Narra tiva lúdica e mít ica

ARRATIVA LÚDICA: TIPOS
Jogo: segundo Japiassú e Marcondes (2001:150-151), do
latim jocus: brincadeira.
1. Atividade física ou mental cujo objetivo é o prazer que
proporciona; "[...] jogos com regras ou socializados, nos
quais o prazer se vincula ao respeito às regras, às
dificuldades de vencer uma competição."
2. "Entre os adultos, o jogo é considerado, em certo sentido,
como o oposto do trabalho e como uma oportunidade de
expressão de sua liberdade."
3. Jogos de linguagem, de Wittgenstein: "[...] concepção de
linguagem como comunicação e interação [...]".
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4. Teoria dos Jogos (Game Theory, John von Neumann e Oskar Morgenstern). "Teoria matemática que busca
formular modelos explicativos de situações em que os participantes devem tomar decisões de caráter estratégico em
relação uns aos outros, visando a realização de seus objetivos e interesses. Os jogos podem ser cooperativos,
quando os objetivos dos participantes são comuns; de conflito [ou competição?], quando os objetivos são opostos;
ou mistos, quando há objetivos de ambos os tipos."
“Os teóricos do estudo dos jogos esforçam-se por destacar as diferenças entre eles próprios e os teóricos da
narrativa, uma postura que tem sido produtiva para o início de seu projeto acadêmico. Os jogos precisam mesmo
de um vocabulário crítico distinto da terminologia narrativa [...] Mas representar, jogar e contar histórias
estão intimamente ligados. Tal como a linguagem, são componentes ancestrais e definidores de nossa
humanidade. São também recursos para as tarefas culturais que enfrentamos atualmente, especialmente para a de
viver numa comunidade global que traga compreensão e respeito mútuo através de nossas múltiplas fronteiras
culturais.” (Murray, 2003:11) Janet Murray, pesquisadora americana de jogos narrativos, apresenta dois tipos de
estrutura narrativa que podem interessar aos designers de jogos: multissequencias e multiformes.
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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.
Utilidade

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

Narrativa
literária

O Castelo do Destinos Cruzados, O Jardim
dos Caminhos que se Bifurcam (Jorge Luiz
Borges)
Aventura Solo

Narrativa
lúdica

Histórias Multiformes
Múltiplas versões podem ser geradas a partir da
mesma representação fundamental, como 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.
O Dicionário Kazar; Corra Lola, corra”; EXistenZ
RPG, ARG, MMP

O Role-playing Game (RPG) é um jogo onde o/a jogador/a interpreta uma personagem criada por ele/a, dentro de
um determinado contexto, conhecido como ambientação, de acordo com um sistema de regras, cuja aleatoriedade
pode ser medida por dados, cartas ou cronômetro. O RPG é jogado, geralmente, em volta de uma mesa, ou mesmo
no chão, sem necessidade de tabuleiros e peças, apenas material para anotações, além dos componentes de
aleatoriedade. A representação teatral dos jogadores é verbal, não cênica, aproximando-se de uma leitura de texto
(como a que antecede os ensaios no palco ou cinema), ou seja, não implica caracterização por maquiagem e
figurino. As narrativas são lideradas por um Mestre de Jogo, que atua como diretor, roteirista, figurante, coadjuvante
e juiz de regras. No entanto, a narrativa se constrói coletivamente, pois as reações dos jogadores são imprevisíveis e
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frequentemente obrigam o Mestre a alterar o enredo. Trata- se de um hipertexto no qual os jogadores constroem os
caminhos a percorrer.
O RPG costuma ser disponibilizado em suporte impresso, na forma de livros ou revistas, mas existem RPGs digitais,
que muito se aproximam dos Alternate Reality Games (ARGs) e dos Massive Multiplayers online (MMPOs), em que
vários jogadores se conectam à internet, criam e atuam como suas personagens (denominadas avatares) e jogam
ao mesmo tempo.
As aventuras solo são narrativas lúdicas mais simples do que os RPGs, uma vez que apresentam opções para os
jogadores, em vez de demandarem a criação de alternativas de ação para as personagens, mas partilham com estes
de similaridades estruturais. Trata-se de uma história com algumas possibilidades de desfecho, onde o/a jogador/a
cria e/ou utiliza – mas não encarna – uma personagem que pode seguir diferentes caminhos dentro da história ao
fazer sua escolha de ação diante das opções apresentadas. Conforme lê a história, o leitor-jogador simultaneamente
a joga. Assim, a estrutura narrativa da aventura solo pode também ser considerada um hipertexto na qual o jogador
escolhe um caminho a percorrer.
A aventura solo pode ser disponibilizada em suporte impresso, sendo conhecida como livro jogo, ou em suporte
digital, sendo a forma mais popular a do videogame.
Independentemente do suporte, ambos são estruturas narrativas que utilizam mais de uma Linguagem (visual,
verbal, musical, corporal) para disponibilizar os conteúdos, podendo ser consideradas hipermídias.
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SIMILARIDADES E DIFERENÇAS ENTRE RPG E AVENTURA SOLO
Componente
Narrativo
Cenário

