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Resumo 

 

 

Este trabalho pretende discutir a tese de que os jogos de Role-Playing (Jogos de 

Representação de Papéis), constituem uma forma mais efetiva de aprendizado por 

meio da qual noções como socialização, ampliação do imaginário, intuição e lógica 

podem ser aprimoradas. Busca também identificar até que ponto o Role-Playing 

Game (RPG), por suas características de atuação cooperativa, possibilita 

desenvolver, além desse alargamento e complexificação do imaginário individual e 

da capacidade de atuação coletiva, a competência da produção textual. Se esta 

modalidade de jogo se institui como objeto de pesquisa, seu ambiente encontra-se 

no universo da cibercultura, espaço atravessado por questões como as da 

sociedade enredada, da constituição de uma cultura de convergência, da ampla 

disponibilidade informacional e da relação entre privacidade e identidade. O olhar é 

direcionado para esse espaço para perceber como os jovens que jogam RPG se 

encontram e trocam experiências, conhecimentos e visões de mundo, e o modo com 

que redefinem suas identidades, além de, claro, procurarem a diversão com o jogo. 
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Abstract 
 

 

This paper discusses the thesis that the role-playing games (Role Playing Games 

Representation), are a more effective way of learning through which notions such as 

socialization, expanding the imagination, intuition and logic are enhanced. It also 

seeks to identify to what extent the Role-Playing Game (RPG) for its characteristics 

of cooperative action, enables people to develop beyond this enlargement and 

complexity of individual imagination and capacity for collective action, the jurisdiction 

of textual production. If this game mode is established as a research object, its 

environment is in the universe of cyberspace, space traversed by issues such as the 

entangled society , the establishment of a culture of convergence of informational 

wide availability and the relationship between privacy and identity. The gaze is 

directed to this space to see how the youngsters playing RPG meet and exchange 

experiences, knowledge and worldviews, and the way that redefine their identities, 

and, of course, seek the fun with the game. 
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um anel para todos governar, um anel para encontrá-los 

um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los 

(Tolkien) 

 

Introdução 

 

A inspiração para a construção deste trabalho surgiu a partir da leitura de um 

artigo sobre o universo dos jogos virtuais baseados em RPG (Roleplaying Game), 

que analisa eventos que extrapolam sua constituição normal de mero divertimento. 

Nesse artigo, Vianna observa uma forte capacidade de produção de complexidade e 

hibridação nesse universo,  

  

"Everquest", como tantos outros games on-line descendentes dos RPGs 
(portanto descendentes do imaginário do "Senhor dos Anéis"), é um mundo à 
parte, com sua própria mitologia, na verdade uma bricolagem de várias 
mitologias de procedências diversas. Quem joga "Everquest" vive no mundo de 
Norrath, que é dividido em três continentes, onde habitam 13 raças, entre elas 
os bárbaros, os ogros, os elfos e até os humanos. As diferentes raças têm 
diferentes classes ocupacionais: guerreiros, mágicos, druidas etc. Já é 
complexidade para sociedade nenhuma botar defeito (VIANNA, 2004:5). 

 

A partir daí, ao se tomar contato com a cultura do Role-Playing Game, seja 

ele virtual ou presencial, percebeu-se uma história por trás desse jogo. À medida 

que visualizava-se a dimensão do objeto, a sua amplitude e o seu caráter de 

produção de narrativas, algo mudava no projeto. O que era para ser uma análise da 

produção dessas narrativas em jogos virtuais, passou-se para a compreensão de 

como jogadores se articulam, comunicam, produzem identidades, misturam 

referências e constroem narrativas em redes sociais. Importante frisar que os 

usuários dessas redes sociais jogam, tanto o RPG virtual, como o original RPG de 

mesa, alguns preferindo um ao outro e até mesmo escolhendo as duas 

http://2.bp.blogspot.com/-8bnQnXfv1N4/TsRe42RCyMI/AAAAAAAAAEI/S5dNcbiiWWw/s1600/Image.jpg
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modalidades. O território escolhido dentro dessas redes foi o das comunidades 

criadas para reunir os adeptos da cultura do RPG. Esse é espaço onde, do mesmo 

modo que o físico, amigos se encontram para divertir-se, brincar, desenvolver várias 

habilidades e jogar conversa fora.  

Nas redes sociais busca-se o encontro, a informação e o prolongamento ou 

estabelecimento das relações sociais. Elas tornaram-se um espaço midiático cada 

vez mais presente e acessível. E a partir dessas redes, a conexão de dados, de 

informações e trocas de visões de mundo, apontam para mais uma definição dos 

tempos que correm. Para muitos, esses fatos determinam uma nova era de 

compreensão midiática. A era da convergência. 

Nesse contexto de novas apropriações culturais do universo virtual, em que o 

agrupamento dos indivíduos tecnologicamente integrados e conectados se constitui 

em corpo criador, podemos compreender esse virtual como “integralmente vivo” 

(LÉVY, 2003:137). E é na integralidade (não totalizante) que emerge a cibercultura 

como uma nova e mais abrangente consciência social. E como tomamos contato 

com esta consciência? Como podemos aprender e nos transformar com ela? 

É por dentro deste universo, o da cibercultura, que este estudo procura 

responder a esta indagação: como membros de comunidades de RPG, no Orkut e 

no Facebook, respondem pelas práticas de jogo como meio de aprendizagem de 

novos modos de produção textual? 

O universo virtual, a partir da disseminação das ferramentas de comunicação 

digital, trouxe um novíssimo paradigma de desenvolvimento social, onde, a partir do 

debate, do planejamento que envolve pessoas espalhadas pelo planeta, pode-se por 

em prática ações que visam modificar as condições de existência de grupos, 

sociedades, culturas, meio-ambientes. Castells, Lévy, Rheingold, Barbero e vários 

outros autores defendem a possibilidade da criação de uma real, apesar de virtual, 

aldeia global por meio desses mecanismos comunicacionais.  

É daí que surge a ideia central deste trabalho, a análise de comunidades 

dentro de redes sociais focadas nos jogos de RPG – sejam eles presenciais, de 

mesa ou virtuais – e de seus processos de troca de informação e de construção 

identitária. Na Introdução do manual do jogo fundador do RPG, Dungeons and 

Dragons, os autores esclarecem: 
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D & D é um jogo cooperativo, no qual você e seus amigos têm de trabalhar 
juntos para chegar ao fim de cada aventura e se divertir. É um jogo de narração, 
cujo único limite é a sua imaginação. É um jogo de fantasia e aventuras, 
baseado nas tradições das maiores histórias de fantasia de todos os tempos 
(HEINSOO & COLLINS & WYATT, 2009:6). 

 

Trabalhar no meio virtual como atividade de campo oferece algumas 

dificuldades iniciais. O pesquisador, ao se inserir no universo virtual, necessita 

repensar alguns procedimentos metodológicos para poder compreender melhor esse 

novo campo, em que “categorias básicas do entendimento humano, como tempo, 

espaço, corpo, etc., encontram-se ‘deslocadas’ e as pessoas estão, de certa 

maneira, ‘homogeneizadas’ em sua presença na tela do monitor do computador” 

(AMARAL, 2001). 

Portanto, este trabalho procura utilizar, como processo metodológico, um 

modelo de pesquisa que busca inspiração na etnografia procurando abranger o 

universo das comunidades que se imbricam por meios virtuais, um referencial 

metodológico que pretende se apropriar do fazer lúdico e da forma como se podem 

criar as inteligências coletivas nesse espaço privilegiado, a partir da cooperação e 

da participação tanto dos pesquisados como do pesquisador.  

As abordagens teóricas que dão fundamentação a este trabalho começam, no 

primeiro capítulo, pelo estudo das questões que envolvem o ciberuniverso. O 

hipertexto resultante dessa nova cultura ou meio reflete a rapidez, a extensão, a 

interconectividade disponível e novas apropriações linguísticas que permitem aos 

jogadores de RPG tornar o seu passatempo o mais rico possível. Manuel Castells 

analisa as transformações econômicas culturais e políticas das sociedades 

enredadas e as novas definições de poder a partir dos recentes avanços 

tecnológicos. Pierre Lévy preocupa-se em entender como os meios de comunicação 

hipertextuais são capazes de gerar uma inteligência coletiva, universal mas não 

totalizante. Howard Rheingold oferece uma reflexão sobre como os modernos meios 

de comunicação afetam a vida das pessoas que se encontram nas comunidades 

virtuais, elaborando novas circunstancias sociais, culturais e políticas. William John 

Mitchell questiona o modo com que um mundo interconectado interfere nas 

constituições urbanas e quais as possibilidades advindas desse caminho. Para o 

estudo do jogo como categoria epistemológica, as referências provêm do diálogo 
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entre Johan Huizinga e Roger Caillois que amplia a discussão sobre o significado 

social e cultural do jogo. Para a leitura do jogo como artefato cultural, foram 

utilizadas as teorias de Walter Benjamin sobre a produção de significados a partir 

das construções culturais alegóricas e a finalidade do brinquedo; assim como as de 

Mikhail Bakhtin sobre o riso na renascença, os jogos, as imagens e o simbólico; e o 

pensamento de Gilles Brougère sobre a relação entre o jogo e a cultura e o jogo 

como cultura. No último tópico desse primeiro capítulo, abordaram-se, 

comparativamente, as concepções de habitus de Bourdieu e Elias na análise do jogo 

como fator social. 

O segundo capítulo trata dos processos de leitura, produção de narrativas, 

gênero e matrizes culturais. Inicialmente, os autores lembrados foram Martín-

Barbero, ao explorar o processo de mudança da cultura oral para a cultura escrita e 

as suas consequências, segundo uma história social da leitura; Umberto Eco que 

interpreta a obra artística como um processo contínuo na relação entre quem a 

produz e quem a frui; Paul Zumthor considera a leitura como performance e 

reinterpretação contínua do texto a partir do preenchimento das lacunas deixadas 

pela obra, e adverte sobre a perda da vocalidade, isto é, da referência de quem fala, 

cuja voz ao ser reiterativamente manipulada artificializa-se; Espen Aarseth, que se 

ocupa com os modos com que os leitores diferenciam e se relacionam com as novas 

e as antigas formas textuais, bem como com os novos gêneros de textos surgidos 

com os jogos eletrônicos. O segundo tópico deste capítulo, que contempla as 

estruturas narrativas, traz as visões de Bakhtin sobre a dialogicidade do texto e sua 

construção polifônica e defende a possibilidade de aplicação ao RPG dessas 

concepções; o modo com que Tzvetan Todorov observa o discurso embutido em 

cada narrativa e a construção social por trás do termo literatura; expõe o esforço de 

Umberto Eco de refletir sobre a narrativa e a percepção do presente temporal que a 

constitui; a análise de Vladimir Propp sobre as estruturas do conto maravilhoso e os 

componentes de seu modelo narrativo; ademais, apresenta a advertência de Walter 

Benjamin acerca do fim das narrativas a partir da modernidade implantada pelo 

capitalismo industrial. O terceiro tópico beneficia-se das concepções de, novamente, 

Martín-Barbero e Bakhtin, discorrendo sobre o modo com que o mercado de bens 

simbólicos exerce influência em suas configurações de gênero; do entendimento de 
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Propp a respeito da constituição histórica do conto maravilhoso; e complementando 

com o subsídio de Sonia Rodrigues que elabora uma demarcação do RPG como 

gênero narrativo e procura identificar suas matrizes de formação. Finalizando o 

segundo capítulo, que trata dos elementos presentes na narrativa do RPG, 

escolheu-se analisar questões sobre guerra e violência; sobre a importância dos 

heróis, aqui contando com os aportes de Martín-Barbero e Umberto Eco ancorados 

em Gramsci; e do significado de aventura; repertório; e como se dão os usos e 

apropriações dentro dessa cultura. 

O terceiro capítulo desloca o olhar para questões referentes à mediação e 

utiliza do pensamento de Martín-Barbero e seu debate sobre a reconstrução do 

discurso mediado a partir das apropriações de seus significados pela audiência, 

tanto como um percurso circular que as relações entre as denominações de cultura 

popular e cultura oficial fazem ou evitam fazer; Raymond Williams comenta a 

mediação possível entre a arte, como espaço das ideias e a sociedade; e Henry 

Jenkins introduz o conceito participativo de cultura da convergência, buscando 

observar os fluxos que as novas e as velhas tecnologias midiáticas superpõem e as 

transformações sociais, culturais, políticas e mercadológicas possíveis. Na segunda 

etapa desse capítulo é feita uma aproximação entre os referenciais teóricos e 

metodológicos empregados no estudo de redes sociais virtuais, onde aparecem os 

estudos de Christine Hine, demarcando um campo para a análise etnográfica do 

universo virtual; bem como o aparato metodológico proposto por Raquel Recuero 

para o exame das interações constituídas entre os componentes das redes sociais; 

e Ecléa Bosi demonstrando como a metodologia de história oral pode oferecer um 

caminho fértil para a compreensão dos fenômenos sociais. Por último, relatou-se um 

histórico do processo de construção teórico-metodológica deste trabalho. 

No quarto e último capítulo, onde consta a análise dos dados coletados no 

campo, primeiramente estabelece-se um percurso desse trabalho de pesquisa, com 

seus problemas, desvios e ajustes, bem como suas inspirações; a seguir, os dados 

colhidos no Facebook são destacados por questões temáticas, permitindo reflexões 

sobre as respostas dos participantes. No último item desse tópico foram agrupadas 

as histórias de vida cultural dos respondentes e construída uma bricolagem textual. 

Ao final, são enunciadas as considerações finais do processo de pesquisa. 
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O referencial adotado neste trabalho é da etnografia em meio virtual. 

Identificamos nos estudos e práticas desenvolvidas por Daniel Miller e Don Slater, 

suas preocupações a respeito de dinâmicas de objetivação e dinâmicas de 

mediação, e por Christine Hine, que se inquieta com os modos como as relações de 

uso e de produção são imbricadas e determinadas pelos significados que o meio 

virtual adquire. 

 
Muitos grupos de pessoas, incluindo produtores de hardware, provedores de 
serviços de Internet, desenvolvedores de aplicativos, webdesigners e 
colaboradores de newsgroups, podem ser identificados como produtores da 

Internet. O usuário de Internet pode ser classificado como uma categoria dentro 
do campo de trabalho dos provedores de serviços de Internet ou das agências 
de propaganda ou dos comerciantes dos novos computadores pessoais prontos 
para conexão. Poderíamos projetar estudos etnográficos que rastreassem os 
modos nos quais as concepções dos usuários de Internet se entrelaçam em 
seus pontos de acesso, propagandas ou peças de hardware. Poderíamos 
investigar quem os usuários de Internet consideram como relevantes nas 
comunidades de produtores e, então, usar isso como um ponto de partida no 
estudo das práticas desses agentes. Usuários de Internet, no entanto, são, 
frequentemente, também produtores de conteúdo. (HINE, 2001:35, tradução 
nossa). 

 

O objetivo deste processo de pesquisa é observar a capacidade que os atores 

contatados têm de se relacionar com seus universos de significados simbólicos e de 

produzir vários níveis de capacidade perceptiva e cognitiva como sendo 

competências de articulação e interação com as realidades a sua volta. Para este 

fim foram adotados os seguintes procedimentos: aproximação como observador; 

levantamento de comunidades, no Orkut e posteriormente no Facebook, como 

espaços de interação e produção de conteúdo textual. 

O desenvolvimento do processo de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

1- Observação exploratória dentro das comunidades construídas para 

agregar interessados em RPG, com a finalidade de entender seus 

conteúdos simbólicos, suas formas de expressão e articulação (Orkut). 

2- Identificar e contatar atores que sejam elementos de articulação e que 

possam fornecer dados centrais sobre os processos de jogos e os 

elementos identitários constituintes de: 

a. mestres; 
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b. escritores e produtores de jogos; 

c. designers; 

d. pessoas que atuam com RPG em outros universos (escolas, 

empresas, etc.); 

e. outros pesquisadores. (tentado sem sucesso primeiramente no 

Orkut e depois no Facebook, com bons resultados) 

3- Contatar grupos de RPG de mesa e on-line, documentar suas atividades e 

colher depoimentos individuais e coletivos de seus componentes.  

4- Acompanhar etnograficamente comunidades focadas no RPG, 

identificando: 

a) desenvolvimento da capacidade de produção textual; 

b) desenvolvimento da capacidade de articulação e interação com a 

realidade; 

c) produção de imaginário; 

d) produção de identidade; 

e) articulação coletiva. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre o universo lúdico e a 

constituição de processos de aprendizado de produção textual por meio virtual. Os 

elementos secundários que apoiarão a consecução dessa meta básica estarão na 

compreensão: 

 dos elementos culturais que se formam em torno destas estruturas: as do 

jogo, as das percepções midiáticas e as da construção textual e de 

imaginário. 

 da produção de conhecimento coletivo, interativo e enredado e de uma 

cultura ciber como cultura de convergência e surgimento de novos 

sensórios e ordens de sensibilidade. 

