupo, com pós-graduação e atuação na área de
fonoaudiologia e lingüística, já tinha ouvido falar de RPG, mas nunca havia
jogado. Joga outros tipos de jogos e lê vários tipos de publicação. Seu metajogo
limitou-se ao envio, por e-mail, de imagens pesquisadas do período histórico da
ambientação que teriam uma relação com sua personagem.
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Na última sessão, comentou que ficou receosa, por ser sua primeira
experiência com RPG. Acrescentou que achou os termos difíceis para quem não
tem familiaridade com literatura e o jargão do meio, também teve dificuldades
com interagir e atuar ao mesmo tempo e com as regras, dificuldade que foi
superando até sentir que sua personagem "ganhou vida", na última sessão de
aventura. Acredita que ainda não compreendeu o processo completamente.
Sentiu-se frustrada com o metajogo, pois, acabou não produzindo tudo o que
poderia por não ter entendido sua função logo de início, e por ter ficado
excessivamente preocupada com a precisão histórica.
Neste grupo, pareceu evidente que a familiaridade prévia com RPG facilitou
a produção de metajogo. Além disto, os jogadores experientes sentiram-se mais à
vontade para pesquisar e produzir material não apenas sobre suas personagens,
mas também sobre o cenário. Houve preferência pelo texto impresso por parte dos
jogadores experientes.
Grupo 2
O segundo grupo contou com três jogadores do sexo masculino, que
jogaram seis sessões, todas na residência dos pesquisadores, aos domingos à
tarde. Os três jogadores já tinham relações de amizade prévias, entre si e com os
pesquisadores. Seus formulários foram impressos e preenchidos à mão, na
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primeira sessão. Dois deles entregaram os livros na última sessão e o outro cerca
de dois meses depois.
O “jogador A”, com pós-graduação lato sensu em História da África e
atuação na área de turismo, já tinha ouvido falar de RPG, mas nunca havia jogado.
Costumava jogar cartas e damas e lia romances e livros acadêmicos. Entre seus
interesses constava a história africana, a cultura afro-brasileira e a historia do
Brasil.
O seu metajogo se constituiu de: texto escrito próprio sobre sua
personagem; pesquisa de imagens sobre sua personagem; pesquisa de textos
escritos sobre o cenário em suporte impresso e digital.
Durante as sessões, este jogador chegou a fazer um rascunho pictórico da
sua personagem, para que o outro jogador a desenhasse, bem como anotações
sobre a aventura em folhas avulsas. Este material, no entanto, não foi entregue.
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Ao final, comentou que gostou bastante da experiência, mesmo tendo, a
princípio, uma idéia negativa dos RPGs comerciais. Acrescentou que se sentiu
confortável com a atuação dramática, visto que tivera experiência prévia com
teatro, bem como com o cenário histórico, pelo qual demonstrou grande interesse
e conhecimento. Sentiu-se, no entanto, pouco confortável com as regras que
inicialmente ele julgou complicadas, mas com as quais acabou se acostumando.
O “jogador B” tem Ensino Médio completo e atua na área de webdesign
profissionalmente e como ilustrador free-lance, roteirista e desenhista da HQs
amador, publicadas em seu blog. Já tinha experiência com vários RPGs, incluindo
o “sistema Incorporais”, jogando com freqüência, bem como com videogames e
costuma ler histórias em quadrinhos. Entre suas leituras principais podem ser
incluídos filmes de aventura e comédias românticas, seriados de TV de ficção
científica e animes (desenhos animados japoneses).
Este jogador já criara personagens para um RPG comercial e personagens e
cenários para um RPG próprio que foi publicado por uma editora do Rio de
Janeiro. Costuma utilizar referências externas para o RPG e vice-versa e fazer
pesquisa sobre suas ambientações preferidas, que algumas vezes utilizou em
quadrinhos feitos por ele.
Curiosamente, este jogador não produziu nenhum metajogo. Não utilizou a
ficha de personagem do livro, preferindo baixá-la do website e imprimi-la.
Resumiu-se a observar que "diversão que vira obrigação deixa de ser diversão".
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O “jogador C”, com graduação incompleta e atuante na área de design
gráfico, também já tinha experiência com RPG, incluindo o “sistema de RPG
Incorporais”. Além disso, joga videogames e livros-jogo e costuma ler
quadrinhos. Entre suas leituras também se incluem seriados de TV, filmes e
animes.
Já criara personagens e cenários, publicados em RPGs comerciais, e para
RPG próprio, em linguagem verbal e pictórica. Costuma utilizar referências
externas para o RPG e vice-versa, fazer e registrar pesquisas sobre as
ambientações, mas nunca utilizou tais pesquisas para outros fins. Seu comentário
no formulário foi: "Gostei muito da programação visual do livro".
Assim como o jogador B, não utilizou a ficha de personagem do livro,
preferindo também baixá-la do website e imprimi-la. Durante as sessões, fez
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vários rascunhos em um bloco, alguns deles a partir de referências impressas
disponíveis no local, como livros e caixas de DVD.
Este jogador não entregou o livro nem enviou material para o blog. Também
não foi registrado nenhum comentário sobre a atividade por parte do jogador C.
Neste grupo ocorreu o oposto do anterior. Os dois jogadores experientes não
produziram nenhum metajogo, enquanto que o jogador novato produziu material
não apenas sobre sua personagem, mas também sobre o cenário. A manipulação
dos livros, no entanto, foi similar para os dois jogadores que os entregaram.
Grupo 3
Este grupo, com um jogador e um jogador e uma jogadora constituindo um
casal, reuniu-se por seis sessões em dias úteis, à noite, na residência do casal de
jogadores. Os três jogadores já tinham relações de amizade e profissionais
prévias, entre si e com os pesquisadores. Seus formulários foram enviados por email. Dois deles entregaram os livros na última sessão e a jogadora, cerca de dois
meses depois.
O “jogador A”, com graduação e atuação na área de design e ilustração, já
jogava RPG, bem como vários outros tipos de jogos, e costuma ler publicações
variadas, incluindo também uma forte leitura cinematográfica e televisiva. Possuía
um interesse pelo folclore brasileiro. Costumava jogar apenas um título de RPG
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com freqüência, mas estava sem jogar a algum tempo. Não criara nada para RPGs
comerciais ou próprios, mas declarou costumar pesquisar os temas das
ambientações que joga.
Este jogador só produziu como metajogo um texto escrito próprio, impresso,
sobre sua personagem Em entrevista comentou apenas que gostou da experiência.
O “jogador B”, com graduação e atuação na área de Direito, já jogara
vários RPGs, ainda que ultimamente estivesse sem jogar. Também joga
videogame e lê diferentes publicações, incluindo romances e histórias em
quadrinhos. Não criou nem registrou nada para RPGs comerciais ou próprios, mas
costuma trazer referências externas para o jogo. Não soube dizer se o RPG
influencia outras atividades. Ainda que costumasse fazer pesquisa sobre
ambientação, nunca registrara ou utilizara o material para outros fins.
A participação do jogador B foi bastante prejudicada por não poder
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comparecer a várias sessões em virtude de viagens profissionais. Ainda assim,
durante as sessões das quais participou, fez anotações sobre a aventura em folha
de caderno avulsa e utilizou a planilha do livro. Através de sua interpretação, foi
possível perceber que ele pesquisou a ambientação escolhida. Em entrevista,
comentou não ter muitas condições de julgar a experiência, mas que achou as
regras do sistema fáceis.
A jogadora C, com graduação completa e atuação na área de Letras,
cursando graduação em História, já ouvira falar de RPG, mas nunca jogara.
Também não costuma jogar outros jogos, mas costuma ler diversos tipos de
publicação. Como metajogo, produziu textos escritos sobre sua personagem e
sobre a aventura. Em entrevista ela comentou que se surpreendeu ao perceber que
gostara mais dos aspectos de ação do sistema do que de atuação e representação
de papel do jogo.
Neste grupo, não houve diferenças entre a produção de jogadores
experientes e novatos.

