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Introdução
Este trabalho apresenta o projeto da estrutura textual da ambientação Idade Mística (cronologicamente situado entre a 1a. Cruzada, 1095 e a Cruzada Albigense,
1209) para o jogo Incorporais. Este jogo é um projeto de pesquisa cujo objetivo geral é desenvolver (projetar e testar) um RPG (role-playing game) para
experimentar suas características socializante, interativa, narrativa e hipermidiática e sua conseqüente conceituação como obra aberta (Eco, 2001), estimulando os
participantes a vivenciarem uma situação e produzirem material sobre esta situação em qualquer linguagem (escrita, verbal, visual, musical, corporal etc.) e
qualquer suporte (gráfico, eletrônico, tridimensional etc.).

1. RPG1
Role Playing Game 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, fãs do universo fantástico concebido por J.R.R. Tolkien em O Senhor dos Anéis, criaram um
2
cenário similar para as primeiras aventuras. Inicialmente, as histórias eram muito simples: invadir as catacumbas, matar os monstros e pegar o tesouro. A
terminologia dessa primeira fase do RPG contaminou-se com termos oriundos dos Jogos de Guerra: "Mestre do Jogo", "Aventura", "Campanha". Quase todos os
3
cenários criados eram de "fantasia medieval". Em sua fase atual, há uma grande diversidade de cenários (fantasia, terror, histórico, aventura etc), e o RPG passou
4
a ser aplicado para outros fins além do entretenimento. Surgiram outros termos como "Narrador", "História" e "Crônica". Mas, como funciona o RPG?
No RPG, os praticantes criam suas personagens que participam de histórias parcialmente contadas por um Narrador (também chamado de Mestre). No livro de
5
RPG se encontra parcialmente descrito uma ambientação, na qual se passarão as histórias. As personagens criadas pelos “jogadores” e pelo Narrador serão
coerentes com o cenário: brasileiros e índios num cenário de Brasil colonial; cavaleiros e alquimistas num cenário de Europa Medieval, etc. A história começa a ser
contada pelo Narrador, 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 Narrador e “jogadores”.
Um livro de RPG contém, basicamente, a descrição mais ou menos detalhada de uma ambientação (maiores detalhes costumam vir separadamente em outros
livros menores, os chamados complementos) e um sistema de regras. O sistema de regras serve para organizar a ação dos personagens durante o jogo,
determinando os limites do que ele pode ou não pode fazer. Por exemplo: não basta uma personagem saber atirar para acertar um alvo. Vai depender do alvo e
das condições em que a personagem se encontra, além do quão bom atirador ela é. O sistema de regras tem como finalidade fazer uma simulação da realidade (a
realidade do jogo), influenciando a ação das personagens nas ações mais complexas.
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Descrição extraída do meu artigo "RPG & Educação: metodologia para uso paradidático dos role playing games". À ser publicado.
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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"Fantasia medieval" é 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 primeiro tipo de cenário dos RPGs e até hoje é um dos mais populares.
4
Similares aos ditos gêneros literários e cinematográficos
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"Ambientação" é um jargão do RPG, refere-se à uma combinação do cenário com os tipos de histórias. Por exemplo: aventuras num cenário medieval ou suspense num cenário moderno. É o "ambiente"
no qual transcorrem as histórias das personagens do grupo.
2
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Como não há apenas um sistema de regras (cada jogo de RPG costuma ter o seu), as possibilidades de jogos de RPG se multiplicam ainda mais, pois cada
ambientação pode ser desenvolvida por diferentes sistemas de regras. Ou seja, cada combinação ambientação-sistema dá origem a um jogo diferente.
Acredita-se ser possível entender o RPG como um meio de comunicação dotado de um repertório partilhado com outras formas de narrativa (literatura, cinema,
teatro, videogame), porém com um código próprio que utiliza tal repertório de modo interativo e hipermidiático, tanto na sua veiculação (suporte) quanto na sua
fruição (processo de jogo). Deste modo, para facilitar este entendimento, propõe-se uma breve descrição do que é este repertório, os componentes do RPG, e de
seus códigos de produção e utilização, suas características.
1.1. Características do RPG
Vemos no RPG quatro características sobre as quais vamos discorrer um pouco para que sua prática fique mais clara. São elas: socialização, interatividade,
6
narrativa e hipermídia.