Personagem
Enredo
Clima
Regras

Característica
Socialização

Grau de
abertura
Hipertexto

Aventura Solo

RPG

variedade: fantasia; ficção-científica; terror;
histórico; toon. Porém, hegemonia consistente da
fantasia e atualmente do terror
figura heróica X vilanesca; personagem que
evolui, principalmente nos sistemas classe/nível
um enredo com múltiplos caminhos e desfechos
determinado pela configuração do enredo
sistema para criar personagens e resolver ações

idem

Aventura solo
pode ser jogada solitariamente, ou se em grupo,
pode haver competição ou cooperação entre os
jogadores
reatividade: tomada de decisões dentro de um
leque pré-determinado de opções
caminho associativo escolhido pelo jogador

RPG
não pode ser jogado solitariamente;
cooperação entre jogadores, em vez de
competição; requer capacidade de expressão
interatividade: resposta autônoma e não
prevista no enredo
caminho associativo construído pelo jogador

idem, porém com representação do papel
ideias para enredos (plots)
determinado pelo modo de jogar
sistema para criar personagens, resolver
ações e criar enredos
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A ESTRUTURA DA NARRATIVA LÚDICA
Por serem formas de narrativa, as narrativas lúdicas partilham com as formas literárias dos mesmos componentes, à
exceção das regras. Seja como for, a grande diferença é que na narrativa lúdica a configuração do enredo e a
atuação das personagens neste enredo não estão subordinadas apenas ao tema ou premissa, mas também às
regras.
Em se tratando de jogo, não se pode deixar de falar de regras. Nas narrativas lúdicas, as regras compõem um
sistema de simulação de realidade, que, segundo o dicionário Novo Aurélio (Ferreira, 1995), é a reprodução análoga
de algo; “simulação analógica: experiência ou ensaio em que os modelos se comportam de maneira análoga à
realidade”. Ainda sobre termos relativos, “simulacro: 2. Ação simulada para exercício ou experiência”; e “simular: 2.
Representar com semelhanças, aparentar”.
Dentro deste sistema de simulação é que se constrói a importante relação personagem-jogador. Aqui, a personagem
é a interface entre o jogador e o jogo: através dela, vive-se (mais do que se acompanha), a história, vivência esta
que deriva sua ludicidade da estreita relação com a aventura mítica. Relembrando Muniz Sodré, o mito seria "[...] o
discurso não regido pelas leis da História, o universo de contato entre homens e deuses. Míticas são as fabulações e
as alegorias relativas às peripécias dos heróis lendários [...]” (1998:75).
Assim, espera-se que as personagens da narrativa lúdica atuem como figuras heróicas, no sentido daquelas
personagens que proporão alguma mudança estrutural ou de paradigma para alguma situação do cenário ou do
enredo (Klimick, 2002): herói combina com aventura, aventura com desafio, desafio com jogo.
Dentro deste mesmo sistema de simulação, configura-se o desenrolar do enredo lúdico. Na aventura solo, o enredo
deve pressupor diferentes desenvolvimentos e desfechos, cujo desenrolar depende das escolhas do jogador entre
esta ou aquela opção narrativa - o que acontece de acordo com as regras estabelecidas. Estas escolhas compõem-
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se de desafios pertinentes ao tema, perfazendo um conjunto de eventos chave (nós narrativos) a partir das quais a
história se movimenta, seguindo este ou aquele caminho.
De acordo com as regras também se configura o desenrolar do enredo lúdico. Na aventura solo, o enredo deve
pressupor diferentes desenvolvimentos e desfechos, cujo desenrolar depende das escolhas do jogador entre esta ou
aquela opção narrativa - o que acontece de acordo com as regras estabelecidas. No RPG, o enredo deve pressupor
a intervenção direta dos jogadores, e só pode se desenrolar a partir das ações e decisões do grupo, de acordo com
ser ou não bem sucedido nessas ações, o que depende das regras. Estas escolhas ou intervenções compõem-se de
desafios pertinentes ao tema, perfazendo um conjunto de eventos chave (nós narrativos) a partir das quais a história
se movimenta, seguindo este ou aquele caminho, na aventura solo, ou se modificando completamente, no RPG.
A inserção de desafios e eventos-chave na narrativa lúdica pode ser norteada pelo modelo construído por Antonio
Furtado e Ângelo Ciarlini (1999, 2000, 2002) para concepção de um programa gerador de enredos (IPG: Interactive
Plot Generator), extraído da análise morfológica dos contos de magia realizada por Vladimir Propp (1984).1
Furtado e Ciarlini propõem a aplicação das funções de Propp à programação de um gerador de enredos a partir de
inputs de um usuário e de definições disponíveis em bancos de dados, o que muito se aproxima da estrutura de
aventura solo do jogo aqui proposto, que pressupõe uma combinação interativa e hipertextual destes elementos,
uma vez que se considera o papel das motivações das personagens no desenrolar da ação, ao contrário do que diz
Propp sobre o conto de magia, o que tornaria o conceito de esferas de ação flexível e até imprevisível.