5
Conclusão
Uma das razões porque escrevo é para descobrir como termina a história.
José Eduardo Agualusa.
Escrever é fácil: você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No
meio você coloca idéias.
Pablo Neruda
Minha única musa é o prazo de entrega.
Luís Fernando Veríssimo

Chegamos ao final, ao ponto em que se avalia se a jornada valeu a pena.
Passamos pelos resultados teóricos e sua aplicação, em certa medida, nas
pesquisas de campo realizadas. Diante do nosso problema-mãe, o baixo
desempenho dos alunos na leitura, buscamos testar nossas hipóteses para ter uma
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noção das possibilidades e limitações do RPG para contribuir para a solução dessa
grave problemática nacional. De forma dialógica, os resultados foram, ao mesmo
tempo em que não foram, animadores.
Confirmou-se que dividir a turma de alunos em grupos menores, cada um
com um mestre, é uma boa estratégia para a TNI. Os mestres de grupo são então
coordenados e apoiados por um mestre-coordenador e mestres-auxiliares. Esse
método permite uma maior participação de todos os interatores, reforçando o
lúdico ao mesmo tempo em que facilita a assimilação de conteúdos. O grande
senão é, justamente, a necessidade de mestres-auxiliares para que essa estratégia
possa ser implementada. Porém, quando há um grupo de alunos dispostos a
exercerem o papel de mestres-auxiliares, a atividade torna-se muito rica,
mobilizando criações e leituras de diversos alunos, numa vivência de dinamismo
criativo muito interessante. Conforme foi colocado por Robin Law, quando as
sessões de RPG funcionam bem, elas são realmente ótimas!
A importância da atuação dos mestres de jogo ficou evidente nos casos do
Colégio Vicente Januzzi e do INES. No segundo caso, a barreira de linguagem
não conseguiu ser efetivamente contornada pelas interpretações devido à ausência
de um mestre de jogo fluente em Libras. No Colégio Vicente Januzzi, os alunos1