As categorizações abordadas neste trabalho se definem por: 

 jogo: o de imitação e representação como abordaremos por meio da 

classificação de Callois (1990). 

 aprendizagem: como modo coletivo de produção de identidade e relação 

com as realidades presentes. 
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 produção textual: como capacidade de estabelecer ligações entre o 

imaginário e a textualidade, seja esta oral, escrita ou visual. 

 

As origens das práticas lúdicas que geraram o RPG estão nos chamados 

jogos de guerra, com seu caráter mais competitivo que cooperativo, mas com uma 

possibilidade textual, ou seja, a de haver uma história a ser contatada. O jogo de 

xadrez, de origem persa e indiana para alguns especialistas, ou chinesa para outros, 

pode ser identificado como o primeiro jogo de guerra da história. As indicações 

parecem se confundir na distância dos milênios, como podem ser confirmadas pela 

figura abaixo da rainha egípcia Nefertari (1290-1254 a.C.), esposa de Ramsés II, 

movendo peças em um tabuleiro de um jogo desconhecido. 

 

         Figura 1 Rainha Nefertari 

 

    Fonte: (WILSON, 1981:1) 

 

De acordo com Gizycki, as evidências não muito concludentes apontam para 

várias possibilidades de origem do jogo. Assinalam que “descobertas realizadas no 

Egito, Iraque e Índia ao longo do tempo deram origem a rumores de que o xadrez foi 

jogado 3000 anos atrás, mas esses rumores sempre provam ser sem substância” 

(1972:11). E acrescenta que existe uma outra lenda indicando o rei grego 

Palamedes como seu criador para entreter os guerreiros entediados durante o 
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prolongado cerco de Tróia (idem). Indícios que dificultem uma maior exatidão na 

produção de uma história do xadrez não faltam: 

 

No Egito faraônico, um tabuleiro axadrezado aparece frequentemente 
representado nos túmulos. As cinco casas em baixo e à direita estão 
ornamentadas com hieróglifos benfazejos. Por cima do jogador, há inscrições 
que referem as sentenças do juízo dos mortos, ao qual preside Osíris. O defunto 
arrisca a sua sorte no outro mundo e ganha ou perde a bem-aventurada 
eternidade (CAILLOIS, 1990:82).  

 

Existe, porém, uma linha que configura um caminho possível, mas não 

confirmado, para a formação do xadrez ocidental. Nascido como Chaturanga, ao ser 

levado à Pérsia passa a ser denominado Shatranj. A exportação para a China gera o 

Xiang-qi, que junto com o Go, espalha-se por outros países como Japão, Coréia e 

Tibete. Com o domínio árabe do império persa, o jogo se dissemina por várias 

regiões. A entrada do xadrez na Europa se dá no século X, na península ibérica 

através dos mouros e na Itália com os sarracenos.  

Para se estabelecer as origens históricas do xadrez, os especialistas 

baseiam-se nos relatos mitológicos de cada cultura, em sua maioria de transmissão 

oral. Mas para obter evidências mais conclusivas, esses autores procuram identificar 

em obras literárias ou em descobertas arqueológicas alguma referência possível.  

No caso do Chaturanga, existe a lenda do sábio que apresenta o jogo de sua 

invenção a um monarca que, maravilhado com a novidade, resolve recompensá-lo 

com qualquer coisa que quisesse. Diante da oferta de terras, ouro, escravos, o sábio 

preferiu arroz, desde que disposta a quantidade em escala geométrica pelo 

tabuleiro. Essa lenda indica o surgimento de tal jogo ao século XV a.C. Apesar do 

mito, as duas primeiras referências literárias ao Chaturanga, o Vasavadatta de 

Subandhu, e o Harshcharita de Banabhatta, datam respectivamente dos séculos VI e 

VII.  

 

A exata origem e a data da invenção do jogo de xadrez ainda se perde nas 
brumas do passado venerável. Alguns são da opinião de que Mandodari, a 
consorte de Ravana, criou este jogo de guerra como uma alternativa 
interessante para guerras sangrentas em que seu esposo geralmente se 
encontrava engajado. Esta lenda da origem do xadrez de Chaturanga muito bem 
sublinha o aspecto catártico do jogo. (KISHORE, 2006:8, tradução nossa). 
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Perla (1990:16, tradução nossa) aponta que uma das razões do sucesso do 

Chaturanga entre a nobreza indiana era a sua sofisticação e apelo nacional. “Ao 

contrário da simplicidade e despojamento dos jogos do extremo oriente, Chaturanga 

tinha muita cor local. As peças do jogo não eram pedras lisas simples, mas 

representações elaboradas de soldados de infantaria, carros, elefantes, e cavalaria”. 

Manobravam-se as peças pelo tabuleiro baseando-se em um grupo de regras fixas, 

sendo que os movimentos das peças eram determinados pelo rolar de dados.  

A China é a terra natal de vários jogos que, posteriormente, se espelharam 

pelo mundo. No caso do Xiang-qi, a sua mais antiga referência indica que foi 

inventado pelo imperador Wu (543-578) da dinastia Bei Zhou (557-581). “Desde 

essa época, a China passou a ser dominada pela influência budista proveniente da 

Índia, daí a se suspeitar de uma certa semelhança do Xiang-qi com o jogo indiano 

de guerra” (LEVENTHAL, 1978:5, tradução nossa). A influência indiana na China 

pode ser constatada pelo fato de o nome de uma das peças do Xiang-qi ser Elefante 

Dourado, um elemento distinto da cultura chinesa (Ibidem:6). Já o Wei-Ki, que 

posteriormente se chamaria Go, teve a sua perenidade garantida por ter sido 

adotado, por razões diferentes, por várias elites que se encontravam no poder. Esse 

jogo teria um papel fundamental na filosofia, religião e arte orientais (SHOTWEEL, 

2003). De acordo com antigos documentos chineses, foi o imperador Shun, que 

viveu no século XXIII a.C., quem inventou o jogo. “É certo que, no século X a.C. – ou 

seja, 1.300 anos depois da época de Shun – a fama de Go era bem conhecida na 

China, pois várias obras chinesas que datam desse período mencionam o jogo em 

poemas e alegorias” (LASKER, 1960:xiii, tradução nossa). Go só seria introduzido 

no Japão no ano 754 d.C., pelas mãos do embaixador japonês Kibidaijin que trouxe 

o jogo da China (Ibidem:xv). 

 

Parte do problema [a confusão sobre a origem do jogo] é que os chineses são 
grandes inventores de jogos. Hoje sabemos sobre jogos como mahjong, wei-chi, 
dominó e até mesmo um jogo conhecido no Ocidente como "damas chinesas" e 
que ainda é popular na China. Todos estes jogos foram inventados pelos 
chineses. Parece que muitos outros jogos de tabuleiro surgiram e 
desapareceram ao longo dos séculos na China. Ninguém sabe as regras exatas 
destes jogos ou como eles eram jogados (SLOAN, 1992:146-147, tradução 
nossa). 
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Nichols (2006) contrapõe as opiniões opostas de Joseph Needham, sinólogo 

e adepto da primazia chinesa na invenção do xadrez com as de Harold Murray, 

defensor da India como berço do jogo. Também o orientalista polonês Franciszek 

Machalski (apud GIZYCKI, 1972) acredita categoricamente na origem indiana, 

citando um texto persa do período sassânida (242-651 d.C.) escrito em língua 

Pahlavi que se intitula Chatrang Namakwor, um Manual de Xadrez. A palavra 

chaturanga – que em persa tornou-se shatranj – em sânscrito significa quatro (o 

tabuleiro era dividido em quatro exércitos) ou um destacamento. Se há resistência 

para aceitar a primordialidade hindu, não se encontram evidências históricas do 

xadrez ter nascido na China. Há apenas uma tradição que aponta para essa 

probabilidade.  

A invasão árabe ocorrida em 641 acarretou, por mais de um século, uma 

profunda sobreposição entre as culturas muçulmana e persa. O satranj é 

incorporado pelos árabes e difundido pelos territórios ocupados, tendo entre os 

séculos VII e X como o período de seu maior desenvolvimento (DAVIDSON, 

2007:25). É com a tomada da Península Ibérica e através das relações comerciais 

com a Itália que os árabes, a partir do século IX, introduzem o jogo na Europa. Se o 

xadrez praticado na Europa por volta de 1200 era praticamente indiferenciado do 

jogo árabe, é com as inovações renascentistas que ele se aproxima do modo atual. 

Durante esse período foram introduzidas inovações que tinham o objetivo de dar 

maior dinâmica ao jogo, além de privilegiar as estratégias de longo prazo 

(Ibidem:17). Um desses aperfeiçoamentos foi a transformação da rainha que, antes 

era uma das peças de comando mais fracas do tabuleiro, tornando-se a mais 

poderosa arma do xadrez (Ibidem:32). O primeiro manual europeu foi o Libro de la 

Invencion Liberal y Arte del Juego del Axedrez do padre espanhol Ruy López de 

Sigur, impresso pela primeira vez em 1561. Elemento essencial da Idade Média, a 

cultura alegórica persiste na renascença. Há símbolos por todo lado, “nos números, 

na natureza, na terra e no céu. O xadrez [...] não constituí exceção: o tabuleiro e as 

peças representam algo - a guerra, a sociedade ou o drama moral do homem” 

(LAUAND, 1988:9). 

 

A guerra pensada como um jogo sagrado é dentre as características indicadas a 
mais específica, e por isto não estamos afirmando que a guerra é um aspecto 
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geral de todo jogo religioso. Antes disso o que parece ser verdadeiro é que 
muitas formas de guerra possuíam significado sagrado, e também com muita 
frequência os exercícios esportivo que preparam para a guerra tendem a simulá-
la na forma de jogos de guerra. Assim, embora seja fato que existam jogos de 
significado religioso que não tenham ligação direta com o ato de guerrear, 
achamos por bem incluir a guerra nas características gerais dos jogos religiosos, 
visto que esta manifestação parece estar na origem da maioria dos jogos na 
antiguidade. E, como veremos adiante, em muitos casos a própria guerra pode 
ser encarada como um acontecimento sagrado e ritualístico. Em poucas 
palavras podemos dizer que a guerra é o jogo ritual de maiores dimensões e 
mais comum que podemos encontrar (VEIGA, 1999:12). 

 

Pode-se até pensar na potencialidade de drama por trás das peças que 

identificam personagens e que têm habilidades e armas diferentes e também é 

possível imaginar que, além do fator estratégia, exista uma história latente que até 

hoje não foi apropriada como jogo de produção textual. De qualquer modo, os jogos 

de guerra possibilitaram a criação do RPG a partir da utilização de alguns elementos 

já existentes. Segundo Mackay (2001:13), o modelo moderno de jogos de guerra foi 

criado, em 1811, por um oficial prussiano chamado Georg Leopold von Reiswitz  e 

seu filho Georg Heinrich Rudolf Von Reiswitz, que modificaram uma versão antiga 

de um jogo desenvolvido por um mestre do ducado de Brunswick. A concepção do 

jogo de von Reiswitz tinha por finalidade treinar jovens oficiais prussianos em 

estratégias de guerra. Esse jogo recebeu o nome de Kriegspiel. 

 

O primeiro jogo de guerra, Kriegspeil, simulava campos de batalha em miniatura. 
Neste jogo, os adversários posicionavam estrategicamente fichas – 
representando várias formações de tropas – enquanto um árbitro imparcial 
determinava os resultados das simulações de batalhas a partir de um sistema de 
regras. Um lance de dados simulava o fator sorte associado aos embates no 
campo de batalha (MACKAY, 2001:13, tradução nossa). 

 

Foi H. G. Wells quem trouxe, em 1915, os jogos de guerra para o grande 

público, adaptando o Kriegspiel, de von Reiswitz, e utilizando miniaturas no lugar de 

fichas para representar os soldados no campo de batalha.  

 

Pequenas Guerras é o jogo dos reis – para jogadores em posições sociais 
inferiores. Pode ser jogado por meninos de qualquer idade dos doze aos cento e 
cinquenta – e até mais se os braços continuarem suficientemente flexíveis – por 
garotas de qualquer tipo e por umas poucas e raras mulheres talentosas. Aqui 
está uma completa história das Pequenas Guerras desde seu documentado e 
autenticado surgimento até os dias de hoje, uma explicação de como realizar 
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pequenas batalhas e sugestões de inestimável valor para o estrategista inativo 
(WELLS, 2004:1, tradução nossa). 

 

A partir daí, principalmente na segunda metade do século XX, os jogos de 

guerra tornaram-se um hobby, sendo comercializados por várias companhias. 

Mackay (2001:14) identifica um momento capital no progresso dos jogos de guerra, 

quando, em 1968, Dave Wesely, um desenvolvedor de jogos, começou a se 

interessar por criar jogos para vários jogadores em que cada um dispusesse de 

diferentes níveis de habilidades e objetivos e todos se agrupassem em torno de 

ações de soma não zero, isto é, de modo cooperativo. Um amigo de Wesely, Dave 

Arneson, que se interessava por jogos de guerra ambientados na Idade Média, 

adicionou elementos do universo de J. R. R. Tolkien. Em 1974, Dave Arneson, em 

conjunto com Gary Gygax, criou o primeiro RPG, o Dungeons and Dragons (D & D). 

 

Concorrendo com o crescimento da popularidade da ficção de fantasia, novos 
paradigmas se espalhavam pela América nos anos sessenta. A cultura hippie 
inspirou uma revisão das formas tradicionais de ideologia, incluindo uma crítica 
ao que alguns consideravam como práticas religiosas opressivas. Um 
neopaganismo emergia, anunciando um renovado interesse pelas comunidades 
tribais, religiões pré-cristãs e as potencialidades de uma certa “magia” 
(BOWMAN, 2010:17, tradução nossa). 

 

Gary Fine denomina, genericamente, os jogos do tipo de RPG de jogos de 

fantasia e define-os da seguinte maneira: 

 

Jogos de fantasia consistem em jogadores e mediadores que coletivamente 
constroem histórias, biografias e personagens para suas sociedades. Essas 
“experiências” podem, então, tornar-se referências significativas para os 
membros do grupo. Tais referências revelam importantes aspectos do mundo de 
fantasias criado, os personagens que habitam esse universo e o estilo de 
interação dos jogadores e dos mediadores. Quando um grupo sobrevive por 
várias semanas ou meses, esses elementos culturais compartilhados podem 
tornar-se extremamente amplos e significativos para os seus membros (FINE, 
1983:2, tradução nossa). 

 

Barton (2008:1) considera Akalebeth: World of Doom, criado por Garriott em 

1979, como um dos mais antigos exemplares de RPG para computadores (CRPG). 

Apesar de apresentar – para os dias de hoje – um padrão estético ultrapassado, o 

jogo Akalabeth já continha muitos dos elementos básicos presentes nos atuais jogos 
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de RPG para computadores, tais como a escola da classe de personagens, 

habilidades e atributos, a possibilidade de adquirir armas e armaduras e um sistema 

de níveis determinados por pontuações conquistadas por ações ou por acúmulo de 

experiência.  

Os CRPG constituem, hoje, um dos gêneros mais importantes de jogos para 

computadores. Segundo Barton (2008:2), o jogo The Elder Scrolls IV: Oblivium, 

lançado em 2006, chegou a vender, até janeiro de 2007, a quantia de três milhões 

de unidades; Neverwinter Nights, de 2002, com várias versões, chegou a mais de 

três milhões de cópias; Stars Wars: Knights of the Old Republic é considerado um 

dos produtos que mais rapidamente chegaram a atingir a cifra de vários milhões de 

unidades para consoles de Xbox, além de receberem muitos prêmios; Blizzard’s 

World of Warcraft, um MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) 

atingiu a marca de mais de oito milhões de assinaturas até março de 2007. A 

indústria de jogos passou por sérias transformações desde o lançamento de 

Akalabeth, mas muitas coisas mantiveram-se inalteradas. 

 

Jogadores ainda têm verdadeira obsessão por “alavancar o nível” de seus 
personagens, adquirindo as melhores armas e armaduras e demonstrando seu 
poder ao subjugar até os mais poderosos inimigos. Eles ainda sapateiam por aí 
em um ou outro território demarcado, entusiasmadamente, em busca da próxima 
“grande aventura” (BARTON, 2008:2, tradução nossa). 

 

O propósito deste trabalho é o de identificar, no RPG, uma potencialidade de 

exercício de competências variadas, nos jovens, em seus trânsitos urbanos e 

existenciais. Rodrigues dá uma pista dessa possibilidade: 

 

Quanto maior for o conhecimento dos mestres e jogadores a respeito de jogos 
de RPG, a informação sobre contextos sociais e históricos e a familiaridade com 
narrativas outras, maior será a possibilidade de recontarem as velhas histórias 
de forma mais criativa. Existe, portanto, uma relação estreita entre repertório e 
horizonte de leitura (RODRIGUES, 2004:67). 

 

Um grupo de RPG pode ser formado por 4 a 6 jogadores e um mestre. 