Socialização: a capacidade de integração do RPG começa na sua própria estrutura, pois é jogado em grupo, demandando não a competição, mas sim a
cooperação entre seus participantes. Além disso, é calcado no diálogo e troca de idéias. Neste aspecto, o RPG é um importante elemento de comunicação, pois o
ato de jogar leva, naturalmente, a uma maior facilidade de se comunicar, expressar um pensamento.
Interatividade: se traçarmos um paralelo com o teatro, um RPG oferece uma ambientação, uma plataforma a partir da qual os jogadores constróem,
coletivamente, suas próprias histórias e personagens. Isto quer dizer que um suporte de RPG, seja ele impresso, eletrônico ou oral, não tem por objetivo oferecer
histórias completas e fechadas - ainda que possam existir exemplos de histórias e personagens -, mas sim possibilidades, autônomas e imprevisíveis, que se
realizam em cada momento de jogo, termos utilizados por Arlindo Machado (1997) para definir interatividade:
Na mesma época, Raymond Williams (1979:139) dizia que a maioria das tecnologias vendidas e difundidas como "interativas" eram na verdade simplesmente
"reativas", pois diante delas o usuário não fazia senão escolher uma alternativa dentro de um leque de opções definido (verdade que continua sendo válida para a
maioria dos videogames e aplicativos multimídia hoje consumidos em escala massiva). Interatividade, entretanto, implicava para ele a possibilidade de resposta
autônoma, criativa e não prevista da audiência, ou mesmo, no limite a substituição dos pólos emissor e receptor pela idéia mais estimulante dos agentes
intercomunicadores. (Machado, 1997:250)

Assim, o RPG se diferencia dos livros-jogos e videogames, onde só é possível escolher dentre uma série de opções pré-definidas. Essas seriam narrativas
reativas, enquanto o RPG é interativo.
Narrativa: conforme já foi dito, o RPG difere das narrativas tradicionais por ser uma plataforma a partir da qual diferentes histórias podem ser criadas em grupo. Se
pensarmos com base na teoria de Pierre Lévy (1997) sobre virtualidade, podemos dizer que o RPG é um campo virtual que se atualiza a cada momento de
construção de uma personagem e de uma história. As narrativas no RPG são, neste contexto, escolhas feitas pelos jogadores, o que reservaria aos autores do jogo
o papel de facilitadores destas escolhas, muito mais do que de autoria.
Além das suas características virtual e hipermidiática, que enfatizam a multiplicidade de estímulos e respostas e a diluição de fronteiras entre autor e receptor, o
RPG também se caracteriza pela mistura e apropriação de diferentes linguagens como teatro, cinema, televisão, literatura, quadrinhos ocidentais e orientais e
6

Mais detalhes estão disponíveis em http://www.historias.interativas.nom.br
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computador sem, no entanto, perder a consciência de sua própria forma. A representação visual expressa-se como uma colcha de retalhos através da mistura de
estilos dentro de uma mesma publicação, fato marcante, sobretudo, nos jogos da terceira fase (Bettocchi, 2002).
A linguagem verbal do RPG é muito próxima das narrativas orais, e a relação entre texto e imagem nos suportes é fundamental para a interatividade. No livro de
RPG, texto e imagem existem não para serem consumidos acriticamente, mas para serem, como diria Sonia Mota (Apud: Pavão, 1999), "pilhados" pelo sujeito a
fim de serem reconstruídos de acordo com suas experiências cotidianas, permitindo a concepção de novas imagens e novos textos e a recriação da realidade.
Hipermídia: como forma de comunicação hipermidiática, o RPG se constitui de texto verbo-audiovisual (texto escrito, imagens e a narração do Mestre e
interpretação das personagens pelos jogadores), onde a disponibilidade instantânea de possibilidades articulatórias permite a concepção não de uma obra
acabada, mas de estruturas que podem ser recombinadas diferentemente por cada usuário. Estes elementos (ilustrações, textos, linguagem corporal e verbal) são
"janelas" ou "links" de informação para o jogador sobre o cenário onde serão construídas suas próprias histórias, e, conseqüentemente, suas próprias imagens,
textos etc.