Frases retiradas do livro “O livro entre aspas” da Editora Casa da palavra.
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mestres mais inseguros tiveram alunos-jogadores mais relutantes e que faltavam
com mais freqüência. Sua produção de metajogo grupal foi mais baixa. Conforme
foram adquirindo confiança e habilidade, seus jogadores participaram mais.
A preparação do Mestre de Jogo é vital para o sucesso da atividade, o que
demanda o esforço para pesquisar e descrever “técnicas para uma boa
mestragem”, como as descritas por Robin Law em seu livro. Este é um capítulo
importante de qualquer livro básico de regras de RPG e mais ainda numa proposta
didática. Os três mestres de jogo com qualificação alta obtiveram uma ótima
produção de seus grupos “normais” e uma produção acima do esperado do grupo
de “alunos problemáticos”. Mesmo o mestre de jogo mediano conseguiu uma
produção boa de seu grupo. Este quesito pareceu influenciar menos na produção
individual obrigatória, pois mesmos alunos que participaram como jogadores de
grupos com mestres mais despreparados, com menos metajogo, conseguiram
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produzir um material excelente para os parâmetros definidos.
Foi curioso observar que o público feminino, normalmente pouco presente
no universo do RPG, não somente assimilou bem a proposta como em sua maioria
produziu bastante e com entusiasmo. Observa-se então a importância da
apresentação e das comunidades de leitores. Uma forma narrativa com a qual elas
não se relacionavam em seu ambiente normal, foi abraçada com entusiasmo no
ambiente escolar.
Seria possível facilitar o trabalho dos mestres de jogo? Diante das
dificuldades iniciais dos alunos-mestres com os alunos-jogadores, creio ser
interessante a utilização de um livro-jogo antes das sessões de RPG, distribuído
aos alunos para leitura em sala de aula ou em casa, para que os alunos-jogadores
tenham um contato prévio com as histórias interativas antes de chegar ao RPG,
tornando o trabalho dos mestres de grupo menos difícil. A alternativa do livrojogo também pode facilitar a implantação de TNI quando o número de mestres de
RPG é limitado diante do número de alunos da turma, com uma parte dos alunos
vivenciando a TNI enquanto a outra lê o livro-jogo. Numa situação limite em que
não há mestres de RPG disponíveis, os livros-jogos podem ser uma forma de
apresentar um nível de interação mais explícita entre leitor e livro para os alunos,
mesmo que ainda abaixo da interatividade presente na TNI.
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A comparação entre os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada
no ambiente escolar com a realizada com voluntários permitiu uma reflexão
importante: o poder mobilizador para a escrita do RPG que pareceu funcionar tão
bem no Colégio Vicente Januzzi mostrou-se limitado diante do grupo de
voluntários para as atividades fora do ambiente educacional. Em um dos grupos os
jogadores experientes apresentaram produção nula de metajogo, em outro a
experiência ou inexperiência com o RPG não fez diferença. No caso da pesquisa
com o Brasil Barroco, os jogadores que tinham maior interesse pela história e
cultura do Brasil apresentaram uma produção de metajogo bem maior que os
demais, independentemente de relação prévia ou não com o RPG. Isto parece
indicar que o poder mobilizador de escrita do RPG expresso metajogo tem sérias
limitações.
No caso do Colégio Vicente Januzzi a mobilização de escrita trazida pela
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atividade de RPG foi maior, como indicado pela produção de metajogo realizada
do que entre os grupos voluntários. Por que? A inexperiência com RPG da grande
maioria dos alunos teria feito com que eles se motivassem simplesmente pela
novidade da experiência? Eu não creio a menos que isso se some a uma suposta
“empolgação da juventude”, pois no caso do Brasil Barroco esse fator não teve
peso. Uma resposta pode ser a de que o cenário, Capitães da Areia, tenha tido
maior proximidade com o imaginário dos alunos-jogadores em geral, facilitando
sua compreensão, intervenções e atraindo seu interesse. Uma ambientação em que
foi possível para eles realizar algumas de suas “fantasias pré-existentes”. Um
clássico que “funcionou” para eles como tal, estabelecendo uma relação pessoal
com a leitura feita, mesmo que via RPG, segundo o pensamento de Ítalo Calvino.
O mesmo não se teria dado com a maioria dos jogadores de Brasil Barroco, visto
que aqueles que se apaixonaram mais pela ambientação produziram um metajogo
mais rico. O poder motivador da TNI teria então um alcance limitado diante de
ambientações as quais os alunos sejam indiferentes.
As diversas interações de uma sessão de RPG podem transformar os
jogadores numa comunidade em que certas práticas de leitura são valorizadas e
ganham um uso social, mas, para que isso aconteça, elas têm que ser valorizadas
pelos membros do grupo. A capacitação dos mestres e os interesses dos jogadores
pela ambientação escolhida, portanto, tornam-se muito importantes. Assim, apesar
da oportunidade apresentada pela interatividade, uma esfera individual estética
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tem de se somar às esferas tecnológica, social e mercadológica, para que o
indivíduo opte pela co-criação, “interativizando” sua relação com a narrativa
apresentada.
Por outro lado, a produção individual obrigatória foi de nível alto ou médio
mesmo quando o metajogo do grupo do qual o aluno participou foi baixo. Este
fato parece indicar que o poder facilitador de escrita do RPG dialoga com, mas
tem força independente do poder mobilizador. O poder de mimese do RPG de
tornar “real” uma ambientação, similar a propriedade de mímesis da literatura
postulada por Barthes, aparentemente facilita a apreensão das questões e contexto
da obra, dos eventos transcorridos nas situações-chave de enredo, estimula a
criatividade e auxilia na articulação das leituras necessárias para a escrita. Pode
então facilitar uma crítica, uma escrita a partir de, mas não reforça o poder
mobilizador de uma produção voluntária.
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Essas ponderações têm efeito direto sobre o método TNI, principalmente em
sua fase de pré-sessão, pois indicam que o educador não deve esperar que o RPG
em si torne uma determinada obra (ambientação) atraente para seus alunos,
despertando automaticamente seu prazer de leitura e mobilizando-os para o
metajogo. O poder mimético facilitador pode auxiliar muito se o cenário escolhido
for um com os qual os alunos possam estabelecer uma relação de gosto e interesse
e viabilizar uma produção escrita. Mas, não necessariamente levará a um prazer
de leitura e/ou uma produção escrita voluntária.
Continuando com a experiência de campo do Colégio Vicente Januzzi, que
considero a principal por trabalhar com alunos do Ensino Médio, apesar do bom
desempenho deles na produção escrita, os resultados não foram tão animadores
com relação à leitura da obra Capitães da Areia. Pois, excetuando os mestres, os
alunos em sua grande maioria não demonstraram interesse em ler o livro de Jorge
Amado. Apesar de terem gostado da atividade e terem escrito a partir da narrativa
vivenciada através de suas personagens, não foram ao livro Capitães da Areia.
Por que? Creio que a resposta está na necessidade de leitura apontada por Andréa
Pavão em sua palestra no I Simpósio de RPG & Educação. Os mestres leram a
obra literária porque precisavam lê-la para se sair melhor no seu papel. Alguns
deles comentavam comigo a leitura durante o curso e as sessões com os alunos,
outros reclamaram que só havia dois exemplares disponíveis da obra na biblioteca
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da escola. O professor João Baptista observou em entrevista que uma das alunas
havia comentado com ele que, após o término das atividades de RPG, havia
encontrado o livro na casa de uma pessoa e o tinha pegado emprestado para ler.
Outra aluna comentou comigo informalmente durante as sessões de jogo que tinha
começado a ler o livro na biblioteca do Januzzi porque “queria saber o destino de
Dora”. Porém, os alunos-jogadores não precisavam ler o livro Capitães da Areia
para interpretar suas personagens e vencer os desafios apresentados nas tramas
costuradas pelos alunos-mestres. Para esses fins, bastaram-lhes as leituras que
trouxeram de outras referências e as realizadas durante as sessões em si. Como
não precisavam ler e não tiveram o desejo de ler o romance despertado durante as
sessões de TNI, não a leram.
Sendo esse realmente o caso, se entre os objetivos da atividade de TNI
estiver o estímulo a leitura da obra literária, este deve ser trabalhado de alguma
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outra forma.