Normalmente um mestre procura pessoas interessadas em participar de uma 

campanha. Há mestres que reúnem grupos de jogadores experientes para 

campanhas com longa duração, mas também gostam de trabalhar com grupos de 
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iniciantes (em eventos ou em escolas, por exemplo) como forma de divulgação do 

jogo. Do mesmo modo, há inúmeros blogs e sites1 que explicam com detalhes os 

princípios básicos do jogo e auxiliam a preparar uma campanha mais simples para 

que o novato possa se iniciar na prática do RPG. 

O mestre é o narrador, condutor e árbitro do jogo. Ele deve preparar com 

antecedência a aventura. A sequência de aventuras compõe uma campanha e esta 

pode durar de meses a alguns anos, dependendo da unidade do grupo. “Em uma 

partida de RPG, todo o desenvolvimento da história é descrito ou interpretado pelo 

Mestre e pelos jogadores, seja narrando ou fazendo o papel dos personagens” 

(TELLES, 2007:2). 

Quando o mestre cria uma aventura para um grupo de jogadores iniciantes 

utiliza fichas de personagens mais simplificadas. Na medida em que os jogadores 

vão ganhando experiência e começam a se aprofundar na leitura dos manuais e 

outros textos sobre o jogo ou o tema do cenário, podem fazer uso de fichas mais 

complexas. Os manuais de RPG fornecem as informações sobre o cenário em que 

se desenrola a aventura, com detalhes sobre o ambiente da narrativa e sobre os 

personagens. As regras para a construção da narrativa dentro do cenário serão 

determinadas pelo sistema2 adotado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 Ver: http://www.falerpg.com.br/, http://www.rederpg.com.br/, http://viladorpg.wordpress.com/, 

http://rpgista.com.br/, http://www.rpg.net.br/, http://amascara.comunidades.net/.   
2
 “Sistema de jogo é o conjunto de regras de uma partida de RPG” (TELLES, 2007:2). E podem ser: 

3D&T, Daemon, Storyteller, GURPS, D&D. GURPS, Storyteller e Daemon são sistemas genéricos, 
servem para qualquer cenário, D&D é um sistema específico para o cenário D&D, enquanto que 
3D&T começou como um sistema genérico e posteriormente foi criado um cenário próprio, Tormenta.  
 

http://www.falerpg.com.br/
http://www.rederpg.com.br/
http://viladorpg.wordpress.com/
http://rpgista.com.br/
http://www.rpg.net.br/
http://amascara.comunidades.net/
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Figura 2 (Capas dos manuais de Dungeons & Dragons ) 

    
Fonte: http://www.devir.com.br/ obtido em 07/03/2014 

 

Dependendo do sistema utilizado, o jogador inicialmente lança na ficha os 

dados básicos de seu personagem, tais como o nome, altura, raça (humano, elfo, 

anão), classe (guerreiro, mago, paladino, ladrão), região de origem, grupo ou família. 

Em seguida, elabora uma descrição de sua história, personalidade e aparência 

física. A leitura atenta dos manuais auxilia na construção do personagem, dando-lhe 

mais consistência. Dependendo do sistema ou da vontade do mestre, os jogadores 

devem completar as fichas com um determinado número de pontos nas categorias 

de habilidade ou destreza, inteligência, vantagens e desvantagens. Veja abaixo 

exemplos de fichas de jogadores. Para jogadores mais avançados, há manuais que 

tratam das características específicas de cada classe, como manual de armas para 

guerreiros e manual de feitiços para magos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devir.com.br/
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Figura n. 3 (Ficha de Personagem para D&D). 

 
Fonte: http://iancomicsrpgs.blogspot.com.br/2012/08/folha-do-     personagens.html 
obtida em 07/03/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iancomicsrpgs.blogspot.com.br/2012/08/folha-do-personagens.html
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Figura n. 4 (Ficha de Personagem para Vampiro o Réquiem, jogo posterior a Vampiro a 
Máscara). 

 
Fonte: http://conexaonerd.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ficha-vampiro-
requiem.png obtido em 07/03/2014.  

 

http://conexaonerd.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ficha-vampiro-requiem.png
http://conexaonerd.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ficha-vampiro-requiem.png
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Ao iniciar a aventura, o mestre procura descrever com detalhes o local em 

que os jogadores estão e define qual é a missão que o grupo tem que cumprir. 

Durante a aventura, o mestre proporá problemas ou situações de confronto a serem 

resolvidos individualmente ou pelo grupo. Neste momento podem entrar em cena os 

dados para resolver se uma ação resultou no efeito desejado. Esses dados são 

denominados como D4, D6, D8, D10, D12, D20, respectivamente dados de 4, 6, 8, 

10, 12, 20 lados.  

 

Apesar de ser um direito do Narrador declarar se uma ação foi bem ou mal-
sucedida (geralmente por razões de dramaticidade), em muitos casos a sorte 
entra nesta equação. Dessa forma, Vampiro utiliza uma forma extremamente 
simples de lidar com a sorte, que cabe na palma da sua mão: os dados. Para ser 
mais específico, Vampiro utiliza dados de 10 faces, que você pode encontrar em 
qualquer loja especializada em RPG. O Narrador vai precisar de alguns, assim 
como os jogadores. Uma quantidade razoável para um grupo de iniciantes seria 
de 10 dados. Você deve rolar os dados sempre que o resultado de uma ação 
seja duvidoso, ou quando o Narrador julgar que existe uma chance do seu 
personagem falhar. As fraquezas e poderes do seu personagem afetam o 
número de dados que você vai usar, o que influi diretamente em sua chance de 
sucesso (ACHILLI, 1999:191).  

 

Durante a aventura o mestre, ao apresentar as situações-problema, pode 

fazer uso de um ou mais NPCs (Non Player Character), que são personagens não 

jogadores, e interpretá-los. Após os dados serem lançados, a pontuação da 

habilidade ou da arma que o personagem usou são confrontados com o número que 

o dado aponta. Se a diferença for a favor do personagem a ação é dada como bem 

sucedida e o jogador ganha os pontos para a habilidade escolhida. Se o lance de 

dados apontar o contrário, o jogador deverá tomar outra decisão. Caso tenha 

ocorrido um embate entre um NPC e o jogador, e este tenha sido gravemente ferido, 

haverá um grande risco para o personagem se seus pontos de vida estiverem 

baixos. Havendo um mago no grupo que possua uma boa pontuação de cura, ele 

poderá dar outra chance para o personagem ferido, o que dá o caráter cooperativo 

do jogo.  O modo como os jogadores interpretam os personagens e a aleatoriedade 

proveniente dos lances de dados permitem um grande horizonte de possibilidades 

para a narrativa. 
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O RPG, desde o seu início, institucionalizou-se como uma forma de 

apropriação cultural híbrida. As trocas de referências entre os seus participantes vão 

muito além das matrizes culturais diretas dos jogos praticados. Se a literatura, a 

partir de Tolkien, forneceu a ambientação e os elementos componentes do jogo, em 

pouco tempo o que era uma subcultura quase invisível transformou-se em uma 

indústria de grande expressão na economia de bens simbólicos e passou, nesse 

meio tempo, a se conectar com vários outros meios e subgrupos, para se constituir, 

ou seja, cinema, histórias em quadrinhos, televisão, videogame, Internet, música de 

vários tipos e origens, divididos em miríades de agrupamentos de aficionados que 

não estabelecem fronteiras claras entre si. Joga-se o jogo da mistura, da troca, da 

adaptação, da apropriação, de algo que evolui em forma de uma deriva orgânica.  

A abrangência do RPG espalha-se num universo bem mais amplo do que um 

grupo de jovens (ou pelo menos aqueles que se denominam como tal) em torno de 

uma mesa com livros, fichas, dados de vários tipos, mapas, miniaturas, sendo 

conduzidos por um indivíduo denominado de mestre. As formas de jogar, mesmo 

que tenham em comum o objetivo da produção de uma narrativa, utilizam-se de 

recursos e apresentam características diferenciadas na forma, na dinâmica e nos 

modos de participação.  

 

Atualmente associa-se ao título “RPG” diversas práticas e uma ampla categoria 
de produtos (encontrados em livrarias especializadas no gênero). Podemos 
encontrar sob esse rótulo o card-game (baralho ilustrado), o livro de aventura-
solo, o livro para o RPG de mesa, o Live Action (interpretação teatralizada da 

narrativa por jogadores caracterizados); justamente por essa diversidade, 
delimitaremos a perspectiva na qual o tomaremos aqui: privilegiaremos o RPG 
de mesa e seu conjunto prévio de textos escritos – compreendendo descrição e 

explanação de regras, cenários, personagens e enredo (MARTINS, 2006:523). 

 

O universo de origem de grande parte das narrativas de Tolkien, a Idade 

Média, pela sua riqueza simbólica produziu, nos períodos posteriores, uma 

significativa memória imaginária. A sombra que paira sobre esse cosmos simbólico - 

em que as trevas e o caos perambulam sendo conduzidos por uma religiosidade 

militarizada em constante conflito com um paganismo incorporado e natural - acabou 

por tornar esse imaginário medieval “em um folclore, em uma espécie de infância da 

nação, que, por sinal, adentrou a idade adulta com o Renascimento” (LE GOFF apud 
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PEREIRA, 2006:7, tradução nossa). A busca dessa temporalidade perdida e obscura 

torna-se uma reação à racionalidade iluminista em busca de um reencantamento da 

imaginação.  

 

Dungeons & Dragons foi o primeiro jogo de representação de fantasia e o que 
apresentava de inovador era a delimitação de sua construção. D & D é baseado 
vagamente em fantasia medieval, sendo este um período conveniente para 
servir de base a um jogo e suficientemente flexível para que pudessem ser 
acrescidas (e foram) mitologias e criaturas lendárias de outros períodos (FINE, 
1983:16, tradução nossa). 

 

A importância de Tolkien para a cultura popular, pela sua amplitude, é de 

difícil mensuração. Uma busca simples na Internet oferece uma quantidade 

impressionante de autores que se debruçaram sobre o escritor britânico. O rock foi 

uma das áreas que mais se apropriaram do imaginário tolkieniano. 

 

Qual a importância de sua influência no rock ‘n’ roll? É simples, simboliza o quão 
profundamente está enraizado, na cultura popular, o trabalho de Tolkien. Rock 
and roll é a poesia do dia, como mencionou em uma remota entrevista um 
entusiasmado Tolkien, e sintetiza a cultura de massa e popular. Testemunho real 
da popularidade de seu trabalho encontra-se na música de um proeminente 
grupo como o Led Zeppelin (HALL, 2005:14, tradução nossa). 

 

Do mesmo modo que o fenômeno Harry Potter se tornou, no século XXI, uma 

referência vital para se entender este setor dentro da economia de bens simbólicos, 

os textos de Tolkien – principalmente pela sua capacidade de serem apropriados por 

outros meios – produzem, em crianças, adolescentes e jovens adultos, uma 

necessidade de fazer parte da narrativa; não basta ler, é necessário protagonizar os 

atos heróicos.   

 

[...] o mundo da Terra-Média serviu de inspiração para muitos jogos de 
computador modernos, e toda a indústria criada em torno de Dungeons and 
Dragons tem raízes no mundo mítico dele [Tolkien]. Para uma imensidão de 
jovens, que se entregam aos jogos de computador, em que são eles mesmos 
personagens, é uma maneira de estender seu envolvimento com a Terra-Média 
muito depois de lido ou relido o livro (WHITE apud LOURENÇO 2009:127). 
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Suzi Frankl Sperber, ao discorrer sobre os textos que podem ser apropriados 

pelo jogo do RPG, propõe uma breve discussão sobre os gêneros narrativos dentro 

do jogo de contar histórias. 

 

Afora as novelas de cavalaria, outra referência possível seriam os romances 
policiais. Ou os mitos. Na medida em que as personagens do RPG são anões, 
duendes, heróis, guerreiros, bons, maus, há todo um conjunto de textos 
importantes: os contos maravilhosos. Os contos maravilhosos, ou contos de 
fadas, existem em todas as nações, em todas as línguas, em todas as culturas, 
contados pelos mais diferentes contadores. Encontramos, por exemplo, 
coletâneas do Luís da Câmara Cascudo, estudioso brasileiro da literatura 
popular, cordel e folclore, publicado em livros de bolso, portanto baratos. E há os 
contos recolhidos por Charles Perrault, ou pelos irmãos Grimm, ou escritos por 
Hans Christian Andersen. Há publicações de contos de fada de todas as nações. 
Nem todos traduzidos. Mas há cada vez mais traduções de contos maravilhosos 

de outras partes do mundo (SPERBER, 2004:68). 

 

O que regula as atividades do RPG é a construção das regras do jogo. O 

modus jogandi do grupo que constrói a sua identidade a partir daí.  

 

A aventura, que deve ser apreendida na sua totalidade, em um curto espaço de 
tempo, é delineada por regras (característica essencial de todo jogo) que 
constituem a noção central de sistema: um conjunto que regula não só a criação 

de cenários, enredos e personagens, em termos de coerência e 
verossimilhança, como também a interação dos personagens entre si e com o 
enredo, conforme a progressão narrativa. O sistema de regras é um acordo 
prévio que regulamenta as ações das personagens dentro da aventura; cada um 
deles possui suas particularidades, a partir das quais os jogadores criam 
“conivências” e noção de pertença a um determinado grupo: fantástico, 
medieval, gótico, entre outros (MARTINS, 2006:523). 

 

Essa autonomia do grupo em relação ao jogo foi um dos elementos que 

contribuiu para a sua disseminação e determinou a sua evolução, ou seja, a 

possibilidade de apropriar-se da história, recontá-la e também recriar o jogo e suas 

regras como parte do processo, gerando outros jogos, outros ambientes, adaptações 

e sistemas. 

 

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 cenário similar para as primeiras aventuras. Inicialmente, as histórias 
eram muito simples: invadir as catacumbas, matar os monstros e pegar o 
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tesouro. A terminologia dessa primeira fase do RPG contaminou-se com termos 
oriundos dos Jogos de Guerra: "Mestre do Jogo"; "Aventura"; "Campanha" etc. 
Quase todos os 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 a ser aplicado para outros fins além do 
entretenimento. Surgiram outros termos como "Narrador"; "História"; "Crônica"; 
etc. (BETTOCCHI & KLIMICK, 2003:3). 

 

Gerações de jogadores que, sem abandonar a leitura e a escrita, são 

fortemente vinculados ao visual. Essa narrativa passa por perceber, ver, contar, 

falar, escrever a partir de todos os artefatos disponíveis, papel, miniatura, tela de 

vídeo, de computador, celular.  

 

Como forma de narrativa hipermidiática, o RPG se constitui de texto 
verboaudiovisual (texto escrito, imagens e a narração do Mestre e representação 
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, consequentemente, suas próprias 
imagens, textos etc. (Ibidem:5). 

 

As décadas de 60 e 70 presenciaram o nascimento de uma cultura 

especificamente popular e jovem. Nos anos sessenta, o desenvolvimento econômico 

americano do pós-guerra propiciou uma ascensão social de uma classe média que, 

pela primeira vez, não precisava da força de trabalho de seus filhos. A soma de 

tempo livre, melhor escolaridade e alto poder de consumo gerou um fenômeno que 

não só criou um choque geracional – isto é, os jovens não estavam mais 

interessados em seguir os passos dos pais, mas sim em questionar e entrar em 

conflito com seus valores – mas também deu voz a uma nova classe de pessoas. 

Além da importância de seu papel crítico político e social, essa juventude adquiria 

uma dimensão econômica sem precedentes na história. Uma grandiosa indústria 

cultural começava a se formar. Esses meninos e meninas encontrar-se-iam nas 

trincheiras da produção e do consumo cultural, e um pouco menos na intermediação 

desses bens. Essa euforia encontraria uma América em crise nos setenta, mudando 

do sonho para o tribalismo – ou melhor dizendo, grupalismo – em que divisões que 

já se poderiam ver nas gerações anteriores tornavam-se importante referência 

identitária. A América de hippies, punks, new-wavers e protogóticos - embora muitos 
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desses grupos possam ter sido importados - mesclava os interesses de seus jovens. 

E uma indústria se formava para atender aos interesses de cada um desses grupos, 

mesmo que em seus primórdios esses agentes econômicos tenham sido marginais. 

Mas uma característica do consumo dessa geração que iria influenciar as 

posteriores foi a de intercambiar os meios e gerar novas apropriações e misturas.  

Nesse sentido, Cupertino vê, nas décadas de 80 e 90, o início de um período 

de grandes mudanças na elaboração de bens culturais, principalmente daqueles 

dirigidos a crianças e adolescentes. As transposições e hibridismos entre formas, 

meios, suportes e gêneros resultaram na produção de um universo muito rico, no 

qual, cada vez mais, a mediação se torna mais visível e importante.  