1

O IPG associa teorias literárias, estruturalista e a narratologia, que também são de grande valia na elaboração de enredos lúdicos, com a Informática (Computação Gráfica e Inteligência Artificial - Bases
de Conhecimento, Agentes, Planejamento, Prolog, Affective Computing e Lingüística Computacional) para a elaboração de narrativas em ambiente virtual.
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NARRATIVA MÍTICA
Neste texto, vamos nos aprofundar um pouco sobre um determinado tipo de estrutura narrativa: o mito. Por que?
Porque esta estrutura ainda é a principal inspiradora das narrativas contemporâneas voltadas para o entretenimento,
sobretudo nas narrativas produzidas pela indústria cultural: os quadrinhos de super-heróis, o cinema e os seriados
de TV dos EUA épicos e de ação, os games.
Relembremos que por narrativa, entenda-se "discurso capaz de evocar, através da sucessão de fatos, um mundo
dado como real ou imaginário, situado num tempo e num espaço determinados. Na narrativa distingue-se a narração
(construção verbal ou visual que fala do mundo) da diegese (mundo narrado, ou seja, ações, personagens, tempos).
Como uma imagem, a narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo". (Sodré, 1988:75; grifos do
autor). No caso deste texto, uma mesma, ou similar, estrutura de narração mítica, que pode apresentar diferentes
mundos diegéticos: fantásticos, históricos, de ficção científica, de horror...
Novamente recorrendo a Muniz Sodré, o mito seria "[...] o discurso não regido pelas leis da História, o universo de
contato entre homens e deuses. Míticas são as fabulações e as alegorias relativas às peripécias dos heróis lendários
[...]” (1998:75).
Ainda segundo o Dicionário Básico de Filosofia (Japiassú & 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. [...]".
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Para conhecer melhor esse tipo de estrutura narrativa, comecemos com a análise morfológica dos contos de magia
realizada por Vladimir Propp (1984).2
AS FUNÇÕES SEGUNDO VLADIMIR PROPP
Propp sugere que os contos de magia seriam variações sobre uma estrutura razoavelmente recorrente e, portanto,
delimitável. Tal estrutura foi extraída da análise de diversos contos e classificada em termos de funções. Segundo
Propp: 1. "Por função, compreende-se o procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua
importância para o desenrolar da ação." (1984:26) 2. "O número de funções dos contos de magia conhecidos é
limitado." 3. "A seqüência das funções é sempre idêntica." (1984:27). Para Propp, estas funções definem o conto de
magia como gênero literário.
Estas funções podem ser agrupadas, para fins de simplificação, nas seguintes seqüências: preliminares, busca,
regresso e acerto de contas.
Na sua análise, Propp observou que ainda que "as motivações, razões e objetivos que levam os personagens a
realizar esta ou aquela ação" (Propp, 1984:68) sejam as mais variadas, elas não interferem no desenrolar do enredo.
"O comportamento dos personagens no decorrer do conto é, na maior parte dos casos, motivado pelo próprio
desenvolvimento da ação, e somente o advento do dano ou carência, função primeira e fundamental do conto, exige
alguma motivação complementar. [...] Pode-se observar, de um modo geral, que os sentimentos e intenções dos
personagens não interferem de maneira alguma no desenvolvimento da ação." (Propp, 1984:68-71).
Propp, ainda que de forma breve, no mesmo estudo, levanta considerações sobre a classificação das personagens
com base nas suas esferas de ação e com base nos seus atributos. Classificadas de acordo com suas esferas de
ação, ou seja, que funções desempenham no enredo, as 7 personagens básicas do conto de magia seriam:
2