Um fator que parece ter pesado negativamente foi a

indisponibilidade do livro, com poucos exemplares na biblioteca. Tentar deixar o
livro mais disponível para os alunos talvez ajude.
Diante desse desapontamento com a capacidade da TNI de estimular a
leitura literária, há também reflexões encorajadoras ao fim dessa jornada. Os
resultados dos dados coletados nas pesquisas de campo parecem indicar a
viabilidade da utilização do RPG através do método TNI para incrementar uma
produção escrita por parte dos alunos. Os resultados nesse sentido no Colégio
Vicente Januzzi foram ótimos, uma vez que a aprovação dos alunos da atividade e
a produção escrita realizada foram ambas acima do esperado, mas esta é uma
amostragem por demais pequena para permitir afirmações categóricas. Pode sim,
levantar questões, técnicas e hipóteses para pesquisas de alcance mais amplo.
O RPG pôde ser utilizado como atividade obrigatória “para nota” com uma
turma de trinta alunos em ambiente escolar, durante tempos de aula. E sob estas
condições saiu-se melhor que a atividade de RPG voluntária em ambiente
doméstico. Possivelmente pelos motivos de entrosamento dos jogadores com a
ambientação vivenciada que foi maior no primeiro caso. Esse resultado parece
corroborar os pressupostos do enfoque barthesiano para a pedagogia e a pesquisa,
pois, em ambos os casos, o desejo dos participantes teve ser levado em
consideração para que se chegue a um bom desempenho. Desejo esse que deve ser
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balizado por um rigor metodológico, uma vontade de lucidez, para que tenhamos
uma produção criativa crítica. A balança barthesiana entre desejo e lucidez pode
ser um enfoque para trabalhar o prazer pela leitura com a necessária capacitação
para a leitura, unindo dialógicamente o intransitivo e o transitivo do ler num jogo
complexo que permite a entrada do RPG via TNI como atividade obrigatória para
ser mais um recurso didático a disposição de educadores em nosso país, como
uma possível interface para apresentar a literatura aos alunos na esperança que
entre um clássico e um docente se construa uma história de amor.
Dentro de sua proposta de viabilizar uma produção escrita dos alunos do
Ensino Médio de um colégio público, articulando leituras a partir de uma obra
literária, a pesquisa foi bem sucedida e a TNI mostrou-se, pelo menos no caso em
questão, um método confiável para auxiliar no desenvolvimento da capacidade de
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leitura. Capacitação essa que é vital para o exercício da cidadania, para o
“empoderamento” dos cidadãos diante das elites que usam leitura e escrita como
forma de dominação. Lembremos que a leitura mais refinada também mobiliza a
tolerância ao trabalhar a relação com outras leituras, conforma destaca Eliana
Yunes. O desenvolvimento da tolerância nos alunos é vital para a cidadania em
nosso Estado democrático onde o respeito à pluralidade, seja ela política,
religiosa, de opção sexual, dentre outras, é condição sine qua non. Por fim, a
capacitação para a leitura se torna ainda mais crucial ainda se aceitarmos que se os
limites de nosso mundo são os limites de nossa linguagem, ler é mais do que
ampliar esses limites – é poder saborear os saberes que amealhamos em nossos
mundos.
E o prazer de ler? Curiosa a insistência nesse ponto: por que não se fala
tanto em despertar o prazer para a matemática ou a física? Será o prazer de ler
considerado inato à humanidade, bastando o encontro certo? No sentido amplo de
leitura até agora utilizado, creio ser praticamente impossível que alguém não
tenha “prazer de ler”. Os alunos, jogadores e mestres, liam histórias em
quadrinhos e romances, liam também, nesse sentido, filmes e videogames, pelas
escritas que produziriam nota-se que também faziam leituras da cidade em que
vivem.
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Mas, se o sentido de ler aqui é o de ler a obra literária, a coisa muda de
figura. A grande maioria dos alunos declarou ter gostado de “ler” Capitães da
Areia pela narrativa do RPG. É uma adaptação talvez com controvérsias similares
a das adaptações de livros para filmes ou mini-séries de televisão. Se o objetivo é
demonstrar para os alunos o tema da obra, suas principais questões, eventos e
personagens, a adaptação desta para o RPG mostrou-se uma alternativa de bons
resultados. É uma forma da escola apresentar os clássicos, que devem estar
disponibilizados na biblioteca, para os alunos para que eles possam se interessar
por lê-los e descobrir o seu. Se a escola tem a obrigação de fazê-los ler obras
canônicas de sua tradição cultural como parte integrante de sua formação e
educação, o RPG pode ser um elemento facilitador para sua assimilação em
sessões anteriores ou posteriores à leitura. Mas, se a meta é que pelo RPG o aluno
“descubra o prazer de ler os clássicos” essa me parece ser uma responsabilidade
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pesada demais para a TNI. Esta pode ajudar a desmistificar livros grandes, ajudar
a lidar com textos antigos, compartilhar o prazer do educador que lê, mas,
lembrando de Daniel Pennac, não se pode forçar a amar ou a ler.
Desdobramentos da pesquisa
Antevejo dois possíveis desdobramentos desta pesquisa. O primeiro já
começou: a qualificação de professores de Ensino Médio da rede pública no
método TNI. O segundo é realizar novas pesquisas com os alunos para trabalhos
transdisciplinares tendo a TNI como método e uma obra literária como linha
mestra.
No primeiro desdobramento, lembremos que novos paradigmas de
interatividade estão se formando e requerendo novas perspectivas educacionais.
Pois, não é suficiente introduzir as novas tecnologias em sala de aula sem que o
professor se prepare para usá-las dentro de uma lógica interativa. Caso contrário,
as novas mídias simplesmente reproduzirão as práticas tradicionais de outro
modo, “passando a limpo” sua atuação de uma mídia para outra. Um outro “modo
de pensar” se faz preciso. É neste ambiente que a TNI oferece a sua contribuição
para auxiliar os educadores a fazer a passagem de um paradigma analógico para
um digital, de um modelo pedagógico diretivo para um relacional, para que as
interfaces interativas das novas tecnologias digitais possam ser utilizadas em todo
seu potencial.
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A TNI propõe um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor
com a obra, despertando a competência e o gosto pela leitura e escrita como um
processo que se dá sobre diferentes suportes. No processo de formação de uma
leitura e escrita críticas, o professor questiona o modelo pedagógico no qual
trabalha. O suporte impresso é familiar ao educador, com forte presença no
paradigma analógico, ao trazer um nível mais evidente de interatividade para este
suporte, prepara-se o caminho para a mudança para um paradigma digital e um
modelo pedagógico atualizado.
Procurarei enfatizar a idéia de interatividade como uma relação dialógica
entre sujeitos que pressupõe autonomia, imprevisibilidade e criatividade de
respostas, gerando um ambiente propício para o questionamento e a refiguração
da realidade e, por conseguinte, para a responsabilidade autoral e ética.
A qualificação de professores voluntários do Colégio Estadual Vicente
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Januzzi já começou em março de 2008 com aulas teóricas que serão seguidas de
aulas práticas e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelos professores
para suas turmas individualmente ou em grupo, de formas disciplinar,
interdisciplinar ou transdisciplinar. Este projeto conta com o apoio da FAPERJ.
Maiores detalhes sobre o esquema de aulas previsto podem ser encontrados
no Anexo 6 desta tese.
.
Em relação ao segundo desdobramento, no capítulo 3 eu propus a literatura
como um ambiente, um espaço fecundo para propostas transdisciplinares dentro
da epistemologia da complexidade, trazendo consigo as forças da mathesis,
mímesis, construção consensual e leitura crítica. A TNI pode associar à literatura a
interatividade, harmônica com o pensamento complexo, facilitando a realização
de propostas de trabalho inter e transdisciplinares. Isso implicaria um trabalho
mais elaborado na fase pré-sessão, com professores de diferentes disciplinas, mas
a qualidade de mathesis da literatura postulado por Barthes faz com que ela seja
uma ótima linha mestra para integrar as diferentes matérias em questão. Uma vez
que a TNI parece se valer de um poder mimético similar a mímesis na sua
instância facilitadora de produção, parece ser provável que também possa
compartilhar seu poder de mathesis, dependendo apenas de boa vontade e de um
trabalho mais elaborado a partir do horizonte teórico postulado nessa tese.
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Um passo importante para um trabalho transdisciplinar envolvendo TNI é
buscar extrair princípios úteis da prática de RPG que permite uma atuação
cooperativa na criação de uma história com vários protagonistas – uma harmonia
conflituosa:
- Atenção ao outro: abrir os olhos e ver os desejos e motivações dos outros e
buscar harmonizá-los com os seus.
- Respeito ás regras do jogo: regras de simulação de ação, regras de
sociabilidade e cortesia, regras éticas.
- Princípio cooperativo: criar uma história em que todos se divirtam, em que