 

Os limites tornam-se nebulosos, e o trânsito de personagens ultrapassa a 
simples adaptação de roteiros para inserir-se nos mercados da criação outra, 
com suportes e atualizações ficcionais. A globalização da apropriação de 
sistemas de criação ficcional apresenta-se mais evidente com a estratégia de 
marketing do filme Bússola de Ouro: antes da película, a empresa responsável 

pela divulgação liberou para os usuários um livro de RPG com enredos voltados 
para esse mundo ficcional. O filme em análise é uma adaptação para o cinema 
da obra literária de mesmo nome e, no entanto, as chaves da criação abrem-se 
ao leitor, cuja recepção torna-se (re)criação: contexto que torna difícil 
sobremaneira os (ainda) defensores de uma literatura nacional, posto o fluxo 
cultural amplo, somado à dinâmica de apropriação via outras mídias e 
manipulado na instância de um perfil de leitor multilateral, multirreferencial 

(CUPERTINO, 2008:20). 

 

Produtos culturais como O Cavaleiro das Trevas3, de Frank Miller, deram um 

caráter literário – sério, ou pelo menos mais adulto e sofisticado – às HQ’s que 

passaram a se denominar Graphic Novels e deixaram de ser identificadas como um 

produto infantil. Um Batman soturno, violento e solitário desmascarava o Batman4 

personificado nos anos 60 na TV por Adam West.5 Interessante verificar que a 

carreira de Frank Miller tenha se direcionado mais para Hollywood, mas com a 

concepção de manter uma estética de sua área original, como nos filmes Sin City, 

                                                        
3
 Editado por DC Comics, em 1986. 

4
 Produzido e apresentado entre 1966 e 1968 pela American Broadcasting Company – ABC. 

5
 Este período e estas transformações nas histórias em quadrinhos são identificados por Parham 

(2008) como uma terceira era dos super-heróis em que os autores buscam um maior realismo e 
profundidade na construção dos personagens. Os super-heróis – em sua ambientação pós-moderna 
– agora passam por crises existenciais e depressivas e a sua violência, acentuada, aparece como 
consequência desses problemas. Um exame psiquiátrico desses seres, por certo, indicaria a 
necessidade de afastá-los do convívio social. 
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300 e Spirit. Tanto como roteirista, como dirigindo, Miller prefere estar no controle 

das adaptações de seus trabalhos a sofrer como seu parceiro Bill Sinkiewicz, que, 

em visita ao VII Festival Internacional de Quadrinhos – FIC, em Belo Horizonte (9 a 

13/11/2011), fez críticas às tentativas de adaptação de seus trabalhos para as telas 

do cinema. 

 

Acho que Ben Affleck e Jennifer Garner são atores interessantes, mas 
simplesmente não encaixam no papel. Elektra é um personagem muito trágico e 
tinha que ser desenvolvido de um modo muito mais psicológico. Comparar 
minha visão com a visão dos filmes é como comparar o filme do Batman de 
Cristopher Nolan com o de Joel Schumacher. Talvez tivesse funcionado se 
tivessem pego atores desconhecidos para os papéis, mais próximos da visão 
dos quadrinhos (SINKIEWICZ).6 

 

Outro produto da indústria cultural de ampla influência surgido nos anos 80 foi 

o livro Neuromancer, de William Gibson (2003). Além de criar novos termos como 

ciberespaço, esta obra de ficção científica originou todo um universo de subcultura 

que pode ser genericamente denominada de ciberpunk. Marginalidade e 

virtualidade, apropriação e subversão, conexão e crime, todos esses ingredientes 

não chegaram a aguçar os interesses hollywoodianos (há uma previsão de estreia 

do filme, com direção de Vicenzo Natali, para 2014, trinta anos depois do 

lançamento do livro), mas a indústria de jogos foi mais rápida.   

 

A razão da popularidade de Neuromencer, tanto como texto como pela sua 
adaptabilidade para games, está no modo como ele foi escrito. Em termos de 
conteúdo, a relação entre o mundo virtual e o real, combinada com a progressiva 
‘ciborgização’ da humanidade, oferece claros paralelos com a atual experiência 
dos games. Além do mais, em termos de estrutura, Neuromancer presta-se a um 
jogo baseado em missão por conta de seu estilo narrativo episódico, devendo 
muito ao gênero policial a sua rígida linearidade e seu final aos moldes de um 
deus ex-machina. Ademais, as descrições textuais são fundamentalmente 
visuais e relacionadas à mídia desde a primeira frase: ‘O céu acima da porta 
tinha a cor da televisão, sintonizada em algum canal fora do ar’ (Gibson, 1993, p. 
9). Tais representações evocativas de um futuro quase distópico constituem algo 
relativamente simples para se reproduzir dentro de um ambiente de jogo, porque 
eles habilitam modos claros de relacionar as descrições visuais dentro de 
Neuromancer com a experiência visual de se jogar um game (SLOCOMBE & 
PRICE, 2008:168, tradução nossa). 

                                                        
6
Disponível em http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2011/11/11/bill-sinkiewicz.jhtm e obtido em 

15/11/2011. 

 

http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2011/11/11/bill-sinkiewicz.jhtm
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E nesse ambiente de efervescência cultural baseado em grande parte na 

destruição das fronteiras de gênero, nascido de dentro dos grupos que tinham 

alavancado a popularidade dos jogos de guerra, surge a conexão entre Tolkien e o 

RPG. 

 
Na realidade, nos 60 e 70, os jogos de guerra desfrutavam de um pico de 
popularidade difícil de ser retomado. Parece que todos os jovens que não 
estavam tomando LSD e escutando Bob Dylan estavam mergulhados em jogos 
de guerra. Logo, já não era mais um jogo, tinha-se tornado uma verdadeira 
indústria. Surgia um enorme fã-clube, bem estabelecido e bem definido, com 
seus próprios eventos, publicações e jargão, semelhante ao que acontecia, 
quase ao mesmo tempo, com os fãs de ficção científica. No final dos anos 
sessenta, surgia uma forte e estável subcultura de wargamers, um ambiente 
encorajador que começava a incentivar muita criatividade e experimentação 
entre seus membros. Era exatamente esse tipo de ambiente o combustível 
indispensável para acender o fogo do Role-Playing. Mas uma faísca ainda era 
necessária. E essa fagulha foi: O Senhor dos Anéis (DARLINGTON, 1998a, 
tradução nossa). 

 

Era tudo uma questão de tempo para que estes dois elementos se fundissem: 

os jogos de guerra e Tolkien. Entre o final dos anos sessenta e começo dos setenta, 

havia poucos jogos de guerra com ambientação medieval. A magia e os dragões 

logo teriam o seu espaço e "no caminho do destino pisaram dois homens: Ernest 

(Gary) Gygax e David Arneson" (idem, tradução nossa). 

Entretanto havia o antecessor de Dungeons & Dragons, a semente do Role-

playing gamechamava-se Chainmail e fora criada por Gygax quando era membro de 

uma sociedade medievalista denominada The Castels and Crusades Society, da 

qual Arneson também fazia parte e se interessava por ideias de jogos de produção 

de narrativas (Ibidem). A partir de Chainmail "assim, heróis, encantamentos de 

magos, dragões cuspindo fogo, espadas mágicas, gigantes, trolls e lobisomens 

começaram a aparecer em jogos de miniaturas pelo país” (GYGAX, 1987:19, 

tradução nossa). 

 

No início dos anos setenta, a criatividade de Arneson conheceu a fantasia de 
Gygax e os dois homens começaram a combinar as suas ideias. Em 1970 ou 
1971 (Arneson não tem certeza sobre a data), Arneson tomou o sistema 
Chainmail e jogou o que foi considerado o primeiro verdadeiro jogo de role-
playing (DARLINGTON, 1998a, tradução nossa). 
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Inicialmente o D & D não se revelou um sucesso de vendas. Apesar de a ideia 

ter tido uma boa acolhida nos círculos de jogadores com os quais Gygax e Arneson 

estabeleciam contato, estes foram inundados com pedidos de um conjunto de regras 

definitivo e mais completo por outros grupos de pessoas que não estavam 

familiarizados com o modo de jogar. “O sistema de magia era incrivelmente vago e 

as tabelas estatísticas eram praticamente incompreensíveis” (ASTINUS, 1998a, 

tradução nossa). Surpreendentemente, esse fato acabou sendo benéfico por ter 

forçado os grupos de jogadores a criarem suas próprias regras, algo que se tornou a 

referência do RPG. Esses jogadores tinham que desenvolver seus sistemas e 

adaptações, o que acabou gerando toda uma nova geração de criadores de jogos 

(idem). 

 

O foco mais na ideia do que no jogo e a necessidade de reescrever as regras 
conduziram todo o grupo a propor o que era, basicamente, a sua própria versão 
do jogo. Naturalmente, todos queriam compartilhar a sua versão "correta" com a 
comunidade de jogo. Não demorou muito tempo para que o mundo se inundasse 
com boletins informativos, fanzines e diários dedicados a discutir os "melhores" 
modos para jogar o jogo. Gygax e Arneson desenvolveram a sua própria revista, 
intitulada The Dragon Rumbles. Esta seria eventualmente rebatizada como The 
Dragon e, então, apenas Dragon, como é conhecida até hoje. Outro sucesso de 
vendas naquele momento foi Alarums and Excursions. Embora sendo um 
fanzine, seu alcance foi mais amplo que Dragon e teve quase mais leitores que 
este último. Em alguns anos, D&D tinha gerado mais discussão, análise, revisão 
e reconstrução que qualquer outro jogo na história. Era só uma questão de 
tempo antes que alguns desses grupos de jogo decidissem que, em lugar de 
enviar o seu design a uma revista, eles deveriam publicá-lo (idem, tradução 
nossa). 

 

Desde os primeiros anos de surgimento desse tipo de jogo, os ambientes em 

que os aficionados se encontravam para conversar, discutir aspectos do jogo, 

comprar materiais diversos ou até mesmo jogar tiveram importância fundamental. 

Esses espaços foram vitais para a disseminação dessa cultura. 

 

Esses primeiros anos foram estonteantes para o passatempo. Dungeons & 
Dragons expunham milhares de pessoas às alegrias do jogo, da fantasia, da 
história, e criavam novas redes sociais ao redor das lojas de passatempo que 
vendiam os produtos. Bill Slavicsek, diretor de RPGs, miniaturas e P&D da 
Wizardsofthe Coast, lembra sua própria introdução ao jogo. "Uma das grandes 
coisas sobre crescer em Nova York são todas aquelas pequenas lojas 
especializadas que você encontra", Slavicsek se lembra. "Para mim, era a 
Poke's Hobby. Eu tinha um pequeno grupo de amigos que se ocupavam em 
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jogar jogos de tabuleiro e que viviam na Poke’s." Slavicsek recorda que havia 
uma vibração especial em lugares como Poke’s naqueles dias, cheios de 
pequenas comunidades de fãs de sci-fi e jogos de fantasia, ligados entre si, 
naqueles dias pré-Star Wars, quando qualquer coisa remotamente relacionada à 
ficção científica ou à fantasia era vista como "estranha" pela maioria das 
pessoas (RAUSCH, 2004, tradução nossa). 

 

Em torno de Dungeons & Dragons constituiu-se uma nova indústria que deu a 

Gygax uma pequena fortuna. De um empreendimento de fundo de quintal para uma 

próspera companhia com mais de 600 funcionários em menos de uma década, a 

Tactical Studies Rules (TSR) vendeu milhões de cópias de D & D e de vários outros 

produtos. Além de um sucesso comercial, a obra de Gygax é a pedra fundamental 

da cultura geek, mas também acabou gerando um impacto profundo e de longo 

alcance em pessoas que nunca tocaram um dado de vinte lados (KUSHNER, 2008, 

tradução nossa). A Contribuição de Arneson, apesar de importante para a 

disseminação do D & D dentro da TSR, foi curta. 

 

Como em todas as grandes parcerias, Gygax e Arneson também tinham suas 
diferenças criativas. Menos de um ano após o lançamento do D&D, essas 
diferenças atingiram o seu ápice e Arneson saiu. TSR, sob a direção de Gygax e 
de seu novo sócio, Brian Blume, continuava em seu trajeto, mas sem pagar a 
Arneson os royaltiesa que, legalmente, tinha direito como coproprietário. Em 
1979, Arneson levou este caso para os tribunais e, depois de uma prolongada 
batalha, a sua participação foi adquirida pela TSR. A tragédia é que, hoje, Gygax 
é longa e largamente exaltado e elogiado como o pai exclusivo do role-playing, 
enquanto Arneson foi esquecido pela indústria. Eu espero que esta história 
possa, de algum modo, corrigir esta injustiça (DARLINGTON,1998a, tradução 
nossa). 

 

Em pouco tempo o pioneirismo de Gygax e a sua face comercial, a TSR, 

sofreriam os ataques de uma concorrência em escala sempre geométrica. O 

primeiro jogo a competir com o D & D foi Tunnels and Trolls (T&T), criado por Ken 

St. Andre, em 1975. Extremamente similar ao D & D, inclusive na utilização da sigla, 

com regras e estrutura mais simples, T & T era uma boa alternativa ao iniciante em 

RPG, inclusive com explicações bem claras e uma preocupação maior com o design 

do jogo. “T&T era divertido, engraçadinho, bobinho, era sobre sair por aí com 

espadas e magias arrebentando coisas” (ASTINUS, 1998a, tradução nossa). Mas, à 

medida que seus usuários envelheciam, o interesse pelo jogo diminuía, o que fez 

com que o jogo, em pouco tempo, caísse no esquecimento. Já Chivalry and Sorcery, 
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criado por Ed Simbalist e Wilf Backhaus, em 1976, tinha o problema oposto. Ao 

tentar recriar a França do século XII, com a preocupação de construir de modo bem 

realista uma estrutura social para os personagens e a narrativa, C & S acabou sendo 

lembrado como um dos jogos de RPG mais complexos de todos os tempos (idem).  

 

O problema com C&S foi que tentou ser muita coisa. Ao procurar modelar todos 
os elementos que o D&D tinha omitido, enterrou-se em suas próprias mecânicas 
intermináveis. Por exemplo, jogadores tinham que desenvolver não só oito 
atributos, mas também raça, idade, sexo, altura, compleição, linhagem, 
horóscopo, saúde mental, classe social, ordem de nascimento, status familiar e a 
ocupação de seu pai. Acima de tudo isso, havia, ao mesmo tempo, muitos 
cálculos estatísticos e um vago sistema de habilidades. E isso só para criação 
de um personagem! (idem, tradução nossa). 

 

M. A. R. Barker, desde bem jovem, era obcecado por linguística – do mesmo 

modo que Tolkien – e pela criação de um mundo fantástico chamado Tekumel. Os 

seus estudos universitários deram-lhe sustentação para tornar essa fantasia cada 

vez mais sofisticada, mas, como não tinha as habilidades de um escritor, acabou 

deixando de lado a sua ideia. Vinte anos depois de criar as bases da fantasia de 

Tekumel (inclusive com um idioma próprio), Barker tomou contato com o universo do 

RPG e descobriu que o seu mundo inventado teria como se tornar real. Aí, em 1975, 

surgiu Empire of Petal Throne (EPT). 

 

Em termos de cenário, Petal Throne era tudo o que D&D não era. Não havia 
vagas descrições ou insinuações medievais: Barker sabia exatamente como seu 
mundo era, nos mínimos detalhes tudo estava no manual. Deuses, religiões, 
rituais, governos, modas, costumes, hábitos e, principalmente, idiomas foram 
desenvolvidos para todas as nações do planeta. E eles não eram apenas 
deuses, religiões, etc. de um mundo medieval ocidental. Barker recorreu a suas 
experiências na Índia e na Ásia para criar culturas inacreditavelmente selvagens 
e totalmente estranhas para um americano médio jogador de role-playing. Essa 
combinação de tantos detalhes sobre tal mundo estrangeiro tinha a finalidade de 
prover uma das campanhas globais mais atraentes jamais projetadas. C&S era 
D&D, apenas com um ambiente finamente detalhado. Petal Throne era um jogo 
em que sistema e cenário trabalhavam juntos para produzir um mundo que não 
só parecia vivo, mas que fazia você se sentir vivendo nele. Os personagens 
conectavam-se à estrutura de poder – religiosa e politicamente – e as fortunas 
desses poderes forneciam o painel de fundo para as aventuras. Subitamente, 
jogadores não eram apenas cavaleiros que matavam dragões – eles eram 
Tsemels (guerreiros-cardeais) que conduziam uma guerra santa contra seus 
vizinhos heréticos. E a habilidade linguística de Barker permitia aos jogadores 
falar um idioma totalmente novo, jogando como se estivessem realmente lá 
(idem, tradução nossa). 
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James Maliszewski, americano que mora em Toronto, e blogueiro7 de RPG, 

iniciou-se no jogo em 1979. Já nessa época ouviu de alguns de seus colegas de 

hobby descrições do EPT. Mas essas descrições não eram muito exatas, pois, por 

EPT ser considerado um dos jogos mais caros já produzidos (U$ 25, em 1975), 

poucos eram os que realmente o tinham jogado. Nos anos setenta e oitenta, EPT 

era praticamente uma lenda.8 Para alguns jogadores, inclusive, a única pessoa 

capaz de mestrar EPT seria o próprio Barker. Um jogador que teve acesso ao jogo 

disse, certa vez, a Gary Fine que EPT era o “Cadillac do mundo dos jogos de role-

playing” (FINE, 1983:21, tradução nossa). 