1.2. Componentes do RPG
Regras: no RPG, as regras compõem um sistema de simulação de realidade. Quando se utiliza o termo simulação de realidade no jogo de interpretação, está-se
referindo não ao sentido de enganação ou falsidade, mas ao sentido de modelo. Segundo o dicionário diz-se de simulação como a reprodução análoga de algo
("simulação analógica: experiência ou ensaio em que os modelos se comportam de maneira análoga à realidade"). Deve-se ressaltar, ainda, que as regras no RPG
favorecem e pressupõem a cooperação entre os participantes, não a competição, diferentemente da maioria dos jogos.
Cenário: um cenário apresenta um mundo, um período histórico, uma situação ou grupo social. Algumas vezes o cenário pode ser bastante familiar aos jogadores,
mas visto sob um enfoque inusitado (por exemplo, o Mundo das Trevas, da editora norte-americana White Wolf, que apresenta o mundo ocidental contemporâneo
sob o enfoque de vampiros, lobisomens, magos etc.).
O Cenário é o palco de sua história.. Ele inclui não somente uma descrição do local (bairro, cidade, condado, país, planeta, etc.) e da época na qual a história vai se
desenrolar como também uma visão da situação "política" dos personagens envolvidos (o relacionamento que existe entre eles e entre cada um deles e os
personagens secundários da história). (Mini-Gurps, 1999:22)

É interessante que um cenário contenha descrições tanto mais detalhadas quanto mais bizarro for o objeto descrito. Um conjunto de referências visuais, sonoras,
textuais também amplia as possibilidades de criação dos jogadores.
Personagens: a personagem no RPG é a interface entre o jogador e o jogo; através dela, vive-se (mais do que se acompanha), a história. Pode-se dizer que sem
7
a atuação das personagens, a prática do RPG não acontece. Estas personagens são essencialmente figuras heróicas.
As personagens são definidas para jogo em termos de suas características inatas, como força e inteligência, habilidades aprendidas, personalidade e histórico.
Como no RPG há continuidade, as personagens podem viver várias histórias, as personagens evoluem a cada aventura, aumentando suas capacidades de
atuação.
Cabe observar que numa sessão de RPG também há as personagens do Mestre que interagem com as personagens dos jogadores.
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A este respeito, ver KLIMICK, Carlos. Onde está o herói? In: Simpósio O Outro, LaRS, Depto de Artes e Design, PUC-Rio, 2002.
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Enredo: para melhor compreender a questão do enredo, sugere-se duas definições de origem diferente para o termo, a primeira oriunda de estudos sobre o
romance e a segunda de um RPG.
Definiremos a história como uma narrativa de acontecimentos dispostos em sua seqüência no tempo. Um enredo é também uma narrativa de acontecimentos, cuja
ênfase recai sobre a causalidade. "O rei morreu e depois a rainha"- isto é uma história. "Morreu o rei, e depois a rainha morreu de pesar" é um enredo. [...]
Consideremos a morte da rainha: numa história diríamos - "e depois?"; num enredo - "Por quê?" (Forster, 1927; 1998:83-84)
O enredo é a seqüência de coisas que devem acontecer durante a aventura. Numa aventura simples, o mestre guia os personagens de uma cena para outra. Numa
aventura mais sofisticada, existem coisas acontecendo sem que os personagens saibam. Nesse caso, o mestre cria muitas situações e os personagens vão
passando de uma cena para outra à medida que vão descobrindo pistas. (Mini-Gurps, 1999:22)

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 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 viceversa. O enredo é então a seqüência de eventos na narrativa amarrada pela causalidade de mestres e jogadores.
Clima: este seria uma maneira de jogar tanto o cenário quanto os enredos. Pode-se, por exemplo, jogar um enredo de fantasia com clima dramático (Ladyhawk: O
Feitiço de Áquila), ou um cenário de terror com clima de ação (Blade), ou um cenário de ficção-científica com clima noir (Blade Runner, Gattaca) etc. Por se
tratarem de personagens heróicas, o clima predominante nos enredos e cenários de RPG é o de aventura. Por se tratar de um modo de jogar, pode-se dizer que o
clima seria uma ponte entre código e repertório, talvez se aproximando do que a literatura, o cinema e o teatro entendem por gênero narrativo.