as personagens alcancem seus objetivos e avancem.
- 70% do sucesso está diretamente ligado ao empenho, preparação e atitude
dos envolvidos, principalmente do Mestre.
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Como já observei anteriormente, em seu livro “Ciência com Consciência”,
Edgar Morin destaca que há conflitos ideológicos e pessoas entre cientistas e
paradigmas não científicos por trás da ciência, mas o conhecimento científico
progride porque: há respeito às regras do jogo: método científico, verificação e
falseamento de teorias, rigor na verificação de dados; grande atividade crítica
mútua; princípio cooperativo: consenso fundamental, progresso do conhecimento,
avanço da ciência.
A democracia para Morin seria um sistema que não tem verdade, porque
esta é a regra do jogo, como na ciência. A natureza da democracia seria uma
aceitação de um conjunto de regras que permite aos conflitos de idéias serem
produtivos. Seriam respeito ás regras do jogo eleitoral, a atividade crítica mútua
entre imprensa e governo e o princípio cooperativo do nacionalismo elementos
fundamentais do vigor da democracia americana, apesar de seus conflitos e
problemas de corrupção. O que faltaria a nossa?
Após as reflexões realizadas sobre as práticas de RPG a partir de uma
perspectiva do pensamento complexo, proponho aqui alguns princípios que talvez
possam contribuir para a obtenção de uma malha de tolerância entre as disciplinas
e a conseqüente criação de um ambiente educacional transdisciplinar: o respeito ás
regras do jogo; o princípio cooperativo; a atenção ao outro em suas esferas
prosaica e poética; ênfase na preparação e atitude dos envolvidos.
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Uma derradeira ponderação. No último simpósio “Histórias Abertas”,
realizado na PUC-Rio em 2005, sobre histórias interativas, o simpósio iniciou-se
com uma apresentação de contadoras de histórias que nos presentearam com um
saber poético. Depois, foram apresentados artigos científicos. Mas, faltou uma
reflexão conjunta dos dois tipos de saberes. Faltou uma trans-sapiência no que se
propôs a ser um simpósio transdisciplinar.
Sugiro então dar um passo dialógico entre a religação dos saberes e a
transdisciplinaridade, dialógico porque os termos “disciplina” e “poesia” ainda
parecem ser antagônicos, propondo um diálogo entre os saberes poético e prosaico
dentro de um novelo de princípios organizadores. Uma transdisciplinaridade que
inclua saberes não disciplinares, uma “trans-sapiência”.
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Concluindo, retorno a questão que abriu este capítulo. Valeu a pena a
jornada? Não será a TNI um esforço muito grande, tanto teórico como prático,
para no final obter um retorno baixo da parte dos alunos. Dependente em demasia
de um recurso ainda escasso: mestres capazes. Problema esse que é agravado
quando se divide uma turma de trinta ou quarenta alunos em grupos de cinco à
oito jogadores, o que automaticamente aumenta a demanda por esses já escassos
mestres? Não terá a experiência realizada no Colégio Vicente Januzzi contado
com circunstâncias excepcionalmente favoráveis e que dificilmente se repetirão,
tais como um razoável número de alunos-mestres dispostos a colaborar e a
escolha de uma obra literária que agradou aos alunos-jogadores? Essas
observações são pertinentes e merecem uma reflexão.
Em relação a um possível baixo retorno das atividades de TNI realizadas no
Januzzi que poderia ter sido obtido com menor esforço por outras estratégias
didáticas, creio que a procedência da crítica é bem discutível. Os resultados
obtidos foram os desejados pelo professor e a instituição em questão: que os
alunos produzissem um material escrito articulando idéias e leituras de forma
criativa. Mesmo quem antes nada produzia, conseguiu escrever. Resultado esse
que outras estratégias empregadas anteriormente parecem não ter sido capazes de
obter. O retorno então correspondeu em grande parte às expectativas.
As dificuldades com relação a quantidade e qualidade dos mestres de TNI,
bem como a necessidade de critério e estudo para escolher um enredo adequado
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para as atividades são pertinentes. Porém, devo lembrar que a TNI é apresentada
aqui como mais um recurso à disposição dos professores para ser usada na
formação de leitores e não como a panacéia que resolverá a questão da leitura no
Brasil. Um problema tão grave quanto o do baixo desempenho na leitura dos
brasileiros tem causas complexas e pede estratégias igualmente complexas para
ser solucionado, não admitindo propostas salvacionistas baseadas em uma única
interface ou ferramenta didática.
É importante observar que as pesquisas aqui realizadas constituíram um
piloto a partir do qual outras poderão ser feitas utilizando o horizonte teórico
desenvolvido, ou outro, e levando em consideração as limitações encontradas para
a aplicação do RPG à educação em termos da sua instância mobilizadora e da
necessidade de mestres capazes, bem como as potencialidades quando os recursos
necessários para a atividade podem ser reunidos.
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Por fim, a tese buscou espelhar uma propriedade que reconhece presente na
literatura, dentre outras, que é a da provocação! Propriedade essa que tanto
incomoda regimes autoritários e práticas empedernidas quando novas leituras
estimulam releituras de si e do mundo.
Busquei provocar alunos-mestres a relerem o RPG como o conheciam,
trazendo o pedagógico para a ludicidade e vislumbrando uma aplicação que
desconheciam de suas competências como rpgistas. Da mesma forma, provoquei
educadores a trazer o lúdico do RPG para suas práticas pedagógicas, para
contemplarem mais um recurso para provocar seus alunos a sair de uma postura
passiva e abraçar a criatividade. Os alunos-jogadores foram então provocados a
rever seus preconceitos sobre RPG e tradicionalismo quanto a escola e a criarem,
tanto espontaneamente quanto com objetividade.
Por fim, aos meus leitores fica a provocação de fazer da leitura mais do que
um referendum, para que, concordando ou discordando, escrevam a partir de. Um
convite à leitura, ao diálogo, à escritura.
- E morrer? Que é morrer? A Vida então acaba, como a gasolina do automóvel?
- A vida muda-se de um ser para outro. Quando o ser já está muito velho escangalhado, a
Vida acha que não vale mais a pena continuar lidando com ele e abandona-o. Vai
movimentar um novo ser. A fada invisível diverte-se com isso.
Pedrinho ficou muito impressionado. A fada invisível também morava dentro dele, e o
empurrava para frente. Era quem o fazia ter fome e comer, ter sede e beber, ter sono e
dormir, querer coisas e procurá-las. Mas um dia essa boa fada enjoar-se-ia dele. Por quê?
Por que ele já estaria de cabelos brancos e sem os dentes naturais, e com reumatismo nas
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juntas, e catacego e com a pele toda enrugada, e com o coração tão fraco que até subir a
escadinha da varanda seria uma proeza. E então a fada torceria o nariz e enjoar-se-ia dele: “Sabe que mais, Senhor Pedrinho? Você está um caco velho e eu não gosto disso. Vou
procurar outro ente” – e abandona-lo-ia e ele então morreria.
Essa idéia entristeceu Pedrinho, porque a idéia que não entristece ninguém é bem outra: é a
idéia de não morrer nunca, nunca...
Conversou a respeito com o saci.
- Ora, ora! – disse este – O que morre é o corpo só, a parte que em nós tem menos
importância. A grande coisa que há em nós, e nos diferencia das pedras e dois paus podres,
que é? A Vida. E essa não morre nunca – muda-se dum ser para outro. Tal qual a
eletricidade. Quando a pequena bateria daquela lâmpada elétrica que você tem se
descarrega, a bateria morre – mas morreu a eletricidade? Não. Apenas mudou-se. Saiu
daquela bateria e foi para outra, ou foi para as nuvens, ou para onde quis. Assim como a
eletricidade não morre, a Vida também não morre. A Vida é uma espécie de eletricidade.
- Mas eu não queria que fosse assim – lamentou Pedrinho – Tenho dó do meu corpo. Estas
mãos, por exemplo, disse ele abrindo-as. Estou tão acostumado com elas...Desde
pequenininho que estas mãos fazem tudo o que eu quero, e fico triste de lembrar que um dia
vão ficar paradas, mortas...
- Pior do que perder as mãos é perder os olhos – disse o saci – Já reparou como é triste não
ter olhos, ou tê-los e não ver nada? Feche os olhos bem fechados.
Pedrinho fechou-os bem fechados. O saci disse:
- Pois quando a fada invisível abandonar o seu corpo, Pedrinho, seus olhos vão ficar assim,
cegos – como se não existissem. E nunca mais esses olhos, que hoje vêem tanta coisa, verão
coisa nenhuma. Nunca mais, nunca mais...
Pedrinho sentiu uma tristeza tão grande que quase chorou – mas o saci deu uma grande
risada.
- Bobo! O que nesses seus olhos enxerga, não são os olhos: é a fada invisível que há dentro
de você. A fada é como o astrônomo no telescópio; e os olhos são como o telescópio do
astrônomo. Qual é o mais importante: o telescópio ou o astrônomo?
- É o astrônomo – disse Pedrinho.
- Pois então alegre-se, porque o astrônomo não morre nunca. O telescópio é que se
desarranja e quebra...
(O Saci – Monteiro Lobato)
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.
Apocalipse, 21:4