 

Eu digo "ser lembrado" por uma razão muito boa: ninguém jogava EPT. Eu não 
cheguei a ver uma simples cópia das regras originais até o final dos anos 
noventa. Eu conhecia o cenário, naturalmente, pelo menos em linhas básicas - 
um mundo colonizado num futuro distante é desviado misteriosamente para uma 
fenda dimensional onde a magia funciona. O criador desse cenário, M. A. R. 
Barker, era professor de linguística, com experiência de vida na Índia e no 
Paquistão, e também nutria um amor profundo por literatura barata, Egiptologia e 
pelas antigas civilizações americanas, o que garantia que seria algo que 
ninguém jamais teria visto antes, e foi mesmo (MALISZEWSKI, 2009, tradução 
nossa). 

 

Ao final dos anos setenta, Role-playing estava firmado não somente como 

produto cultural, mas também como subcultura enraizada. A multiplicação de jogos, 

de literatura especializada e eventos tornava o RPG um hobby estabelecido e 

lucrativo, mas pronto para ampliar ainda mais o seu espaço, buscando, inclusive, 

incorporar outros gêneros de narrativas. 

 

StarFaring (St Andre, 1976) provavelmente foi o primeiro RPG de SF9, mas teve 
uma procura muito pequena. Em seu calcanhar veio Metamorphosis Alpha da 

TSR (1977) e, então, Starships & Spacemen (Fantasy Games Unlimited, 1978). 
No entanto nenhum desses chegou perto do jogo definitivo de SF, tanto naquela 
época como agora: Traveller (Games Designers Workshop, 1977) (ASTINUS, 

1998b, tradução nossa). 

 

                                                        
7
http://grognardia.blogspot.com/ 

8
 Mais informações sobre o jogo em: http://www.tekumel.com/ 

9
Sci Fi (Science Fiction – Ficção Científica). 

http://grognardia.blogspot.com/
http://www.tekumel.com/
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Com a cultura trekkie10 estabelecida nos Estados Unidos e já se espalhando 

pelo restante do planeta, o gênero ficção científica aparecia como uma grande 

oportunidade de geração de novos ambientes de jogos. Com a estreia de Star Wars, 

um novo jogo tinha alavancado extraordinariamente a sua expansão. Esse jogo era 

Traveller. 

 

O jogo de Mark Miller foi histórico por duas razões. Primeiramente, porque foi 
projetado brilhantemente e apresentava algumas ideias realmente novas. Jogos 
de SF realmente dependem de seu sistema de habilidades, mas, até aquele 
momento, o seu desenho tinha sido negligenciado. O sistema de habilidades de 
Miller era o melhor que a indústria já tinha produzido, tornando-se um referencial 
durante muitos anos. Miller também rejeitou uma classe ou sistema de funções – 
os personagens simplesmente jogavam dados para ver que habilidades 
deveriam aprender durante sua vida militar (todos os personagens tinham algum 
treinamento militar). Eles também tinham que jogar para ver se, no mesmo 
período em que tiveram treinamento para pilotar astronaves, também haviam 
recebido qualquer medalha ou se foram expulsos por jogo ilegal. Essa mecânica, 
especialmente projetada para oferecer um pano de fundo e uma história para um 
personagem, era outro golpe revolucionário (idem, tradução nossa). 

 

Ao agregar o gênero sci fi ao role-playing, ampliava-se, então, mais ainda o 

conjunto de fãs, gerando eventos, revistas, tanto profissionais como amadoras, e 

proporcionando rápida troca de informações, “Uma ‘mentalidade’ de jogo foi criada. 

Gíria, jargão e piadas internas proliferavam: um forte senso de identificação com o 

passatempo também produzia uma necessidade de isolar aqueles que estivessem 

fora daquilo” (idem, tradução nossa). Ao lado da galáxia sci fi, o RPG atingia status 

de culto, não mais de grupos isolados que dominavam certo código secreto. 

                                                        
10

 Designa o fã da série televisiva Star Trek, criada e produzida por Gene Roddenberry, que foi 
originariamente apresentada pela NBC entre 1966 e 1968. O papel de Star Trek na cultura americana 
tem sido alvo de inúmeras pesquisas, como no caso de Daryl G. Frazetti, ao identificar a importância 
do nível de participação dos fãs na formação desta cultura.  

Os fãs de Star Trek não formam uma cultura na qual alguém possa escolher não 
participar de algum modo; ela é participativa em sua essência. Fãs querem e precisam 
ser ativos de algum modo. Star Trek, como mito, requer participação, e os fãs querem 
poder tocar, sentir e viver o mito. De respostas simples como‘muito maneiro’ para ‘ficção 
científica de qualidade e ótima ação’ ou ‘trata-se de cultura de fãs’, eles fazem apenas 
isso, querem estar colados ao mito. Gritantes 79% responderam que participaram por 
causa dos ideais de Star Trek e do vínculo a tais ideais criado com amigos e com a 
totalidade dos fãs que eles sentiam uma atração mais forte pelas mensagens da 
comunidade e ativismo ou pela cultura de fãs em torno da franquia da Trek. Um conjunto 
simples de respostas para uma simples pergunta?! Realmente o vínculo, a comunidade 
e o vivenciar o mito é o que mantêm a comunidade e continua atraindo os fãs a participar 
(Frazetti 2011:3, tradução nossa). 
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Do mesmo modo que Barker, Greg Stafford começara, em 1966, a desenhar 

um mundo chamado Glorantha, mas, ao contrário do criador de EPT, essa iniciativa 

tinha um objetivo bem claro, o de gerar um ambiente para um jogo de mesa 

específico de nome White Bear and Red Moon, em que se simulava uma batalha 

crítica na história de Glorantha. Buscando um equilíbrio entre jogabilidade e 

realismo, Stafford não teve os mesmos problemas que Barker, já que seu ambiente 

tinha sido criado especificamente para um jogo. Utilizando-se do mundo de 

Glorantha, Steve Perrin, Ray Turney e outros, dez anos depois, lançavam um jogo 

de role-playing que viria a se tornar um grande sucesso apontado como um dos 

melhores RPGs já produzidos. Esses criadores enriqueceram o universo de 

Glorantha, dando à religião e a cultos secretos maior ênfase, mas, por mais brilhante 

que o ambiente fosse, não era o melhor de RuneQuest. “Essa honra coube às 

regras” (idem, tradução nossa). 

 

O real triunfo de RuneQuest, porém, estava no modo como cenário e sistema se 
integravam. Por exemplo, para que magos aumentassem seu poder, eles tinham 
que obter favor e privilégio sem seu culto rúnico particular – normalmente 
cumprindo missões ou participando de expedições. Consequentemente sua 
habilidade mágica (uma estatística de jogo) relacionava-se intimamente com 
elementos do mundo de jogo e aventuras. Embora, hoje em dia, seja 
considerada como suporte, essa também foi outra ideia revolucionária. Assim, 
RuneQuest entrelaçou um mundo assustadoramente realístico com um sistema 
excitante e igualmente real, produzindo aquele que é indiscutivelmente um dos 
maiores jogos de role-playing já feitos (idem, tradução nossa). 

 

A década de oitenta seria a era de ouro para o RPG, em que esse hobby 

atingiria um crescimento e expansão em níveis globais. O aumento do número de 

oferta de jogos e, claro, de novos aficionados, a ampliação de gêneros e de 

sistemas tornavam o RPG cada vez mais enraizado na cultura popular jovem. 

 

Durante o anos 80, enquanto o D&D confirmava seu sucesso com o lançamento 
do AD&D e conquistando milhões de jogadores pelo mundo, surgiam gêneros e 
sistemas alternativos:Super Heróis: com o sistema Champions, que além de ter 
iniciado um gênero trouxe um modo de criação de personagem baseado em 
pontos, acrescentando além dos Atributos e Perícias, Vantagens e 
Desvantagens, que tornavam os personagens algo muito mais "tridimensional" e 
interessante; Terror/Misticismo: como a série Storyteller (Vampire, Werewolf, 
etc), Call of Cthulhu (baseado em contos do escritor H.P. Lovercraft), entre 
outros; CyberPunk: originado no movimento literário da década de 80, que 
discute o impacto da informática e da realidade virtual no futuro próximo 



33 
 

(CyberPunk 2020, entre outros); Ficção Científica: baseados na literatura 
existente (Star Wars, por exemplo) ou totalmente inovadores (Traveller, o 
precursor do gênero); Sistemas Genéricos: com diversificação de gêneros 
muitos autores passaram a buscar sistemas de regras que permitissem ao 
jogador conhecer todos os gêneros de RPG com apenas um sistema de regras. 
O mais famoso e bem sucedido é, sem dúvida, GURPS, de Steve Jackson; 
Outros: definivamente entre o fim do anos 80 e início dos 90 surgiram sistemas 
para todos os gostos em todos os gêneros possíveis (militar, antiguidade, etc) 
(MICCHI, 2010). 

 

Com essa nova estatura, alguns problemas e desafios começaram a 

aparecer. Em agosto de 1979, um estudante de nome James Dallas Egbert III 

repentinamente desapareceu da Michigan State University, deixando um bilhete em 

que declarava sua intenção de matar-se e comentava sobre sua obsessão em torno 

do D & D. Durante seu desaparecimento, alguns jornalistas sensacionalistas 

vincularam o RPG a seu comportamento suicida. Encontrado, o jovem um ano 

depois viria realmente a se matar; imediatamente o RPG foi identificado como o 

agente causador. Naquele momento não se levou em consideração o fato de que 

Egbert encarava uma grande pressão pelo fato de ser um jovem prodígio 

(frequentava a universidade já com 16 anos), ser um viciado em drogas e 

considerado mentalmente instável. Em Junho de 1982, outro caso em que um jovem 

de nome Irving “Blink” Pulling, diagnosticado como possuidor de depressão crônica e 

instabilidade mental, matou-se com a arma de sua mãe, Patrícia. Do mesmo modo, 

o RPG foi colocado no banco dos réus, mas, desta vez, a amplitude foi maior. 

Patrícia chegou a fundar uma sociedade, a Bothered About Dungeons and Dragons 

(BADD), para fazer propaganda contra os role-playing games. Na esteira de sua 

campanha pelos Estados Unidos, chegou a escrever um livro intitulado The Devil’s 

Web, mas, apesar do alcance de suas ações, a comunidade de jogos resolveu 

contra-atracar. A Gaming Manufacturing Association (GAMA) encomendou suas 

próprias pesquisas e investigações para contrapor às da BADD. Ao longo do 

processo não foi identificado nenhum caso em que se pudesse apontar o RPG como 

causador de quaisquer acidentes. Foi feita uma investigação sobre as ações da 

BADD e de Patrícia, denominada Pulling Report, em que eram apontados os meios 

de manipulação utilizados pelos acusadores (ASTINUS, 1998c) 

Apesar desses problemas sofridos pela cultura dos jogos de fantasia, a 

década de oitenta, que viu o surgimento de dois ícones importantes - o yuppismo e o 
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walkman - foi um período de grande crescimento econômico para os Estados 

Unidos. Um dos setores que mais se beneficiaram desse crescimento foi a indústria 

de entretenimento, na qual os jogos se situavam. A TSR, de Gygax, e várias outras 

empresas lideraram esse processo. Nesse período, ocorreram algumas 

transformações na ideia dos jogos. As conexões com outros meios apontavam um 

caminho amplo para o setor, em particular, com as histórias em quadrinhos e com o 

cinema que já há muito tempo faziam essa conexão. O foco eram os super-heróis11. 

 

Desenvolvido pela Hero Games em 1982, Champions imediatamente tornou a 
sua presença percebida na comunidade de jogo. A correlação entre gamers e 
fãs de HQ provou ser muito forte e o jogo obteve sucesso imediato com fãs que, 
em todo lugar, estavam loucos para jogar com seus heróis favoritos. Assim foi, 
apesar da expectativa de que o jogo fosse fracassar pela sua incapacidade de 
usar qualquer herói popular, por serem licenciados à Marvel e à DC. No entanto, 
Champions desenvolveu seu próprio nicho, encorajando a criação imaginativa de 
personagens, de forma que os jogadores pudessem criar seus próprios e únicos 
super-heróis, sendo esse um dos mais fortes atrativos desse jogo 
(DARLINGTON, 1998b, tradução nossa). 

 

Outra grande contribuição foi trazida por Steve Jackson, que tinha tentado 

criar, ao final dos anos setenta, um jogo que fizesse sucesso. O seu projeto, The 

Fantasy Trip, não alcançou esse intento, mas, em conjunto com Melle, produtor em 

1977 do jogo Metagaming, resolveu produzir o jogo perfeito. Os dois discutiram com 

colegas de jogo o que esse novo sistema deveria ter e, com essas informações, 

chegaram a um modelo que foi apelidado jocosamente de GURPS – The Great 

Unnamed Role-playing System (O Grande Sistema de Role-playing Sem Nome) que 

foi posteriormente renomeado com a mesma sigla para Generic Universal Role-

playing System (Sistema de Role-playing Genérico Universal). O que tinha de 

brilhante e altamente arriscado no sistema GURPS é que, enquanto a tendência 

para a construção de jogos de role-playing era o detalhamento e a especificidade 

das regras, este poderia servir de base ou associação para se jogar qualquer outro 

                                                        
11

A conexão com a subcultura da HQ provou ser imensamente lucrativa. Sendo assim, 
agora, os jogos podiam focar-se em uma só HQ para desenvolver seu cenário. Alguns 
desses jogos foram Judge Dredd (Games Workshop, 1984), Teenage Mutant Ninja 
Turtles (Palladium Games, 1985), Buck Rogers (TSR, 1989) e Prince Valiant (Chaosium, 
1986). Os designers também perceberam rapidamente que o que funcionava para as 
HQs também funcionaria para outras mídias. Assim eles voltaram a sua atenção para os 
livros, TV e o cinema (DARLINGTON 1998b, tradução nossa). 
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tipo de jogo. O que parecia genial e insensato ao mesmo tempo demonstrou ser um 

grande sucesso que o levou a dividir, com a revisão do D&D, o AD&D (Advanced 

Dungeons & Dragons), a liderança em popularidade e vendas no setor de RPG 

(Ibidem). Para Sonia Rodrigues (2004:85), o que torna o GURPS diferente é o fato 

de ter “a forma de um programa de computador, ou seja, o leitor do modulo básico, 

mestre, jogador, ou candidato a qualquer uma das funções, pode ‘entrar’ em 

qualquer ‘sub-rotina’ sem um roteiro obrigatório de passos”. Fazendo outra analogia 

com computadores, ele assemelha-se ao que acontece com os softwares, em que a 

Microsoft tem o monopólio das plataformas operacionais com o seu Windows. 

Qualquer programa pode ser usado, desde que o sistema seja o da Microsoft. Isso 

gera uma forte fidelidade, pois facilita a utilização pelo usuário. Com o GURPS é 

possível rodar qualquer outro jogo, o que o torna imbatível como produto nesse 

mercado. Como Steve Jackson declara no prefácio do módulo básico de GURPS, 

“para ser sincero, nós esperamos que o GURPS se transforme no sistema padrão 

de Rolleplaying Game” (JACKSON, 1991:7). 

Em 1981, Steve Jackson e Ian Livingstone, que eram sócios junto com John 

Peake na Games Workshop, referência em jogos na Inglaterra, publicaram o 

primeiro livro-jogo da história. Ele se chamava The Warlock of Firetop Mountain e a 

sua engenhosidade estava na apresentação de um jogo solo de aventura na forma 

de uma novela. A partir de escolhas realizadas pelo leitor ou atribuídas pelo acaso 

de um jogar de dados, a história tinha continuidade. A ideia de Jackson e 

Livingstone revelou-se um grande sucesso de vendas, gerando continuidades e, 

claro, cópias (DARLINGTON 1998c). 

Outro produto inovador no mercado de jogos de fantasia foi o Magic: the 

Gathering, criado por Richard Garfield em 1993. O jogo baseia-se na atividade de 

colecionar cartas como as de baralho e cada jogador com seu deck (maço) assume 

o papel de um mago cujo nível de poder depende exatamente do jogo de cartas 

disponível.  O seu sucesso imediato deve-se, segundo o blogueiro Marcelo 

Barreto12, ao exuberante projeto gráfico das cartas, ao fator colecionador pela 

raridade e aos benefícios que certas cartas trazem para o deck de seu colecionador, 

algo que lhe pode garantir a vitória. Ou seja, as cartas são muito bonitas e, quanto 

                                                        
12

http://rajusto.sites.uol.com.br 

http://rajusto.sites.uol.com.br/
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mais o jogador tiver, mais chances de ganhar ele tem. Em entrevista a Sean Erik 

Ponce (2000), Richard Garfield explicou como chegou a idealizar o Magic, esse 

cardgame que criou um subgênero dentro do RPG. 