O IPG associa teorias literárias, estruturalista e a narratologia, que também são de grande valia na elaboração de enredos lúdicos, com a Informática (Computação Gráfica e Inteligência Artificial - Bases
de Conhecimento, Agentes, Planejamento, Prolog, Affective Computing e Lingüística Computacional) para a elaboração de narrativas em ambiente virtual.
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antagonista [A, H, Pr]; doadora [D, F]; auxiliar [G, K, Rs, N, T]; vítima [M, J, Ex, Q, U, W]; mandante [B]; herói [C↑, E,
W]; falso-herói [C↑, E, L]; lembrando que pode ocorrer de vítima e herói serem a mesma personagem.
Propp menciona três atributos que permitem o reconhecimento de uma personagem: aparência e nomenclatura,
particularidades de entrada em cena e habitat. As repetições mais recorrentes representam cânones, que podem ser
isolados: formas internacionais, formas nacionais peculiares, formas correspondentes a categorias sociais. O autor
afirma que "A análise dos atributos permite uma interpretação científica do conto maravilhoso. Do ponto de vista
histórico, isto significa que o conto maravilhoso, em sua base morfológica, é um mito." (Propp, 1984:82).
A PROTAGONISTA HERÓICA NA NARRATIVA MÍTICA
Percebe-se que em alguma medida, o conto de magia e o mito compartilham da mesma figura: a protagonista
heróica. Entretanto, como se pode observar, a protagonista na narrativa lúdica, ao contrário de limitar-se e definir-se
pelas esferas de ação, parece definir-se como heróica por permear todas as esferas de ação. E, por ser heróica,
esta personagem tenderá a apresentar os atributos relativos ao mito do herói, conforme classificados a partir de
conceitos de herói extraídos de narrativas mitológicas e lendárias de tradições orais por Joseph Campbell em seu
texto O Herói de Mil Faces: “Um herói parte do mundo cotidiano para uma região de maravilhas sobrenaturais: forças
fabulosas são lá encontradas e uma vitória decisiva é obtida: o herói retorna dessa misteriosa aventura com o poder
de conceder dádivas a seus companheiros, homens comuns.” (Campbell, 1968;1973:30; tradução do inglês in:
Klimick, 2002).
Lutz Muller (1987), partindo dos conceitos de Carl Gustav Jung e J. Campbell, com o intuito de relacionar o mito do
herói a certos comportamentos psicológicos, acaba fornecendo uma descrição bem detalhada de tais atributos como
sendo as características de um tipo de personagem:
O herói tem quase sempre pais divinos ou nobres, sendo ao mesmo tempo filho de seres humanos normais. A
gestação, a gravidez; o nascimento e a primeira infância suportam uma grande carga. Algumas vezes os pais
são estéreis, outras vezes o herói é rejeitado desde o princípio; ou seu nascimento tem de se realizar em um
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local secreto, ou ele deve ser morto e exposto. Sendo de origem nobre e divina experimenta o sofrimento da
criança abandonada, desamparada, cuja verdadeira natureza a princípio não é reconhecida. É ao mesmo
tempo poderoso e carente.
Educado por pais adotivos ou por animais, em sua juventude ele logo revela talento, habilidades e poderes
especiais. Excelentes mestres ajudam-no a aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos. Adquire suas
armas pessoais, quase sempre de procedência e qualidade especial. Muitas vezes encontra também um
animal fiel companheiro - em geral cavalo, cão ou pássaro -, que se distingue pela inteligência, segurança
instintiva e força. [...]" (ref). Itálico do próprio autor.
Para caracterizar personagens de narrativas com estrutura mítica, propõem-se, devido à relação estabelecida
anteriormente com o mito heróico, as categorias organizadas por Carl Gustav Jung. Segundo o autor, o processo de
individuação por arquétipos vem sendo utilizado para a caracterização narrativa, consciente e inconscientemente,
desde os primeiros relatos mitológicos do ocidente, sobretudo na literatura de massa. Para Jung, o herói é a
protagonista na busca do si-mesmo (self), e as coadjuvantes representam os arquétipos pelos quais esta
protagonista deve passar para atingir seu objetivo.
Jung adotou as quatro categorias heróicas do Hinduísmo, que serviu como base religiosa para a organização social
em castas na Índia. Segundo este pensamento religioso, espera-se que todo indivíduo na sociedade atinja estes
quatro objetivos e busque realização na vida carnal antes de partir dela, através do equilíbrio e harmonia entre estes
quatro caminhos. São eles: dharma, identificado por Jung como o caminho do combate e do dever rigoroso; kama, o
caminho do prazer; moksha, o caminho da obediência e da submissão moral, sobretudo à conduta religiosa; e artha,
o caminho da praticidade e da solução de problemas.3