6
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ANEXO 1
Questionários
1) Questionário de participação, aplicado aos alunos (mestres e jogadores) do Colégio
Estadual Vicente Januzzi.
Nome:
Idade:
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)?
2.Já jogou RPG?
3.Quais RPGs jogou?
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4.Costuma jogar que RPGs com que freqüência?
5.Já sentiu vontade de criar um suplemento para algum RPG já existente?
Se sim, o que você criou:
( ) regras para:
( ) cenários para:
( ) personagens para:
( ) aventuras-prontas para:
( ) tudo para:
6.Já sentiu vontade de criar seu próprio RPG?
Se sim, o que você criou:
( ) regras
( ) cenários
( ) personagens
( ) aventuras-prontas
( ) tudo
7.Já sentiu vontade de registar suas aventuras, personagens, etc, de RPG? Se sim, o que
você fez:
( ) textos
( ) imagens
( ) músicas
( ) outros:
8.Joga outros tipos de jogo?
( ) videogame
( ) cardgame
( ) livro-jogo
( ) estratégia
( ) outros:
9.Lê com freqüência?
( ) romances
( ) quadrinhos

184
( ) livros técnicos ou acadêmicos
( ) outros:

10. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste?

11. Que tipos de música você ouve?
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12. O que você lê, assiste ou ouve influencia ou serve como referência para criar ou
jogar RPGs?

13.O que você cria ou joga de RPG influencia ou serve como referência para outras
atividades?

14.Depois que joga um RPG você sente vontade de se aprofundar ou pesquisar sobre o
tema da ambientação?

15.Costuma registrar e guardar o que produz de pesquisa ou material para RPG? Tal
pesquisa ou material já foi útil para alguma outra atividade? Qual?

16. Você leu o romance Capitães da Areia? Na escola ou em outro lugar?

17. Sabe alguma coisa sobre o contexto social em que se passa a história?
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18. Sabe alguma coisa sobre o autor?
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2) Questionário de participação para voluntários para a experiência fora do ambiente
escolar, através do qual os voluntários foram contatados por Eliane Bettocchi. O
formulário buscou atender às necessidades das duas pesquisas, no caso desta tese, os
hábitos de leitura e a relação com o RPG pré-existentes ao início das sessões. Disponível
no website Incorporais:
http://www.historias.interativas.nom.br/incoprorais
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Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor, preencha e envie este
formulário para webmaster@historias.interativas.nom.br
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas.
Entrarei em contato quando tiver agendado horário e local para o jogo, assim como
outros participantes disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG,
acrescente no campo dos comentários e peça-lhes que também preencham este
formulário.
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente.
Agradeço desde já,
Eliane Bettocchi
Nome:
Idade e sexo:
Escolaridade:
Profissão:
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência):
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)?
2.Já jogou RPG?
3.Joga outros tipos de jogo?
( ) videogame
( ) cardgame
( ) livro-jogo
( ) estratégia
( ) outros:
4.Lê com freqüência?
( ) romances
( ) quadrinhos
( ) livros técnicos ou acadêmicos
( ) outros:
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita,
o que você menos gosta:
( ) tamanho
( ) tamanho
( ) capa e contra-capa
( ) capa e contra-capa
( ) orellhas
( ) orellhas
( ) encadernação
( ) encadernação
( ) cor do papel
( ) cor do papel
( ) textura do papel
( ) textura do papel
( ) cor das letras
( ) cor das letras
( ) forma das letras
( ) forma das letras
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(
(
(
(

) tamanho das letras
) imagens
) conteúdo
) outros:

(
(
(
(

) tamanho das letras
) imagens
) conteúdo
) outros:

6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste?
7. Que tipos de música você ouve?
Se nunca jogou RPG, não precisa responder às próximas perguntas.
8.Quais RPGs jogou?