 

Foram dois eventos distintos que levaram ao Magic. O primeiro foi a ideia de que 
um jogo no qual todas as cartas quebrassem as regras seria um jogo realmente 
interessante com muita variedade. O segundo, seis anos depois, foi a noção de 
que nem todos os jogadores deveriam ter o mesmo equipamento. A ideia de que 
os jogadores pudessem, cada um, trazer as suas próprias cartas era excitante 
para mim como designer de games, porque faria o jogo ser maior do que a caixa 
em que veio – eu poderia compor grandes quantidades de cartas e os jogadores 
poderiam escolher, por si próprios, suas cartas preferidas. Isso também deu aos 
jogadores um sentido do que o design do jogo significava para mim; enquanto 

eles montavam o seu deck, o jogador ERA o designer (PONCE, 2000, tradução 
nossa). 

 

A partir dos anos oitenta, a cultura japonesa – que já tinha presença forte com 

os desenhos animados e os filmes de monstros – passou a dominar o mercado de 

videogames, não apenas pela produção de equipamentos, mas também pela 

produção de jogos. À medida que a economia japonesa crescia, a sua cultura 

começava a exercer influência em outros países. Dos filmes de monstros de papelão 

dos anos sessenta e setenta, das animações com as referências dos mangás, 

chegou ao império dos setores de entretenimento e tecnologia. Cinema autoral, 

artes plásticas, moda, culinária, arquitetura e estilo de vida, literatura passaram a 

fazer parte da pauta de exportações do Japão. 

A Sony é representada pela corporação que redefiniu o modo de ouvir música 

nos anos oitenta com o walkman; o produto Playstation13 é um dos consoles mais 

vendidos da história do setor que mais cresce no mundo; blueray pretende ser a 

plataforma que substituirá o DVD; além de comprar a Columbia Tri-Star Pictures, ser 

acionista majoritária na Metro-Goldwyn-Mayer, possuir os canais de televisão paga 

Sony Entertainment Television, AXN e adquirir várias empresas do setor fonográfico, 

formando a Sony Music. O gigantismo da Sony representa bem a expansão da 

cultura nipônica pelo restante do planeta. Para Kelts (2007:16, tradução nossa), “o 

Japão é considerado, atualmente, o referencial cool mais visível da região, seja em 

                                                        
13

 “O PlayStation 2 (PS2), da Sony, vendeu mais de 100 milhões de unidades desde 2000; o Xbox, da 
Microsoft, vendeu cerca de 22 milhões desde 2001; e o GameCube, da Nintendo, 20 milhões.” 
(TOMASELLI & DI SERIO 2007:40) 
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vídeo, jogos de computador, tendências de música popular pós-modernas, culinária, 

roupa, cenas de modas tipo bricabraque à velocidade da luz, e, especialmente, em 

suas animações icônicas e suas graphicnovels”. 

O Japão teve um papel crucial na expansão da indústria de videogames o que 

fez com que os outros elementos de sua cultura também passassem a ser 

exportados a partir dos jogos. 

 

As teorias de Murakami sobre as origens do mangá e do anime eram mais 
detalhadas, se nem sempre soaram de modo acadêmico: O lançamento das 
bombas atômicas criou um trauma na cultura japonesa para o qual não havia 
nenhum precedente histórico no mundo. Publicamente pelo menos, e talvez não 
percebendo nenhuma outra opção, a maioria dos japoneses quis esquecer seu 
estresse pós-traumático e, rapidamente, seguiram em frente (muito pós-
moderno, muito japonês). Artistas estabelecidos, trabalhando no reino de 
tatemae14, o self público no discurso público, escolheram, em grande parte, não 

se focar no distúrbio de estresse pós-traumático (PTSD) de sua sociedade – 
ansiedades, medos, raivas e outros distúrbios emocionais – gerado pelas 
bombas. De acordo com Murakami, só artistas de mangá e anime e seus irmãos 
de otaku15 poderiam fazer isso, e assim eles o fizeram. Eles estavam 
trabalhando em uma frequência cultural inferior, no reino de hone ou real 
sentimento, e assim estavam livres para expressar o que eles (e outros) sentiam 
de fato. Eles não só eram livres para fazer desse modo, como também 
esperavam ser. Desse modo, segundo Murakami, o Japão tornou-se a primeira 
sociedade verdadeiramente pós-apocalíptica. E o anime e o mangá japoneses – 
por extensão, sua cultura popular ou baixa cultura – foram a primeira expressão 
da forma como um novo tipo de mundo valente verdadeiramente sentia, olhava e 
agia (KELTS, 2007:25-26, tradução nossa). 

 

                                                        
14

Tatemae e hone são palavras que buscam identificar a relação entre o universo dos sentimentos e 
desejos verdadeiros e privados (hone) e as opiniões e comportamentos públicos (tatemae). 

15
 Consumindo tudo relacionado ao universo pop do mangá, existem os otakus, jovem 

tribo urbana que se fez notar cada vez mais na sociedade. [...] O termo foi criado em 
1985 pelo jornalista japonês Akio Nakamori. Na forma como é escrito, com o alfabeto 
katakana (usado para transcrever termos estrangeiros), a palavra se diferencia do 
significado mais antigo, que é ‘casa’. Otaku, na concepção original de Nakamori, é um 
indivíduo que vive ‘fechado em um casulo’, isolado do mundo real e dedicado a um 
hobby. É possível encontrar aquele que coleciona tudo sobre uma modelo-cantora (como 
as ninfetas denominadas pop idols), bandas de rock, filmes de monstros ou, 
naturalmente, personagens de mangá. Não deixa de ser parecido com torcedor fanático 
por seu time de futebol, mas levado às últimas consequências (como tantos torcedores 
que até brigam por seus clubes). No Brasil, por força das revistas especializadas, o 
termo otaku se espalhou rapidamente entre os fãs como símbolo de colecionador de 
mangás e animês. Aqui existem os otakus clássicos, mas eles são raros. Ao longo do 
tempo, o termo otaku no Brasil ganhou outro significado, aplicando-se apenas aos fãs 
mais entusiastas de mangá e anime. E mesmo entre esses há controvérsias sobre o uso 
ou não do termo” (NAGADO, 2005:55). 
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Quando estes dois universos culturais, o ocidental e o oriental, se conectaram 

(e aqui ainda não se fala da importância de Coreia do Sul e da China), espalhou-se 

pelo mundo todo uma explosão de produtos híbridos. A formação desses mercados 

de jogos tem suas origens culturais, obviamente, bem diferentes.   

 

Sem a história dos jogos de guerra influenciando a sua cultura de games, como 
aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, os CRPGs japoneses tornaram-se 
uma mistura de kawaii16, ação, fantasia e ficção científica. Os CRPGs japoneses 
contribuíram para algumas importantes mudanças no modo como os role-playing 
são jogados eletronicamente, no entanto, nós continuamos preocupados 
principalmente com a herança europeia do Senhor dos Anéis (TRESCA, 
2011:12, tradução nossa). 

 

Esses dois mercados, hoje em dia, lutam pela hegemonia no mercado de 

jogos de fantasia do tipo eletrônico, seja de console seja virtual. A história do RPG 

digital começa bem antes e é paralela à evolução dos computadores. Do meio dos 

anos setenta até o início dos oitenta, os jogos de CRPG disponíveis eram os que se 

utilizavam de main-frames, mas, com o avanço da computação doméstica – home 

computing –, um fenômeno começava a surgir. Como, nessas décadas, as pessoas 

que se utilizavam de computadores eram obrigatoriamente programadores, 

profissionais ou não, e, em sua maioria, vinculados a universidades ou aos 

laboratórios de empresas, os possuidores de máquinas caseiras comumente 

criavam seus próprios jogos “para seu próprio prazer (ou talvez para um grupo de 

amigos próximos) e nunca os tornaram públicos” (BARTON, 2008:47). Uma vez que 

o interesse era muito mais aperfeiçoar as habilidades de programação dentro do 

mercado de trabalho, esses pioneiros designers geravam jogos que ou 

desapareciam ou se tornavam peças de domínio público. Por outro lado, aqueles 

interessados em se profissionalizar como game designers tinham que criar bloqueios 

para que seus programas não fossem copiados, o que tornava, para aqueles 

interessados em ingressar nessa atividade, uma constante reinvenção da roda.  

 

Com o avanço dos jogos de computador, frequentemente os mais recentes 
estão fortemente conectados ao roleplaying.  Dois exemplos atuais são Fallout e 
Thif: The Dark Project.  Esses jogos apresentam enredos não lineares, 
acrescidos de sub-enredos, múltiplos finais, NPCs independentes e ambientes 

                                                        
16

 Adjetivo japonês que significa bonito, fofo e aplica-se aos produtos da cultura dos mangás e 
animes. 



39 
 

altamente interativos.  E no futuro, quem sabe que incríveis proezas os 
computadores serão capazes de produzir? Os efeitos da revolução da 
informação nos jogos não param por aí. Ela também nos presenteou com a 
Internet e, assim como muitos avanços tecnológicos, quase que imediatamente, 
foi utilizada para entretenimento. Jogar pelo correio transformou-se em jogar 
pelo correio eletrônico. Jogos de estratégia podem ser jogados pessoa a pessoa 
no modo online. E os jogos de aventura deram origem ao MUD. MUD, ou Multi-
User Dungeon, é um termo genérico para jogos de roleplaying online 
simultâneos. O ambiente de bate-papo adicionou um importante elemento social 
ao jogo de aventura, tornando-se discutivelmente próximo ao roleplaying real. 
(DARLINGTON, 1998c, tradução nossa). 

 

A tecnologia, portanto, passou a fazer parte da vida das pessoas, a cada 

geração, de modo exponencial. Tecnologia, como termo e significado, tornou-se 

uma referência cultural vital para aqueles que se familiarizavam com os produtos e 

desenvolviam as habilidades necessárias à sua utilização. Bowman (2010:23) 

entende que a ficção científica, como gênero de produção textual popular, foca-se 

na relação entre os homens e a tecnologia, em uma era de extrema dependência de 

máquinas. Por outro lado, o gênero horror possibilita o enfrentamento dos monstros, 

sejam eles internos ou externos. O RPG acaba por refletir esses dois aspectos da 

mente e da cultura humanas. O jogo, que, historicamente, foi um recurso para lidar 

com esses elementos de modo coletivo e para a prática de produzir, de modo 

performativo e compartilhado, uma coesão comunal, tem sofrido profundas 

transformações à medida que outras gerações, com outros modos de vida e 

agrupamentos de valores, passam a participar do jogo.  

 

RPG’s têm explorado a sua popularidade em ambientes on-line nos últimos 
anos. Estes jogos têm um forte apelo, particularmente, para os indivíduos da 
Geração Y – pessoas nascidas na década de oitenta – que fluentemente 
integram a tecnologia em suas vidas. [...] Jogos on-line como Everquest e World 
of Warcraft tendem a focalizar menos o desenvolvimento detalhado de 
personagens e mais a satisfação imediata de conquistas e recompensas. A 
percepção de muitos jogadores que preferem role-playing de mesa é que 
ambientes virtuais podem reduzir a complexidade e a construção de 
comunidades de experiência (BOWMAN, 2010:23, tradução nossa). 

 

Ao mesmo tempo em que uma parcela das novas gerações busca, no lazer, 

muito mais a imagem como força narrativa – fato por meio do qual se pode constatar 

o sucesso de jogos em que a textualidade é bem menos importante – outros jogos 

de fantasia apontam para outro lado. Em 1994, foi lançado no Brasil o jogo Vampiro: 
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a Máscara, escrito pelo americano Mark Rein Hagen, que fugia da temática medieval 

e abraçava o romance gótico.  

 

“Vampiro: A Máscara” distingue-se dos demais RPGs especialmente por sua 
temática adulta e intelectualizada, pois requer que os personagens que sejam 
criados tenham características sólidas e bem definidas. “Vampiro”, ao mesmo 
tempo, tem sido alvo de muitas críticas ao longo dos últimos anos. Sua temática 
sombria tem feito com que o jogo carregue o estigma de violento, psicótico e 
satânico. Embora alguns especialistas em psicologia digam que isso não é 
verdade, pois se trata de um jogo de ficção, “Vampiro” influencia na construção 
de identidades de juvenis, ao afirmar determinados valores, sugerir condutas, 
prescrever – ainda que indiretamente – formas de ver e pensar o mundo 
(SILVEIRA, 2009:11). 

 

Em depoimento colhido por Seth Schiesel (2006) para o jornal The New York 

Times, Gary Gygax identifica duas variáveis que tornam as modalidades on-line, 

hoje em dia, opções muito mais populares com as gerações atuais: o tempo e a 

conveniência. 

 

A analogia que eu faço é que role-playing de mesa é teatro vivo e jogos de 
computador são televisão. Pessoas querem a conveniência e satisfação 
instantânea de ligar a TV em lugar de se vestir e sair para ver uma peça. Da 
mesma maneira, o computador é um meio de acesso mais imediato aos jogos 
(SCHIESEL, 2006, tradução nossa).  

 

A essa leitura pode-se acrescentar que a educação midiática de cada uma 

das gerações posteriores àquela que primeiramente participou dos jogos de role-

playing foi sendo modificada de acordo com os avanços tecnológicos. Aquela 

primeira geração, apesar de já ter a televisão como um meio extremamente 

presente, ainda tinha no livro uma fonte de lazer, cultura e informação. Com as 

posteriores, a televisão passou a dominar seu tempo e foi sendo, aos poucos, 

substituída pelo videogame de console, pelo computador e inclusive pelo celular. Até 

mesmo a administração do tempo – porque cada vez mais raro e escasso – pelas 

crianças e adolescentes tem sofrido transformações importantes nas últimas 

décadas. Daí a necessidade de conveniência de sociedades que, cada vez mais, 

definem o tempo como categoria rara e escassa, portanto valorizada. A nostalgia 

dos pais dessas crianças por uma infância em que não havia esse controle passa 

pelas suas referências de consumo de lazer. Menos bits e mais rua, menos teclados 
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e mais pés descalços são algumas das lembranças e desejos desses adultos que 

trocam, nas redes sociais, imagens de seus ícones infantis preferidos entre 

murmúrios nostálgicos. E começa-se a notar que cada geração que se insere no 

universo adulto também busca o seu quinhão de nostalgia, lembrando os programas 

televisivos de sua infância, seus brinquedos,seus jogos, a moda, etc. Todos 

precisam, em sua época, ter algo a resgatar, algo do que ter saudades.  

 

Em RPGs de computador acontece, com frequência, uma história bem diferente. 
Seduzidos pelo controle autoral fornecido pelo 'tubo de combate', tal qual um 
calabouço, os desenhistas aprisionam-se ao modelo de D&D como Ulysses ao 
seu mastro, em vez de ouvir o canto das sereias, que são perigosas, sim, porque 
representam, obviamente, o caos cru da experimentação e inovação. Além do 
mais, os projetos artísticos gráficos e sonoros dos CRPGs são de matar. Apenas 
histórias e cenários que, muito frequentemente, parecem reciclar Tolkien. Para 
ser sincero, o custo de publicar um RPG de mesa novo é muito baixo. Muitos 
são lançados como shareware na web, como, por exemplo, Tirikelu, projetado 
por um dos autores deste livro (www.weirdrealm.com/tekumel/dl/Tirikelu.pdf). Na 
ausência de risco, projetistas de RPG de mesa podem permitir-se cometer erros. 
Os desenvolvedores que trabalham em CRPGs multimilionários, porém, não 
podem (MORRIS e HARTAS, 2004:12, tradução nossa). 

 

No período compreendido entre o final da década de setenta e o início dos 

anos oitenta, boa parte dos praticantes de RPG, no Brasil, jogavam nas 

universidades e nas escolas e tinham tido o primeiro contato com o jogo em 

programas de intercâmbio realizados nos Estados Unidos. De lá traziam os 

primeiros livros ou cópias destes, ficando esse período conhecido entre os jogadores 

como Geração Xerox. Somente a partir dos anos noventa, alguns títulos começaram 

a ser traduzidos para o português, sendo até mesmo publicados os primeiros títulos 

nacionais como “Tagmar” e “O Desafio dos Bandeirantes”. Com a entrada de 

editoras brasileiras no campo do RPG, além de títulos, surgiram também cenários 

nacionais. Revistas especializadas, como a Dragão Brasil, além de eventos e 

encontros serviram para divulgar o RPG e a sua cultura. (SILVEIRA, 2009:4-5) A 

Editora Devir tem um papel muito importante dentro do RPG brasileiro, porque, além 

de ser a publicadora mais importante do gênero no país, a sua livraria é ponto de 

encontro obrigatório dos rpgistas de São Paulo. O conceito de hibridismo cultural 

pode ser percebido no jogo o Desafio dos Bandeirantes, em que elementos 

estrangeiros são antropofagizados e se transformam em ativos nacionalizados. 

http://www.weirdrealm.com/tekumel/dl/Tirikelu.pdf
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Até onde eu sei o primeiro jogo nacional é O Desafio dos Bandeirantes lançado 
no início dos anos 90. Baseado no D&D e AD&D, substituiu os orcs e elfos por 
curupiras, sacis e outros seres das lendas brasileiras. Apesar de ter alcançado 
pouco sucesso, ainda pode ser encontrado em livrarias especializadas. Alguns 
outros sistemas nacionais são: Tagmar (fantasia a la AD&D), Millenia (ficção 

científica), Invasão (Arquivo X tupiniquim), Trevas (terror) e Defensores de 
Tóquio (super heróis japoneses) (MICCHI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Capítulo 1 - Espaço virtual, cultura e jogos 

 

 

Quando um determinado tema se configura como objeto de pesquisa, surge 

imediatamente a necessidade de produzirem-se categorias para melhor analisá-lo. 