1.3. Ambientação
A ambientação é uma combinação de cenário, personagem, enredo e clima, compondo a plataforma para as histórias daquela proposta de RPG. Tomando como
exemplo o RPG Vampiro: a Máscara, vemos que a ambientação deste RPG se compõe de: o mundo atual, com a presença do sobrenatural, onde vampiros
existem e se organizam em clãs e facções políticas, com possíveis focos em determinadas cidades, como Chicago (cenário); vampiros de diferentes clãs, com seus
poderes, históricos e personalidades (personagem); aventuras-prontas, idéias para aventuras, dicas para o Narrador (enredo); histórias de horror, vampiros
atormentados com a progressiva perda de sua humanidade, conspiração e suspense (clima)
Podem ser observadas similaridades entre a ambientação do RPG e os ambientes da arte participativa, conforme propostos por 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)

2. A Ambientação Idade Mística
Uma vez esclarecidos estes conceitos, passar-se-á ao foco deste trabalho: a apresentação textual (forma) de uma ambientação de RPG. A ambientação proposta,
Idade Mística, será disponibilizada em suporte impresso, um livro de RPG em que conste, além dos textos e composições visuais, o levantamento documental e
iconográfico como narrativas paralelas. Deste modo, pretende-se focalizar a discussão nas características de narrativa hipermidiática deste suporte.
5
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2.1. A forma hipermidiática do texto medieval
Sugere-se que a hipermídia ou multimídia hipertextual (texto + imagem + som etc)
seria uma evolução do hipertexto (Crenzel, 2002:31).
Ted Nelson (1992), considerado o inventor do termo "hipertexto", conceitua o
mesmo como conjunto de escritas associadas, não-seqüenciais com conexões
possíveis de seguir e oportunidades de leitura em diferentes direções. A
hipermídia é, pois, uma forma combinatória e interativa de multimídia [...]
(Plaza, 2003:25).

Isto quer dizer que, num hipertexto, as informações não são absorvidas de forma linear,
umas após as outras, mas de forma simultânea e fragmentada, de modo similar ao
funcionamento do cérebro humano.
O signo de pontuação mais característico do hipertexto é o link (elo, em português), o
ponto de intersecção entre os "nós" textuais, a janela de acesso entre as diferentes
camadas textuais e visuais. O link transforma a imagem fixa em seqüencial e cria um
espaço informativo tridimensional (Crenzel, 2002:37-38).
É interessante notarmos que, apesar desta nomenclatura remeter diretamente à
informática, este tipo de hiper-estrutura interativa existe desde que existe linguagem
(ANEXO I); as novas tecnologias nos permitiram, sim, tomar consciência deste
processo e utilizá-lo de forma mais direta e simplificada.
Como mostra o exemplo do ANEXO I, o texto medieval incorpora digressões,
anotações e glosas de forma simultânea e não-linear, sem preocupações com pureza
de gênero, freqüentemente misturando trágico e cômico, histórico e fictício. A literatura
medieval se vale bastante das referências clássicas, misturando os estilos grego e
latino com o temário e o folclore do período, além de inserir temas religiosos da
mitologia cristã, justificando uma produção pagã sofisticada.
Esta estrutura reflete o pensamento filosófico da época de uma unidade teológica que
mantém o mundo; o Homem, a Natureza e a Escritura são mais pelo que significam do
que por si – o Um que se manifesta no Trino. A lógica de Aristóteles aparece
descontextualizada, misturada ao pensamento agostiniano, de fato mais próximo do
platônico do que do aristotélico. As "figuras de linguagem" são simbólicas e alegóricas:
as coisas significam a si mesmas e estão por outra coisa (Agostinho: Res et signum; in:
Boni et all, 1988).
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O quadro a seguir mostra um resumo esquemático de alguns dos principais conceitos filosóficos que se pretende utilizar na concepção da estrutura do texto de
apresentação do cenário:
Díade/quadríade Tríade
Quatro Elementos
Pessoa e Natureza, Humano e Divino, Sagrado e Profano, Teologia e Dialética
Razão e Mística (entender a palavra do filósofo para crer, crer na palavra de Deus para entender)
Quadrívio (Aritmética, Geometria, Música, Astronomia)
Mundo exterior (macrocosmo) e mundo humano (microcosmo)

Santíssima trindade
Lógica Aristotélica (logica Vetus, tradução de Boécio): bondade, verdade e beleza ou bondade,
verdade e fé cristã
Verdade, conhecimento e poder (crer para entender, entender para dominar)
Trívio (Gramática, Dialética, Retórica)
Supraceleste, celeste e infraceleste (harmonia pela escala planetária)
Sentido literal-sensível superado pelo simbólico-espiritual: alegórico (refere a outro fato) > tropológico ou moral (ideológico) > anagógico (aponta para a
salvação)

Na análise comparativa Artur e Alexandre - Crônica de dois reis, Furtado (1995) comenta que, assim como Plutarco (séc. I), Geoffrey de Monmouth (séc. XII), autor
da Historia Regum Britanniae (1135) constrói uma narrativa por analogias.