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410444/CA

9.Costuma jogar que RPGs com que freqüência?
10.Já sentiu vontade de criar um suplemento para algum RPG já existente?
Se sim, o que você criou:
( ) regras para:
( ) cenários para:
( ) personagens para:
( ) aventuras-prontas para:
( ) tudo para:
11.Já sentiu vontade de criar seu próprio RPG?
Se sim, o que você criou:
( ) regras
( ) cenários
( ) personagens
( ) aventuras-prontas
( ) tudo
12.Já sentiu vontade de registar suas aventuras, personagens, etc, de RPG? Se sim, o que
você fez:
( ) textos
( ) imagens
( ) músicas
( ) outros:
13. O que você lê, assiste ou ouve influencia ou serve como referência para criar ou
jogar RPGs?
14.O que você cria ou joga de RPG influencia ou serve como referência para outras
atividades?
15.Depois que joga um RPG você sente vontade de se aprofundar ou pesquisar sobre o
tema da ambientação?
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16.Costuma registrar e guardar o que produz de pesquisa ou material para RPG? Tal
pesquisa ou material já foi útil para alguma outra atividade? Qual?
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Comentários:
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ANEXO 2
Roteiro de observações
Roteiro de observação de envolvimento dos participantes com a atividade de RPG para
verificar seu poder mobilizador. Observações realizadas no Colégio Estadual Vicente
Januzzi e nos grupos fora do ambiente escolar, onde efetivamente ocorreram sessões de
RPG com os participantes.
Objetivo expresso do experimento: "observar o poder mobilizador da
atividade de RPG para os participantes, verificando a empolgação,
metajogo trazido e importância da atuação dos mestres de jogo”.
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1. Empolgação do grupo:
• Atenção dos jogadores às explanações e interpretações do mestre;
• Tempo de permanência dos jogadores às mesas X saídas para ir ao
banheiro, conversar, ir para casa etc.
• Interpretações dos jogadores;
• Presença dos alunos nas atividades X faltas;
• Interações entre os jogadores.
2. Metajogo trazido:
• Material trazido pelos alunos: letras de músicas, imagens etc.
• Quantidade de material trazido X número de alunos e sessões de RPG.
3. Qualificação dos mestres
• Nervosismo ou segurança diante dos jogadores;
• Freqüência de consultas à mim ou ao professor durante e após as sessões de
RPG;
• Capacidade de interpretação das personagens;
• Número de consultas ao livro-texto do RPG durante às sessões de RPG.
Os dados compilados nas observações foram anotados em caderno específico e
utilizados para as análises realizadas no Capítulo 4.
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ANEXO 3
Roteiros das entrevistas
As entrevistas realizadas seguiram o formato de entrevistas semi-estruturadas, com
algumas perguntas já pré-definidas e outras realizadas no momento conforme a conversa
com o entrevistado. Abaixo seguem os roteiros com as perguntas pré-definidas de
antemão.
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3.1. Entrevistas com os jogadores.
Objetivos: apurar os hábitos de leitura e conhecimento da ambientação e sobre RPG préexistentes ao início da atividade, bem como seu nível de empolgação com a mesma.
Foram entrevistados todos os jogadores das atividades voluntárias e seis alunos do
Colégio Estadual Vicente Januzzi. As entrevistas complementaram os formulários
distribuídos previamente e os textos de avaliação da atividade, estes escritos de forma
livre e entregues ao professor João Baptista.
Perguntas:
1) Você já conhecia RPG? (Se sim, qual ou quais, jogador ou mestre?)
2) Está gostando da atividade?
3) Você já conhecia o livro Capitães da Areia? (ou o Trono da Rainha Jinga)
4) Foi legal para você fazer o metajogo?
5) Gostaria de fazer a atividade de RPG novamente ano que vem?
6) O que achou dessas sessões de RPG? (ao final da atividade)
3.2. Entrevistas com os alunos-mestres do Colégio Estadual Vicente Januzzi.
Objetivos: apurar os hábitos de leitura e conhecimento da ambientação e sobre RPG préexistentes ao início da atividade, bem como seu nível de empolgação com a mesma e
facilidades ou dificuldades com o sistema de RPG Incorporais. Foram entrevistados
todos os alunos-mestres do Colégio Estadual Vicente Januzzi. As entrevistas
complementaram os formulários distribuídos previamente.
Perguntas:
1) Está gostando da atividade?
2) Como está sendo utilizar o sistema de RPG Incorporais para mestrar?
3) Você já conhecia o livro Capitães da Areia?
4) Foi legal o metajogo do seu grupo?
5) Como está sendo mestrar para o seu grupo?
6) Gostaria de fazer essa atividade de RPG novamente ano que vem?
7) O que achou dessas sessões de RPG? (ao final da atividade)
8) Tem alguma sugestão para uma futura atividade de RPG com os alunos?
3.3. Entrevistas com o professor João Baptista.
Objetivos: apurar os sobre RPG pré-existentes ao início da atividade, bem como sua
avaliação dos resultados da mesma junto aos alunos. Foram realizadas duas entrevistas
com a maioria das perguntas em comum: a primeira logo após o fim das atividades em
2004 e a segunda no primeiro semestre de 2006. O objetivo era obter uma primeira
avaliação logo após o fim da atividade, com as observações frescas na memória do
professor e o material recém-entregue pelos alunos e uma segunda com um espaçamento
de tempo suficiente para permitir uma maior reflexão sobre a atividade realizada e sua
possível utilização em novas atividades, bem como permitir que o professor recebesse
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um retorno dos alunos posterior dos alunos sobre as atividades de RPG. Pude perceber
se o professor João Baptista tinha sentido falta de ter o recurso da TNI em suas aulas em
2005 e soube por ele que cerca de 50% dos alunos havia pedido a volta do RPG em sala
no ano seguinte.
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Linhas mestras: qualificação do entrevistado; conhecimento e opinião prévios do RPG;
avaliação da atividade em termos de interesse e produção dos alunos; avaliação do RPG
como ferramenta didática em si; avaliação do RPG como ferramenta didática para
formação do leitor – mobilização à escrita e à leitura.
Perguntas:
1) Qualificação: nome, formação, ocupação e experiência profissional.
2) Possuía conhecimento prévio do RPG antes de 2004?
3) Possuía opinião prévia sobre o RPG antes da atividade no Colégio?
4) Qual é sua avaliação da atividade em termos de:
4.1) Interesse dos alunos?
4.2) Produção dos alunos? Produção escrita? Leitura?
4.3) Compreensão do livro pelos alunos?
5) Contato posterior com os alunos?
6) Você teve o recurso do RPG em 2004, sentiu falta dele em 2005?
7) Achou prejudicial o fato dos alunos não terem contato prévio com elementos da teoria
narrativa como enredo, personagens etc?
8) O que acha do RPG como possível ferramenta didática?
9) O que acha da observação que o RPG estimularia o gosto pela narratividade nos
alunos, mas ficaria apenas no nível da historia sem chegar ao nível do discurso com os
alunos?
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ANEXO 4
Entrevista com o professor João Baptista do Colégio Estadual Vicente Januzzi.
As entrevistas realizadas seguiram o formato de entrevistas semi-estruturadas, com
algumas perguntas já pré-definidas e outras realizadas no momento conforme a conversa
com o entrevistado. Abaixo seguem os roteiros com as perguntas pré-definidas de
antemão.
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ANEXO 5
Produção escrita dos alunos: voluntária e obrigatória.
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ANEXO 6
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Primeiro desdobramento da tese: qualificação de professores de Ensino Médio da rede
pública no método TNI.
- Aulas expositivas e oficinas de TNI
Os participantes serão desafiados a construir uma relação interativa com o suporte
impresso, e a levar esta relação para o suporte eletrônico, permitindo-lhes explorar tais
suportes mais plenamente, ao mesmo tempo em que serão qualificados em TNI como
interatores através de oficinas presenciais, com etapas teórica e prática, e capacitados a
aplicar a TNI com seus alunos e a qualificar novos interatores, num efeito multiplicador.
As oficinas objetivam desenvolver nos participantes a reflexão crítica sobre o tema, a
criatividade e a autonomia para a solução dos desafios, a responsabilidade ética através
da relação de causalidade narrativa (atos e suas conseqüências) e a capacidade de utilizar
a TNI, permitindo-lhes criar histórias interativas para desenvolver nos seus alunos as
características citadas anteriormente e qualificar outros colegas no uso da TNI. A
divulgação do material produzido busca desenvolver a auto-estima, a noção de autoria e
a capacidade de produção de conhecimento.
O Projeto Incorporais se manifesta em dois tipos de suporte: impresso e digital. Os
cenários são veiculados em livros impressos em gráfica digital, encadernados com
colchetes, permitindo alterações na ordem das folhas, inserções e retiradas de material a
critério de cada interator. A diagramação pressupõe espaços vazios e incentivos à
participação dos jogadores, convidando-os a preencherem estes espaços com seus
próprios textos. Estes livros estarão disponíveis para aquisição via internet e durante as
oficinas. Os suportes eletrônicos são os espaços do jogo e de seus cenários na internet,
que atuam como canal de comunicação com os interatores e de veiculação das inserções
destes nos cenários, as quais poderão ser incorporadas às futuras edições dos suportes
impressos.
Programa:
1.Apresentação do programa e critérios de avaliação.
2.Sessões teóricas para todos os inscritos, com o seguinte conteúdo:
•
introdução aos conceitos narrativos para o contexto lúdico da história interativa;
•
explanação sobre o design do suporte impresso e sua importância no processo de
jogo;
•
apresentação crítica dos principais RPGs disponíveis no mercado e de
experiências de aplicação em treinamento, terapia e ensino;
•
apresentação da proposta da TNI;
•
casos específicos de aplicação desta TNI.
As sessões teóricas poderão ser realizadas em 3 aulas expositivas de 2 horas, conforme o
cronograma do curso.
Ao final desta etapa, os alunos serão convidados a preencher o formulário disponível no
website do projeto e visitar as páginas dos cenários, não necessariamente no horário da
aula.
3. Apresentação dos cenários do projeto e seus temas transversais relativos e seleção do
cenário a ser jogado.
Será proposto um levantamento de obras narrativas em diferentes linguagens (literatura,
cinema, teatro etc) que abordem os temas transversais e que cujos ambientes sejam