Se esse tema diz respeito a apenas uma área de conhecimento, a tarefa de 

identificar as rubricas de seu estudo é facilitada, mas quando esse escopo é 

compartilhado por vários campos do saber, ocorre uma sobreposição de 

apropriações gerando múltiplas taxonomias possíveis. No caso do jogo, é 

exatamente o que ocorre, como na fala de Caillois17: 

 

A multiplicidade e a infinita variedade de jogos no início provoca um certo 
desespero ao tentar descobrir um princípio de classificação capaz de subsumi-
los em um pequeno número de categorias bem definidas. Jogos também 
possuem tantas características diferentes que muitas abordagens são possíveis. 
Uso atual demonstra suficientemente o grau de hesitação e incerteza: na 
verdade, várias classificações são utilizadas simultaneamente. Opor-se jogos de 
cartas a jogos de habilidade, ou opor-se jogos de salão aos praticados em um 
estádio não faz sentido. Com efeito, o aparato usado no jogo é escolhido como 
um instrumento classificatório no primeiro caso, no outro as qualificações 
exigidas, em um terceiro o número de jogadores e a atmosfera do jogo, e por 
último o lugar no qual a contenda é travada. Um complicador global adicional é 
que o mesmo jogo pode ser jogado sozinho ou com outros jogadores. Um jogo 
particular pode exigir várias habilidades simultaneamente ou nenhuma 
(CAILLOIS, 2006:129, tradução nossa). 

 

André Michelet (1992:45-46) procurou identificar quais as orientações que 

determinam os tipos de classificações de jogos. Antropológicas ou sociológicas, em 

que se analisam as funções que o jogo exerce nas sociedades; filogenéticas, que 

pretende focar os jogos em função da história evolutiva humana; psicológicas, 

observando o desenvolvimento infantil em conformidade com uma hierarquização 

dos jogos; e por fim, as classificações de cunho pedagógico, que categorizam os 

jogos em termos de metodologias educativas. Michelet (Ibidem:48) também 

descreve as indicações de valores que o ICCP (Internacional Council for Children’s 

Play) prescreve para a análise do brincar: o valor funcional, que observa as 

qualidades intrínsecas do jogo e da sua adaptabilidade à criança; o valor 

                                                        
17

 Mais adiante abordaremos a tipologia de Caillois com mais detalhamento. 
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experimental, que aborda o potencial de aprendizado do brinquedo; e o valor 

estrutural, relacionado ao desenvolvimento da personalidade infantil em função do 

conteúdo simbólico do jogo.  

A teoria dos jogos, ferramenta matemática desenvolvida para apoiar análises, 

tanto econômicas, biológicas, sociológicas quanto das ciências políticas, apropria-se 

do conceito de jogo com intencionalidades bem diferentes das apresentadas pelas 

áreas que focam o jogo em si. Essa abordagem produziu a seguinte tipologia: Jogos 

simétricos e assimétricos, sendo respectivamente os que permitem aos jogadores 

payoffs que dependem da escolha da estratégia e não de quem joga e aqueles que 

possibilitam grupos de estratégias diferentes para cada jogador; de soma zero e de 

soma diferente de zero como os jogos em que a soma entre o resultado do 

ganhador e a perda do derrotado é zero e os jogos em que essa soma é menor ou 

maior do que zero; nos jogos simultâneos os jogadores atuam concomitantemente e 

sem conhecimento prévio das ações de seus adversários e nos jogos sequenciais o 

jogador tem informações da jogada anterior do outro competidor; com relação ao 

tipo de informação disponível aos jogadores, os jogos sequenciais podem ser jogos 

de informação perfeita, o mesmo ocorre com os jogos de informação imperfeita e os 

sequenciais; e por fim os jogos infinitamente longos em que matemáticos constroem 

modelos para saber qual o comportamento de uma ou várias estratégias diferentes 

(GIBBONS, 1992). 

Lyman e Scott (apud NUNES, 2005:184-185), sociólogos interacionistas, ao 

abordarem o jogo como metáfora social, apresentam uma tipologia que relaciona os 

jogos de aparência, onde os participantes buscam potencializar uma determinada 

identidade socialmente valorizada; de relacionamento, no qual os atores procuram 

atingir maior ou menor grau de intimidade a partir de relacionamentos que sejam 

identificados como positivos ou negativos; de exploração, em que indivíduos ou 

grupos tentam conseguir o controle sobre outros indivíduos ou grupos; e os jogos de 

informação, para os quais as relações de poder são determinadas pela posse de 

informações que permitam o controle sobre outros indivíduos ou grupos.  

Karl Groos (1919), filósofo e psicólogo alemão, pioneiro na análise dos jogos 

baseada em uma perspectiva evolucionária, construiu a seguinte tipologia: jogos de 
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desenvolvimento dos sentidos; dos movimentos; mentais; de lutas; afetivos; 

imitativos e sociais.    

Ferran, Mariet e Porcher (1979) utilizam da seguinte classificação de jogos: 

de motivação, individuais, coletivos e adaptativos. Citam (1979:56-57) também a M. 

Borotrav com sua categorização lúdica que discrimina jogos verbais, imitativos e 

“mágicos”, os jogos de iniciação; jogos de força e destreza; e os jogos intelectuais. 

Os autores acima apontam as dificuldades de se utilizar uma abordagem tão 

delimitadora como a de Borotrav, por existirem muitos jogos e brincadeiras que, 

como exemplo, podem ser considerados como atividades do grupo da força e 

destreza, mas exigirem significativo esforço intelectual.   

Durante o processo de formação simbólica infantil, Piaget (1978) identifica 

três tipos de jogos contribuintes: de exercícios sensório-motores, até os dois 

primeiros anos de vida a criança procura, por meio de movimentos repetidos e 

variados, desenvolver seu controle motor e a percepção de seus efeitos; simbólicos, 

dos dois aos seis anos as atividades recreativas visam amplificar a capacidade de 

decodificar conteúdos simbólicos; e de regras, quando, em fase escolar, a criança, a 

partir das atividades de jogo, como a se apropriar dos conceitos sociais do cooperar 

e do competir, alcançando formas de ação mais objetivas e aprendendo a lidar com 

estruturas baseadas em regras. Ao que Piaget denomina de sensório-motores, 

Chateau (1987) chama de jogos funcionais; os jogos simbólicos, como denominação 

aparece tanto em Piaget com em Chateau; os jogos de regras também são 

compartilhados entre os dois autores; mas Chateau acrescenta as nomenclaturas de 

jogos de construção, quando a criança, na faixa etária de 2 a 4 anos, tem 

preferência pela atividade de empilhamento e ordenação de objetos; e os jogos 

sociais, a partir dos 5 anos em diante, que desempenham a função de desenvolver 

as habilidades de atuação em grupo. Wallon apresenta uma configuração 

semelhante.  

 

Os jogos funcionais podem ser movimentos muito simples, como estender e 

dobrar os braços ou as pernas, agitar os dedos, tocar os objectos, imprimir-Ihes 
balanceamentos, produzir ruídos ou sons. É fácil reconhecer aqui uma atividade 
à procura e efeitos, aliás ainda elementares, dominada por aquela lei do efeito 
que tem, como vimos, uma importância fundamental para preparar a utilização 
ajustada, cada vez mais apropriada e mais diversa dos nossos gestos. Com os 
jogos de ficção, cujo tipo e brincar com a boneca, montar um pau como se fosse 
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um cavalo, etc., intervém uma actividade cuja interpretação e mais complexa, 
mas que está também mais próxima de certas definições melhor diferenciadas 
que têm sido propostas do jogo. Nos jogos de aquisição, a criança e, segundo 
uma expressão corrente, toda olhos e toda ouvidos; observa, escuta, esforça-se 
por perceber e compreender: coisas e seres, cenas, imagens, contos, canções, 
parecem captá-la totalmente. Nos jogos de fabricação, diverte-se a reunir, 

combinar, modificar, transformar objectos, e a criar novos. Longe de serem 
eclipsados pelos jogos de fabricação, a ficção e a aquisição têm aqui, muitas 
vezes, o seu papel (WALLON, 1981:75-76). 

 

Roth (apud SANTOS, 2008:24) categoriza os jogos em imaginativos, 

constituídos pela produção de narrativas de fábulas e lendas; realistas, os que se 

utilizam de objetos da natureza, como animais, por exemplo; os jogos de imitação, 

tanto os que visam reproduzir aspectos da natureza, como os que arremedam ações 

de adultos; as atividades discriminativas, como os jogos de esconde-esconde e 

pega-pega; as disputas ou competições, jogos em que haja dois ou mais 

adversários; os de propulsão, onde objetos são arremessados; e as brincadeiras de 

celebração, como música, dança e outras atividades. 

Sabine De Graeve (1996), conterrânea de Huizinga, agrupa os jogos em seis 

categorias: corporais e sensoriais, simbólicos, de montagem, cooperativos e 

competitivos, de experimentação e de comunicação. 

Como podemos perceber, a escolha da produção ou utilização de uma 

tipologia dependerá das necessidades e abordagens do pesquisador. O que não o 

impede de se apropriar daquelas oriundas de outros terrenos, haja vista que a 

atmosfera – o jogo – é a mesma. 

 

1.1 Um novo espaço em jogo, o virtual 

 

O jogo, qualquer que seja ele, necessita de um processo, de uma ritualização, 

de um local, de uma dimensão na qual vai se estabelecer, e no caso abordado, seja 

essa dimensão, seja esse espaço uma realidade ou uma virtualidade. Muito antes da 

existência dos aparatos informacionais modernos, o espaço virtual já era concebido 

como possibilidade; assim se dava nos jogos de memória, como exemplo. Podemos 

atribuir certas atividades de suporte do jogo para vários meios, o papel, modelos 

tridimensionais como os soldadinhos de chumbo (a reprodução de batalhas a partir 



47 
 

de miniaturizações é considerada a base inicial da concepção do jogo de RPG), e, 

claro, a tela de um computador. 

Não se deve olhar para a dimensão virtual como uma especificidade de jogo, 

mas como uma especificidade de espaço de troca de atributos entre possíveis 

jogadores, como um meio e como uma mensagem macluhaniana. É nesse espaço 

que as identidades são produzidas e confirmadas, onde as experiências de jogo e 

de vida são expostas e apreciadas, onde amizades e parcerias são estabelecidas, 

bem como inimizades e antagonismos. E, principalmente, onde as textualidades 

individuais e coletivas são produzidas. 

Na realidade, as atividades de interação comunitária que estarei abordando 

entre jogadores de mesa e de RPG virtual em suas estruturas de redes sociais 

estabelecem-se como um jogo muito mais complexo de construção de identidades e 

espaços de expressão. De um modo geral e comparativo, os gestores de 

comunidades veem-se como mestres de RPG e muitos deles o são realmente. 

Se o objeto é o jogo, o seu pano de fundo é a cibercultura e a constituição de 

seus pilares digitais: de como computadores mudam a vida de pessoas, entre as 

quais estão os jogadores interessados em produzir personagens, em construir textos 

vinculados a suportes imagéticos. Cabe a nós interpretar a Internet como produtora 

de uma nova realidade que teima em cruzar a fronteira da chamada realidade não 

virtual. Se vivemos em uma Matrix, qual a função do écran? Seria o nosso 

Nabucodonosor, nossa nave inter-real, apontando os furos lacanianos em nossa 

pele por onde passam os tubos de alimentação de nossas certezas? Seremos Neo? 

Nesta visão de um universo de engano, de simulação, a Matrix poderia ser 

identificada como a linguagem. Nada mais reconfortantemente enganador do que a 

linguagem. Com ela podemos dizer qualquer coisa e nunca sermos entendidos ou 

até mesmo nunca nos entendermos como elementos de construção de significado. A 

linguagem só adquire algum significado como processo social quando estamos 

imersos nela. E a característica principal deste caldo comunicacional é o jogo da 

linguagem. O jogo wittgensteiniano18 do exercício aprimorado do uso de sons 

                                                        
18

 Nas suas “Investigações Filosóficas”, Wittgenstein declara, logo de início, a sua concepção de uma 
práxis utilizada nos processos de linguagem como de uma estrutura de jogo, de jogos de linguagem: 
 

 Podemos também imaginar que todo o processo do uso das palavras [...] é um daqueles 
jogos por meio dos quais as crianças aprendem sua língua materna. Chamarei esses 
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providos de significados múltiplos nos mantém em conexão. Este jogo pode ser 

entendido como um jogo de espelhos na medida em que identificamos, no outro ou 

em suas emissões comunicacionais, aquilo que queremos entender, perceber, 

receber. Dois monólogos simultâneos ou o popular diálogo de surdos. Como jogo, o 

processo de conversação aparenta-se a uma batalha naval com pouquíssimos 

navios e muita água. Por outro lado, este jogo pode se aparentar a um processo de 

acolhimento similar ao jogo-dança circular em que o que se busca é o 

pertencimento. De modo similar, o jogo, o brincar pode ser entendido como uma 

conversação. Quanto mais afinados os jogadores, mais o jogo se aparenta com um 

acolhimento e menos com uma luta para sobreviver como portador de verdades, de 

sentidos. Algo que corrobora esta afirmação é o fato de que a maioria dos jogadores 

de RPG aponta a sociabilidade, a formação de grupos coesos, de constituição de 

amizades como um dos grandes atrativos do RPG, visto que normalmente grupos 

podem jogar por mais de 10 anos.   

Podemos acrescentar a este universo de relações de sentido o complicador 

dos meios eletrônicos. Estamos ainda na infância das possibilidades interacionais 

que os sistemas digitais podem oferecer. Mas é bom que consigamos aprender 

estas primeiras letras antes que a máxima complexidade se aproprie dos meios. 

Podemos também entender que esta escada de sofisticação se alça ao lado do 

aprendizado da utilização de seus degraus. Portanto, jogar, comunicar-se, informar-

                                                                                                                                                                             

jogos de “jogos de linguagem”, e falarei muitas vezes de uma linguagem primitiva como 
de um jogo de linguagem (WITTGENSTEIN, 1979:12). 

 
A busca de um significado para os jogos de linguagem foi desde cedo uma grande preocupação para 
Wittgenstein. Logo constatou a imensa dificuldade de tal empreitada, ou seja, a extrema 
complexidade desses jogos. De início, em seu Tractatus Lógico-Philosophicus, esquematiza uma 
premissa lógica: nos jogos de linguagem “o signo proposicional empregado é o pensamento, sendo 
que o pensamento é a proposição significativa, portanto a totalidade das proposições é a linguagem” 
(ibidem:70). Podemos depreender daí que a grande dificuldade de se analisar os processos de 
linguagem seria tanto a inconsciência humana de seus sistemas comunicacionais quanto a pouca 
capacidade de verbalizar os seus pensamentos. 
 

O homem possui a capacidade de construir linguagens nas quais cada sentido se deixa 
exprimir, sem contudo pressentir como e o que cada palavra denota. Assim se fala sem 
saber como os sons singulares são produzidos. A linguagem corrente forma parte do 
organismo humano e não é menos complicada do que ele. É humanamente impossível 
de imediato apreender dela a lógica de linguagem. A linguagem veda o pensamento, do 
mesmo modo, não é possível concluir, da forma exterior da veste, a forma do 
pensamento vestido por ela, porquanto a forma exterior da veste não foi feita com o 
intuito de deixar conhecer a forma do corpo (idem).  
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se, construir-se identitariamente, enfim, apropriar-se desses meios faz parte deste 

processo de constituição de uma sociedade global digital.  

 

1.1.1 O Universo Virtual/Digital 

 

(Passo 378) Você tenta ver em meio ao negrume da toca do Cão da Morte e 
observa que um túnel escuro se estende na distância. Se você quiser engatinhar 
descendo o túnel, volte para 95. Se preferir sair do aposento e continuar pelo 
corredor, volte para 344.  

 
(Passo 100) Depois de apenas uns poucos sorvos do líquido, você se sente 
terrivelmente mal. Algumas das ervas infundidas no líquido são altamente 
venenosas. Jogue dois dados e deduza o número obtido de sua ENERGIA. Se 
continuar vivo, volte para 76. 