3

Fonte: http://hinduwebsite.com/hinduism/h_aims.htm (capturado em 15/04/2004), por indicação do Dr. Antonio Furtado durante a disciplina Esquemas
Conceituais de Narrativas da pós-graduação strictu senso em Informática da PUC-Rio.
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O PAPEL DA PERSONAGEM HERÓICA NA ESTRUTURA DA NARRATIVA LÚDICA
Percebe-se que em alguma medida, o conto de magia, o mito e a narrativa lúdica compartilham da mesma figura: a
protagonista heróica. Entretanto, como se pode observar, a protagonista lúdica, ao contrário de ser limitada e
definida pelas esferas de ação, parece definir-se como heróica por permear todas as esferas de ação. E, em sendo
heróica, esta personagem tenderá a apresentar os atributos relativos ao mito do herói, conforme descrito no texto
Narrativa Heróica e Mítica.
Partindo de Campbell, Carlos Klimick (2002) coletou diferentes conceitos de personagem em Role-playing Games
diversos, cujos temas e estruturas míticas muito se assemelham às Aventuras Solo. Desta coletânea podem-se
extrair as seguintes observações: 1) a personagem protagonista no enredo é uma figura heróica no sentido de ser
"especial" ou "além do comum"; 2) os diferentes jogos oferecem tipos de heróis para os jogadores, tipos estes que
variam conforme seus métodos de ação.
Em outra pesquisa (Bettocchi, 2008), foi sugerida uma classificação para tipos de personagem em RPG com base
nas próprias definições presentes em diferentes títulos. Partindo do conceito de "classe" do RPG Advanced
Dungeons and Dragons (Cook, 1989), buscou-se uma generalização destes tipos, que em cada jogo recebem
denominações diferentes, mas são bastante similares em termos de métodos de ação, doravante denominados
comportamentos. Retomemos o conceito de função para Propp: "Por função, compreende-se o procedimento de
um personagem, definido do ponto de vista de sua importância para o desenrolar da ação." (1984:26). Lembremos
que, ao contrário do que acontece no conto de magia, na narrativa lúdica, o comportamento da protagonista é que
define o desenrolar da ação, uma vez que é por meio deste método de ação que a personagem atua para solucionar
os desafios e atingir suas metas.
Além dos comportamentos, as protagonistas lúdicas apresentam, de modo geral, um segundo parâmetro
fundamental, observável em diversos títulos, sob as denominações mais variadas: o modo como se relacionam com
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o mundo e consigo mesmos. Trata-se de traços de personalidade, afetividade, desejos, emoções e tudo mais que
condiga com a situação de subjetividade, entendendo-se sujeito como um produto tanto psicológico quanto social.
Estes traços constituem, de modo amplo, a atitude, que na narrativa lúdica é absolutamente fundamental, pois, junto
com o comportamento, determina as motivações que movem o enredo. O comportamento é o como a
personagem age e a atitude é o porquê ela age de tal forma.
Furtado e Ciarlini (2002) propõem a inserção do comportamento dos agentes (personagens) no desenrolar da
composição do enredo através de regras de inferência de motivações. Isto implica dizer que agentes de diferentes
perfis submetidos a situações similares tenderão a demonstrar motivações diversas.
Com base nas categorias propostas por Jung, nas referências de Furtado e Ciarlini para o IPG e nas próprias
classificações de diferentes títulos de narrativas lúdicas, sugere-se uma classificação genérica que define os Perfis
heróicos recorrentes com base em tipos de atitudes e comportamentos.4 Esta classificação genérica pode ser
aplicada a diferentes temas e ambiente narrativos.
Comportamento marcial: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio, assumindo a possibilidade de
perdas no processo.
Comportamento altruísta privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução harmônica, muitas vezes
incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros.
Comportamento investigativo: privilegia os métodos de observação, análise e dedução, buscando compreender o
problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém arriscando-se a não ter tempo hábil.
Comportamento hedonista: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais fácil e confortável,
preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e morais.
4