Na passagem da Historia sobre o Rei Leir, a situação sucessória pode referir-se à própria situação da Inglaterra na primeira metade do século XII, quando se
discutiu a sucessão do trono por uma mulher, Matilda. Note-se que o livro de Monmouth foi dedicado a Robert Gloucester (Furtado, 2003). A situação de três filhas
que disputam uma herança, em que uma delas é rejeitada por supostamente ser sincera, ficando o rei na companhia das outras, as quais no final tentam usurparlhe o poder, encontra eco no folclore de diferentes culturas, conforme classificado por Aarne & Thompson (1961; in: Furtado, 2003). Finalmente, referências
clássicas de situações sucessórias conflituosas e usurpação de trono aparecem tanto nas biografias de Artaxerxes quanto de Pompeu (Plutarco, séc. I;1986; in:
Furtado, 2003).
De acordo com o quadro de conceitos anterior, pode-se sugerir uma estrutura triádica de significados inferíveis além do perceptível (sentido literal): um sentido
alegórico, referindo-se à identificação com uma situação histórica; um sentido moral ou tropológico, de legitimação de valores e ideologias, por vezes
fundamentado no modelo clássico; e um sentido anagógico, de pretensão universal, que pode tanto buscar suas raízes no folclore pagão quanto na mitologia
judaico-cristã.
Encontra-se neste modelo uma díade (sentido literal versus sentido simbólico-espiritual) que encerra uma tríade (o sentido simbólico-espiritual composto dos níveis
alegórico, moral e anagógico). Este modelo servirá de base para a estruturação do texto de apresentação do cenário medieval em questão.
2.2. O hipertexto de Idade Mística
O conteúdo da ambientação será apresentado, conforme mencionado, de forma hipermidiática, constando de texto verbal e texto visual. Neste trabalho serão
discutidos apenas os textos verbais, dispostos em três níveis, tomando-se como exemplo o ANEXO I: texto literário (principal), glosas e anotações.
É importante esclarecer que o termo principal entre parênteses não se refere a uma hierarquia de subordinação: o conteúdo do texto literário não é mais ou menos
importante que o das glosas e anotações, como costuma acontecer com notas de rodapé ou de fim de página nos textos acadêmicos. Daí se preferir utilizar o
termo literário, ficando o termo principal apenas como referência de posicionamento na mancha gráfica.
O texto literário (sentido literal), consistirá de uma narrativa linear em prosa ou verso, a partir do qual se abrirão os links para os elementos explicativos do cenário
(sentidos simbólicos): as glosas, que farão referência a uma situação histórica similar à situação descrita no texto literário (sentido alegórico); e as anotações, que
citarão o modelo clássico e a referência mitológica ou folclórica (sentidos moral e anagógico). Tanto as glosas quanto as anotações poderão conter ainda
referências a questões específicas de jogo (características e competências de personagens, resolução de ações, feitiçaria etc.).
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2.1.1. Os textos literários
O RPG se caracteriza pelas colagens, apropriações e reinterpretações (Bettocchi, 2001). Parece muito pertinente o termo “pilhagem narrativa”, cunhado por Sônia
Mota (Apud: Pavão, 1999:24) para descrever o processo de construção e utilização desta linguagem, cujas histórias e imagens são tecidas a partir de elementos de
outras histórias e de outras imagens, apropriadas de autores que não são citados, aproximando essa narrativa da narrativa oral “sem dono”.
Por narrativa, tradicionalmente, entenda-se
[...] formas textuais, utilizando ou não imagens, como é o caso da literatura, cinema, televisão, RPG ou videogame, embora os elementos constitutivos de ambos,
como não poderia deixar de ser, sejam recorrentes. Estes se caracterizam como narrativos por possuírem os elementos levantados por Cardoso [2001] (tema,
personagens, ação, tempo, espaço, ponto de vista, conflito), possuindo unidade de ação, tempo e lugar, e desenvolvendo-se através da relação de causa e efeito,
etc. (Coelho, 2002).