199
coerentes com o do cenário escolhido. O resultado deste levantamento será enviado por
e-mail para os coordenadores, que escolherão a obra que norteará o enredo a ser jogado.
4. Sessões práticas semanais de 4 horas cada para cada grupo de 5 pessoas, divididas em:
•
distribuição dos livros e concepção de personagens pelos participantes;
•
vivência de uma história com as personagens dos interatores, baseada em obra
literária que aborde os temas transversais.
Durante estas sessões será requisitada produção dos participantes sobre o conteúdo
jogado, em qualquer linguagem, suporte e técnica (desenho, texto, vídeo etc), a qual será
registrada e disponibilizada na página do cenário. Quatro sessões presenciais, com
interações virtuais.
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5.Terminadas as histórias, a turma voltará a se reunir para seleção do material produzido
a ser incorporado ao suporte impresso do cenário. Uma aula presencial de debates sobre
a atividade realizada.
Este material será entregue à coordenadora de design para tratamento gráfico e
impressão em gráfica rápida.
6. Discussão sobre os projetos dos alunos para aplicação da TNI às suas respectivas
necessidades e interesses. Este momento poderá ser virtual, com interação alunoprofessor.
7. Apresentação dos projetos dos alunos e da nova edição do suporte impresso, com a
inclusão do material produzido. Prevê-se duas a três aulas presenciais.
7
O material produzido será avaliado segundo os seguintes critérios:
•
qualidade da produção em termos de busca de informações sobre os temas;
•
qualidade da produção em termos de capacidade de observação e crítica a
estereótipos e preconceitos;
•
incorporação do material ao livro como parte da diagramação e encadernação,
assumindo a autoria coletiva do jogo.
Os projetos finais serão avaliados segundo os seguintes critérios:
•
viabilidade;
•
capacidade de estimular busca de informações sobre o tema;
•
capacidade de estimular o senso crítico e de incentivar a autoria coletiva.
Serão considerados interatores capacitados aqueles que atenderem aos requisitos acima e
cujos projetos sejam implementados, gerando novos interatores. Por isso, os projetos
destes interatores deverão prever possibilidades de comunicação com a equipe e de suas
visitas aos locais de trabalho, incluindo a possibilidade de registro do material produzido
pelos alunos atendidos.
O Plano de Aulas previsto é o seguinte:
1ª Aula: expositiva – apresentação do projeto do curso e conceitos básicos.
2ª e 3ª aulas: expositivas – conceituações teóricas da TNI.
4ª aula: expositivas – escolha e explanação do cenário para as sessões práticas de TNI.
5ª - 8ª aulas: sessões práticas de TNI – presenciais com interações virtuais.
9ª aula: avaliação das sessões de TNI
10ª e 11ª aulas: interações virtuais com os alunos sobre seus projetos.
12ª - 14ª aulas: apresentação e debate dos projetos produzidos pelos alunos.
15ª aula: encerramento e avaliação final do projeto.
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ANEXO 7
Tabela - resumo de categorias selecionadas do
questionário.