O primeiro jogo narrativo a “classificar” tipos de personagens foi efetivamente o primeiro RPG criado: Dungeons and Dragons. Estas classes pertenciam a grupos genéricos de ocupações profissionais:
guerreiros (lutador, rastreador e paladino), magos (mago, ilusionista, outros), sacerdote (clérigo, druida, outros) e ladino (ladrão e bardo). Segundo o capítulo 3 do Manual do Jogador de AD&D (Advanced
Dungeons and Dragons, segunda versão deste jogo), estas classes seriam referências a "arquétipos" históricos e lendários de diferentes culturas. As “classes” do AD&D acabaram se tornando uma
espécie de padrão para os tipos de personagens de todos os outros jogos de interpretação, independentemente da ambientação, apesar de o termo “classe” nem sempre ser utilizado; cada jogo cunha seu
próprio termo para definir os tipos de personagens. A partir daí, as Aventuras Solo adotaram a classificação, sobretudo em ambientes de fantasia.
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As atitudes representam a predominância do tipo de relacionamento psicológico e ideológico que a personagem
mantém com si mesmo e com o mundo. Estes valores pessoais fazem parte de um encontro cíclico entre individual e
coletivo: atitudes individuais que se constituem em atitudes de grupos sociais, que por sua vez voltam a interferir nas
atitudes individuais.
Por que então "pessoais"? Em termos de jogo, é interessante separar os valores predominantes de um grupo social
e os valores de cada indivíduo, pois muitas vezes eles são conflitantes. Isto quer dizer que certas atitudes
socialmente aceitas podem parecer repulsivas para a personagem e vice-versa. As atitudes podem estar em conflito
entre si, em conflito com os valores sociais e/ou em conflito com o comportamento. Ou podem ser totalmente
harmônicos e bem-resolvidos.
Buscou-se organizar as infinitas possibilidades de atitudes pessoais em grupos genéricos que se caracterizam pelo
modo como uma personagem interage com o grupo social: cooperação, competição, isolacionismo ou rebeldia.
Preferiu-se evitar as dualidades de origem maniqueísta, como bondade e maldade, muito comuns neste tipo de
narrativa, para que a classificação ficasse mais genérica e pudesse ser aplicada a outras formas narrativas.5
Atitude cooperativa: os valores pessoais nesta abordagem são aqueles que privilegiam as ações em equipe, a
harmonia, a ordem. As personagens que valorizam a cooperação acreditam que todo crescimento é coletivo e que
só serão felizes se seu grupo social também o for. As vantagens de ser cooperativo são a facilidade de aceitação no
grupo, e certa tranqüilidade e segurança. As desvantagens são uma possível tendência ao conservadorismo e
acomodação ("time que está ganhando não se mexe").
Atitude competitiva: inclui os valores pessoais que privilegiam a rivalidade, o conflito e o questionamento. As
personagens que valorizam a competição acreditam que o crescimento acontece pela comparação e superação
5