Se narrativa permite uma aproximação com papel e personagem, pode-se sugerir que narrativa oral permite uma aproximação com tradição oral, folclore, conto de
fada, mito. Segundo Japiassú e Marcondes (2001:183), mito, do grego mythos: narrativa, lenda. "1. Narrativa lendária, pertencente à tradição cultural de um povo,
que explica através do apelo ao sobrenatural, ao divino e ao misterioso, a origem do universo, o funcionamento da natureza e a origem e os valores básicos do
próprio povo. [...]"
Temos aí uma representação teatral do papel de uma personagem de uma narrativa oral que se aproxima do folclore e do mito, portanto de cunho aventuresco:
uma personagem heróica. Herói combina com aventura, aventura com desafio, desafio com jogo. Deste modo, optou-se por tomar como textos literários, entre
outros que não serão comentados neste trabalho, trechos de algumas narrativas arturianas datadas do século XII e início do XIII, período que também abrange o
cenário do jogo.
Segundo Furtado (2003), as narrativas arturianas deste período compõem uma tradição literária conhecida como Matéria da Bretanha, inaugurada pelo já citado
bretão Geoffrey de Monmouth, dividida em três fases distintas: as crônicas pseudo-históricas, os romances de cavalaria e as estórias exemplares. Devido à
delimitação cronológica do cenário (1095-1204), trataremos aqui apenas das duas primeiras fases.
Nas ditas crônicas pseudo-históricas, ainda que os textos aparentem verossimilhança, não se pode deixar de notar a forte presença do sobrenatural, seja em
figuras como Merlim, seja na descrição do mistério envolvendo a morte de Artur e sua ida para a fantástica ilha de Avalon. Como já foi mencionado (Furtado, 1995),
a narrativa parece ser construída por analogias com situações históricas e com narrativas clássicas e folclóricas. Os trechos que se pretende utilizar encontram-se
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nos seguintes textos:
⇒ Historia Regum Britanniae, 1135 e Vita Merlini (1148), Geoffrey de Monmouth: o primeiro texto se propõe a ser um registro "histórico" dos reis da
Bretanha, incluindo a primeira biografia detalhada de Artur, a partir das fontes fornecidas nos escritos de Gildas (séc. VI) e Nennius (séc. IX); o segundo
texto dedica-se à figura de Merlim, sábio de origem mágica, associado a e/ou inspirado em Santo Ambrósio (séc. IV), também ora mencionado por Nennius
como o "menino sem pai" com dons proféticos.
⇒ Roman de Brut, 1155, Wace: tradução do latim para o francês de maior destaque da obra de Monmouth, sua grande contribuição foi a invenção da Távola
Redonda, mesa sem cabeceira, logo, com todos os lugares igualmente importantes, de modo a evitar disputas entre os barões de Artur.
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A fase seguinte, dos romances de cavalaria, é protagonizada pelos cavaleiros, ficando o rei Artur em segundo plano. Nesta fase já é possível perceber o reflexo
de uma sociedade feudal e suas instituições de cavalaria cada vez mais estabelecidas, onde o "valor" de um cavaleiro é medido pela sua bravura em combate e
torneios e pela sua generosidade em gastos materiais. Diferentemente da fase anterior de batalhas campais, estes cavaleiros protagonizam aventuras de cunho
mais pessoal, inspiradas nas regras do fino amor (ou amor cortês, segundo nomenclatura cunhada no século XIX) proclamadas por André, o Capelão (séc. XII),
cantadas nas trovas, e recheadas de acontecimentos fantásticos e motivos folclóricos. Os trechos a serem utilizados estão nos seguintes textos:
⇒ Érec et Énide, Cligès (ou A Falsa Morta), Lancelot (ou O Cavaleiro da Carreta), Yvain (ou O Cavaleiro do Leão) e Perceval (ou O Conto do Graal),
1170-1185, Chrétien de Troyes: principal poeta francês desta fase, incorpora a Távola Redonda criada por Wace e cria a personagem Lancelote,
colocado como terceiro cavaleiro de Artur (o primeiro é Galvão, o segundo Erec); menciona o graal (citado no Roman d'Alexandre, poema narrativo de
autoria coletiva, ca. 1160) ainda como escudela, mas já lhe atribuindo um significado místico que não foi esclarecido devido à interrupção de sua obra
quando da sua morte.