O conceito de “alinhamento” (índole) apareceu pela primeira vez também no RPG Advanced Dungeons and Dragons, da TSR (EUA, 1979). Segundo o Guia do Jogador (Cook, 1989:46) da segunda
edição, o alinhamento da personagem serve de guia para suas atitudes morais e éticas em relação a outros e ao universo, assim como para fornecer uma idéia mais clara de como a personagem lidará
com dilemas morais. Apesar de não dever ser tratado como “camisa-de-força”, o alinhamento define atitudes gerais, divididas em caóticas, neutras e ordeiras e boas, neutras e más. De acordo com o Guia,
a combinação destes dois conjuntos de atitudes “serve para definir bem as atitudes da maioria das pessoas no mundo”.
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entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente numa tensão de interesses.
As vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento de fronteiras e limites. As desvantagens são uma
tendência ao egoísmo, à agressividade e à intolerância.
Atitude isolacionista: inclui os valores pessoais que priorizam o individualismo e o isolamento social. As
personagens isolacionistas não acreditam na interação com o outro, apesar de sabermos que isto é praticamente
impossível. Estas personagens buscam a felicidade e o crescimento na solidão, tentando não se definir a partir de
outras ou de um grupo. Elas nem se interessam em competir e se provarem melhores, nem em cooperar e melhorar
o grupo. As vantagens são certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de regras sociais e as
desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.
Atitude rebelde: inclui os valores pessoais que priorizam a transgressão às regras, sejam elas quais forem: "Hay
gobierno, soy contra!". Estas personagens não se preocupam em competir ou cooperar, mas também não se
mantém a parte da sociedade: na verdade estão sempre presentes provocando conflitos e questionamentos que não
tem pretensão de inovação, mas sim de abalo das estruturas e do tecido social, o que muitas vezes é o pontapé
inicial para uma mudança necessária.
Temos, assim, um estado inicial composto de: Perfil [atitudes + comportamento (como a personagem age)] +
Situação [funções situacionais preliminares (o quê ela quer mudar ou manter)] = Motivações ou metas iniciais
(para qual fim ela atuará). Este estado inicial de caracterização da personagem inclui, além do Perfil, um estado
interno de conhecimentos e informações de que dispõe a personagem e que evita, como já mencionado, a
onisciência.
Para evitar a onisciência de uma situação, o que entraria em contradição com o objetivo de tomada de decisões, os
autores atribuem um estado interno a cada agente: um perfil composto de elementos cognitivos e afetivos, que se
constituem em métodos de ação e traços de personalidade que privilegiam certos impulsos e emoções.
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Aplicando tais conceitos à narrativa lúdica, pode-se propor que o perfil de uma protagonista seria composto por
atitude mais comportamento; tal perfil, quando submetido a uma dada situação, demonstraria uma reação que
encadearia uma seqüência motivação – ação – resultado – motivação, e assim por diante.
Nas narrativas lúdicas, o estado interno costuma ser definido em virtude do perfil. Na maioria delas, os estados
internos das personagens são definidos a partir de dois parâmetros básicos: atributos e habilidades, ou perícias. De
modo bem resumido, atributos representam como a personagem é, física e mentalmente, enquanto que
habilidades representam aquilo que a personagem é capaz de fazer. Entretanto, é muito comum vermos
parâmetros que num jogo são habilidades e em outros são atributos, e vice-versa. Portanto, preferimos o conceito
mais geral de Competência para definir o que a personagem sabe ou não, pode ou não, executar.
Philippe Perrenoud, professor da Universidade de Genebra, apresenta o conceito de competências em que o
aprendizado não é um fim em si mesmo, mas os aprendizes devem ser capazes de aplicar fora do ambiente de
aprendizado os conhecimentos nele adquiridos. Competência então seria “uma capacidade de agir eficazmente em
um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles.” (Perrenoud, 1999:7)
Como as personagens precisam usar de suas habilidades e atributos para superar os desafios propostos na trama,
parece-nos que o termo “competência”, conforme definido por Perrenoud, seria um bom termo genérico para essas
características das personagens.
Assim como às funções, às competências também se atribuem valores quantitativos (custos e modificadores
numéricos) e/ou qualitativos (níveis), que servem como parâmetros sobretudo na resolução de ações que envolvem
aleatoriedade.
De modo geral, um sistema de regras de narrativa lúdica possui um componente aleatório e um componente
definido. O componente aleatório é, na grande maioria, o rolamento de dados, e representa o acaso, as
possibilidades que perfazem a gradação entre sucesso e fracasso na realização de alguma coisa. O componente
definido consiste justamente do estado inicial que foi definido quando da concepção da personagem: perfil e
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estado interno. Comparados com dificuldades pré-estabelecidas, estes dois componentes fornecem um resultado
numérico e qualitativo que auxilia os jogadores a decidirem se tal ação foi ou não bem-sucedida.
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