⇒ Tristan et Iseut, ca. 1180, Béroul: preservada de forma incompleta, esta é uma das mais antigas versões do amor entre Tristão (também citado como
cavaleiro de Artur por Troyes) e a rainha Isolda, esposa do rei Marcos.
⇒ A mula sem freio e O Cavaleiro da Espada, final do século XII ou início do XIII, anônimos: possivelmente sátiras à obra de Troyes, atribuída por
alguns a Païen de Maisières ("Pagão" em oposição a Chrétien, "Cristão", ambos de cidades da Champagne)
⇒ Primeira Continuação do Percival, final do século XII, anônimo: de autor desconhecido designado por alguns o Pseudo-Wauchier, pretende ser uma
continuação do último texto de Troyes.
⇒ Lais, 1160-1178, Maria de França: apesar de não tratar somente de matéria arturiana, os contos desta autora lidam com temas similares e com as
mesmas referências: aventuras fantásticas e fino amor. Os lais ambientados na corte do Rei Artur são Lanval e Madressilva, este último sobre Tristão e
Isolda.
2.2. Anotações e glosas
Estes textos servirão, assim como nos textos medievais, como breves interpretações dos textos literários (textos "principais") fornecendo explicações sobre o
cenário do jogo, fazendo o contraponto diádico entre sentido literal e sentido simbólico. Estes textos terão um teor descritivo e consistirão em resumos de diferentes
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fontes sobre história, filosofia e cultura medieval mesclados com informações específicas para os jogadores sobre concepção de personagens e enredos de jogo.
A título de exemplo, sugere-se uma relação diádica entre os textos das crônicas pseudo-históricas e, desdobrando-se a relação triádica:
⇒ sentido alegórico de uma situação de fortalecimento do sistema feudal característico do primeiro quartel do século XII (Le Goff, 1989; Loyn, 1991; Duby,
1989);
⇒ sentido moral de afirmação da emergente classe cavaleiresca (a Távola Redonda) com base no modelo clássico fornecido pelas crônicas de Plutarco
sobre Alexandre, o Grande (Furtado, 1995);
⇒ sentido anagógico de divinização ou heroicização do rei (Beatie, 2001), seja na sua origem sobrenatural, seja na participação de um auxiliador místico
(Propp, 1984), como Merlim, seja no mistério que envolve sua morte, com referências na mitologia grega (as nove irmãs de Avalon e as nove musas) e
judaico-cristã (a ilha paradisíaca e o jardim do Éden), entre outras.
Para os textos dos romances de cavalaria, pode-se sugerir, como exemplo, o seguinte desdobramento triádico:
⇒ sentido alegórico de uma situação feudal implantada, tendendo para a descentralização do poder real (Artur já não é mais protagonista) (Le Goff, 1989;
Duby, 1989; Loyn, 1991; MacDonald, 1995) e os jogos de sedução das elites, como uma espécie de amenização das situações matrimoniais políticas,
organizados nas regras do fino amor de André, o Capelão sob os cuidados da Condessa Maria de Champagne (Furtado, 2003);
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⇒ sentido moral de valorização dos códigos guerreiros (militas), da herança patrilinear e da honra da ancestralidade (nobilitas) – como sugere Duby
(1989:16), utilizando como exemplo a desconhecida condição nobre de Percival – ainda buscando seus modelos na literatura clássica de Plutarco e, para o
comportamento amoroso, em Ovídio;
⇒ sentido anagógico de fidelidade carnal/espiritual, abordando o pecado e a traição femininos, temas presentes em passagens bíblicas e no folclore tanto
europeu quanto oriental (Aarne-Thompson, 1961; Furtado e Veloso, 1996; Furtado, 2003) ao mesmo tempo promovendo uma valorização de cultos
marianos e da virgindade; a questão do graal como objeto simbólico de busca místico-espiritual já começa a surgir nas obras do final do século XII.
Para finalizar, apresenta-se a seguir um exemplo de mancha gráfica segundo os critérios estabelecidos neste trabalho. O texto literário é um trecho do Lanval, lai
arturiano de Maria de França, acompanahdo de glosa descrevendo resumidamente as relações feudais e o lugar do cavaleiro nesta relação e de anotações sobre o
sentido moral dos códigos guerreiros contrapondo-se às regras do fino amor; e sobre o sentido anagógico da busca espiritual.
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