 

Esses dois passos do livro-jogo O Templo do Terror, de Ian Livingstone 

(1985), exemplificam como um jogo de RPG se produz a partir da tomada de 

decisões e de aleatoriedade. Um livro-jogo serve tanto para uma leitura individual ou 

em grupo quanto para um mestre usar como fundamento para estruturar uma 

aventura. No livro é apresentada, no início, uma pequena história que dá base para 

a aventura. Nessa introdução pede-se que sejam feitas algumas escolhas, como 

tipos de magias aprendidas ou objetos a serem levados na viagem. A partir daí, o 

jogador ou jogadores podem iniciar o jogo por meio de escolhas ou por lance de 

dados. A cada passo, dependendo das escolhas e da sorte, são enviados a uma 

nova possibilidade. O jogador deve ter um bom conhecimento de suas habilidades, 

de seus artefatos e de seus prováveis inimigos.  

A hipertextualidade inerente ao RPG foi, de há muito tempo, uma meta dos 

cientistas e técnicos do setor de informática: criar sistemas que permitissem ao 

usuário percorrer bases de dados interconectados e construir, durante esse 

percurso, a sua própria textualidade, o seu próprio repertório, enfim, criar um meio 

de comunicação que permitisse e desse condições para que o leitor/narrador 

elaborasse o seu próprio texto, a partir da interação entre esses dados e produção 

de novos. Algo impossível ou extremamente limitado nas outras mídias.   

 

A interatividade na estrutura textual do drama é arquitetada combinada à 
narrativa. As estruturas arborescentes levam logo o usuário a uma complexidade 
crescente, porém não permitem um circuito. Dessa forma, ele só poderá voltar 
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ao ponto de partida, retornando etapa por etapa percorrida. Quando o sistema 
permite o circuito, o que é usual no hipertexto, a duração do percurso a ser 
empreendido fica fora de controle. Mas a manutenção do leque de decisões a 
serem optadas prejudica a coerência narrativa. A estrutura geralmente usada 
nos jogos de aventuras permite que o usuário inicie tanto pelo começo quanto 
pelo fim, e inclui mais de uma possibilidade de trajeto para atingir o alvo 
(ARAÚJO, 2005:127). 

 

Há, portanto, um salto de sistemas de informação ou comunicação 

autoritários e unidirecionais, em que o usuário se encontra passivo, para o universo 

da hipertextualidade explosiva e da interatividade. As pedras do caminho de novas e 

imprevisíveis construções culturais. 

 

No hipertexto, a interatividade do usuário é combinada às opções que lhes são 
fornecidas pela estrutura, mas a obra permanece aberta e a trama narrativa é 
tecida durante seu percurso. Por essa razão, o conceito de interatividade passou 
a ser utilizado como interdependente da narrativa e sinônimo de capacidade de 
configuração do enredo, de desvendamento da estratégia do jogo, ou de 
resposta adequada às solicitações colocadas pelo sistema (ARAÚJO, 
2005:123/4). 

 

Por coincidência, o RPG e a ideia de redes computadorizadas surgiram quase 

que ao mesmo tempo; o primeiro no início dos anos setenta e a segunda no final dos 

anos sessenta. Os dois meios compartilham de vários elementos, tais como a 

hipertextualidade, interação e interatividade, a necessidade de expandir a 

capacidade mental do ser humano, partindo de estruturas coletivas, etc. Ambos os 

sistemas foram criados em um momento cultural de profunda ruptura estrutural e 

libertária. Os dois casos se encontram na proposição de modos de comunicação 

diferenciados, buscando ampliar o raio de ação do receptor. Este passa de um papel 

passivo para o de participante no processo de construção de textualidades. Esses 

dois universos logo se viram interpenetrados pelas possibilidades que as 

ferramentas de constituição de interatividade apresentavam. As variáveis espaço-

temporais foram, desde este começo, o alvo de suas ações. Quebrar seus códigos e 

constituir novas interdimensionalidades foi o objeto do jogo de RPG e das redes de 

comunicação computadorizadas. Construir narrativas ou produzir conhecimento 

parece ser a mesma coisa. Logo se impõe a dúvida, se esses universos são meios 

ou são textos, hipertextos. Conteúdo ou forma. Ou os dois simultaneamente. 
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Partindo do tempo em que a área da informática só permitia o acesso a quem 

dominasse os quase indecifráveis códigos de programação, para chegar a uma 

atualidade em que sistemas quase inteligentes são alicerçados pela interação 

coletiva de milhões de usuários de todo o planeta, permitindo visualizar – com boas 

perspectivas de erro – como sistemas totalmente inteligentes irão interferir nas 

produções culturais humanas, todo esse percurso nos confirma que “a informática 

não tem mais nada a ver com computadores. Tem a ver com a vida das pessoas” 

(NEGROPONTE, 1995:12). Portanto, podemos pensar que uma futura inteligência 

artificial não seria exatamente um artefato mecânico e, sim, um sistema que 

permitará a interação orgânica entre seres humanos perfazendo um imenso cérebro 

coletivo.  

Domingues aponta para uma importante imbricação entre o ser humano e o 

artefato técnico, o que faz parecer que o conceito que se tem do termo “técnico” 

deve ser revisto urgentemente, pois seu uso quase sempre está despregado do 

cultural. 

 
A interatividade propiciada pelas tecnologias digitais no ciberespaço, resultante 
de descobertas científicas da ciência da computação, parece, sem nenhuma 
sombra de dúvida, desencadear uma revolução tecnológica sem precedentes na 
história das relações humanas. Entretanto, mais do que tecnológica, a revolução 
trazida pelo computador deve ser tomada como uma revolução antropológica, e 
precisamos pensar em que medida seus atributos técnicos desencadeiam novas 
relações entre os humanos e o ambiente (DOMINGUES, 2004:182). 

 

Dando conta da necessidade de definir, aqui, uma pontuação epistemológica 

a respeito de técnica e tecnologia, vamos buscar apoio, primeiramente, nas ideias 

de Álvaro Vieira Pinto, filósofo brasileiro que se debruçou sobre essas questões. A 

abordagem de Álvaro Vieira parte de uma concepção aristotélica, definindo 

etimologicamente técnica como o logos, o seu estudo, que também inclui as artes do 

fazer e do produzir; numa segunda aproximação, a definição é dada pelo termo 

know how, em que técnica e tecnologia se confundem; numa terceira acepção, 

técnica pode ser vista como um conjunto de elementos dentro de uma cultura que a 

definem; e por fim, a consideração ideológica, tanto da técnica como da tecnologia. 

Portanto, Álvaro Vieira define técnica como: 
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[...] um processo de resolução das contradições do ser vivo tornado consciente e 
obrigado a descobrir por si a resolução dos seus conflitos com a realidade que o 
cerca. Conflito resultante do alto nível de especialização que chegou ao trabalho 
executado em condições sociais. A ideia da técnica contém ainda, entre outras 
conotações, a liberdade que o ser capaz de engendrá-la possui de propor a si 
mesmo fins não prefixados no acervo das condutas herdadas (PINTO, 
2005:147). 

 

Já Feenberg possui outras visões sobre a tecnologia: determinismo, 

substantivismo, instrumentalismo e teoria crítica, e disserta sobre a possível 

neutralidade da tecnologia.  

 

Não obstante, a crítica substantivista ao instrumentalismo nos ajuda a entender 
que as tecnologias não são instrumentos neutros. Meios e fins estão 
conectados. Assim, ainda mesmo se algum tipo de controle humano de 
tecnologia for possível, não será nenhum controle instrumental. Em teoria crítica 
a tecnologia não é vista como ferramentas, mas como estruturas para estilos de 
vida. As escolhas estão abertas para nós e situadas num nível mais alto do que 
o instrumental. Nós não podemos concordar com o instrumentalista quando 
afirma que as "Armas não matam as pessoas, senão, as pessoas matam as 
pessoas." Abastecer pessoas com armas cria um mundo social bastante 
diferente do mundo no qual as pessoas não têm armas (FEENBERG, 2003:10). 

 

Para Janicaud, o discurso da neutralidade da técnica define-se como um 

tecnodiscurso.  

 

No fundo, todo mundo sempre está sendo vigiado pela consciência tranquila, 
inclusive o filósofo que fala da técnica! E esse problema da neutralidade 
representou seu papel no debate sobre a técnica. Pessoalmente, creio que ela é, 
ao mesmo tempo, neutra e não-neutra: ela é neutra no sentido de que, em si, 
não é nem boa nem má; pode-se mesmo assim orientá-la em certa medida e, 
em todo caso, não ficamos presos a conexões que seriam fatais e nos 
impediriam de escolher. Por outro lado, ela não é neutra, no sentido de que 
muda completamente, na verdade, nossa abordagem do real (JANICAUD, 
1996:210).   

 

E qual é o papel dos indivíduos dentro de uma sociedade na construção da 

técnica? Se a necessidade é mãe da invenção, serão todos os atos de invenção, 

apropriação ou reapropriação intencionais? Assim concorda Álvaro Vieira Pinto, que 

entende técnica como uma “mediação na obtenção de uma finalidade humana 

consciente” (2005:175). Já para tecnologia, há outra compreensão. 
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Não existe “concepção tecnológica da sociedade” como conceito respeitável, 
mas apenas como expressão literária, usada por articulistas ou sociólogos 
impressionistas. A questão desloca-se para a compreensão da técnica, a 
respeito da qual vêm-se generalizando os mais confusos e simplórios equívocos. 
A técnica é coetânea da existência humana, inerente a ela, nada tem de 
substantivo, não é uma hipótese, mas um modo de ser do homem, e por isso 
não há razão em designar, como parece ser o intuito da pergunta, a sociedade 
atual como “tecnológica”. Todas as sociedades que até agora existiram foram 
tecnológicas, no sentido de serem dependentes das técnicas produtivas, 
materiais e ideais, de que dispunham, inclusive as de administração e governo. 
O que seria de espantar é que assim não fosse. [...] A ideia de estarmos vivendo 
uma época de esplendor tecnológico é inteiramente ingênua, pois o mesmo 
pensaram os homens de todas as fases históricas precedentes em relação ao 
seu tempo. [...] Toda época histórica dá origem sempre às utopias que nela 

podem florescer (PINTO apud LIMA FILHO, 2010:86-87). 
 

Brüseke apoia-se no conceito heideggeriano de desocultamento como o 

processo desenvolvido pela técnica na modernidade. 

 

Definir a técnica como uma maneira de desocultamento significa entender a 
essência da técnica como a verdade do relacionamento do homem com o 
mundo. A técnica não é mais algo exterior e exclusivamente instrumental, mas a 
maneira pela qual o homem se apropria e aproxima-se da natureza (BRÜSEKE, 
2002:140). 

 

Das hibridações possíveis, Kerckhove preocupa-se com a estabelecida na 

relação entre homem e máquina por meio da interface. Esse autor vê esse processo 

como demasiadamente violento, pois coloca tanto o emissor de um texto como o seu 

receptor na posição de constante redefinição de seu papel. À essa condição 

Kerckhove denomina de “arte da hibridação” (apud MOTTA, 2005:19). Outra 

preocupação de Kerckhove (2009:21) relacionada aos aparatos tecnológicos é o que 

ele chama de technofetichismo, que vem a ser um comportamento obsessivo dos 

usuários desses aparatos, principalmente referente à performance de seus produtos: 

um dono de um carro quer que ele possa alcançar o dobro da velocidade permitida 

nas estradas ou proprietários de um equipamento adquirido exigem dele um nível 

que nunca poderá ser atingido.  

A revolução pela qual estamos passando nos aponta uma necessidade de 

conscientização das relações entre os artefatos tecnológicos e a capacidade 

humana de gerar artefatos culturais. Hoje em dia a tecnologia não produz mais 

objetos que se bastam em si – se é que um dia isso de fato aconteceu –, mas 
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dependem totalmente da construção de significados à sua volta. A televisão não é 

mais um eletrodoméstico, ela é uma fonte de conexão entre artefatos culturais, que 

são produzidos quase que ao mesmo tempo em que são recebidos e processados. 

É a cultura em volta da televisão que importa, não o aparelho em si. A cultura 

construída em torno dos jogos (eletrônicos ou não), nos dias de hoje, ainda é pouco 

seriamente percebida como uma cultura de aprendizado. 

Para o pesquisador deste novo meio, deste novo objeto, o virtual, é 

necessário um novo equipamento metodológico. Neste momento, a elaboração de 

uma etnografia dos grupos virtuais deve levar em consideração a explosão das 

complexidades sociais que os processos midiáticos da era digital oferecem. 

 

É cada vez mais evidente que a condição humana, a partir das tecnologias que 
nos conectam a computadores e redes, está modificando o contexto social por 
maneiras de viver que utilizam o ciberespaço, a arquitetura de computadores, 
suas interfaces e redes. Entretanto, as tecnologias numéricas que se instalam no 
cotidiano da era digital, inversamente do que se poderia pensar, em lugar de nos 
afastarem dos valores do passado, nos recolocam em formas de comunicação 
muito próximas das utilizadas nas sociedades tribais e grupos étnicos e 
religiosos em seus rituais, com suas lógicas participativas e pensamento mágico 
(DOMINGUES, 2004:182). 

 

E essa mesma tribalidade e ritualismos reapropriados podemos encontrar nas 

construções culturais urbanas modernas. Esse explosivo caráter multifacetário das 

mídias digitais, percebidas como uma rede que cobre a quase – e inatingível – 

totalidade dos constructos culturais humanos, começou como um projeto bifurcado.  

 

A cultura dos primeiros usuários, com suas subcorrentes utópicas, comunais e 
libertárias, moldou a Rede em duas direções opostas. Por um lado, tendia a 
restringir o acesso a uma minoria de usuários que entravam na rede por hobby, 
as únicas pessoas capazes e desejosas de gastar tempo e energia frequentando 
o espaço cibernético. Dessa era, permanece um espírito pioneiro que vê com 
desconfiança a comercialização da rede e observa apreensivamente como a 
realização do sonho da comunicação generalizada entre as pessoas traz 
consigo os limites e a miséria da humanidade como ela é. Mas à medida que os 
exageros das primeiras tribos de informática recuam sob o fluxo implacável das 
novatas, o que permanece das origens contraculturais da rede é a informalidade 
e a capacidade autorreguladora de comunicação, a ideia de que muitos 
contribuem para muitos, mas cada um tem a própria voz e espera uma resposta 
individualizada (CASTELLS, 1999a:381). 
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A ferramenta não faz a obra, o pincel não realiza a pintura. Apesar de a 

sociedade industrial ter posicionado seus holofotes principalmente em cima dos 

objetos tecnológicos que acabaram se tornando fetiches, como é o exemplo do 

automóvel, a chamada era pós-industrial (ou da informação e do conhecimento) 

foca-se muito mais na utilização inteligente desses objetos para a geração de 

conhecimento. Da posse para o acesso e deste para o aprendizado: “como é óbvio, 

a aquisição do conhecimento depende não só da possibilidade de acesso a acervos 

de informação, mas também da inteligência, pressupostos e práticas individuais” 

(Burke, 2003:161). No caso da Internet, podemos conferir-lhe não só um status de 

ferramenta, mas principalmente de agente no processo de produção/constructo de 

conhecimento. A Internet é o caminho e o lugar.  

 

[...] a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que 
os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da 
informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 
processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a 
mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia 
como no caso da Internet. Segue-se uma relação muito próxima entre os 
processos sociais de criação e manipulação de símbolos (a cultura da 
sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços (as forças 
produtivas). Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de 
produção, não apenas um elemento decisivo no sistema de produção 
(CASTELLS, 1999a:51). 

 

A ideia da tecnologia como um ente autônomo é hoje em dia uma posição de 

difícil defesa. O artifício dos artefatos, ou seja, a mão cultural e natural do homem se 

faz cada vez mais presente – talvez não de todo modo consciente – no seu meio. 

Lévy defende que  

 
[...] a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um 
ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, 
e não uma entidade real, que existiria independente do resto, que teria efeitos 
distintos e agiria por vontade própria (1999:22). 

 

Com a mesma tentativa da biblioteca de Alexandria, da enciclopédia 

iluminista, as ferramentas de busca da internet como o Google19 parecem dar um 

caráter totalizante ao universo virtual. Barragens de computadores que, dia e noite, 

                                                        
19 www.google.com.br 



56 
 

sem parar, executam uma varredura pelos sítios de todo o mundo e gravam seus 

conteúdos em suas memórias. Este exercício de cobra tentando engolir o próprio 

rabo, que a alguns poderia ser visto como a nova manifestação de espírito totalitário, 

na verdade, apenas demonstra o verdadeiro caráter da Internet, o de universalidade. 

Universalidade de produção, de recepção, de transmissão e de conexão. O alerta de 

Lévy confirma ser “verdade que o ciberespaço constrói um espaço universal, mas, 

como tentei mostrar, trata-se de um universal sem totalidade” (1999:230). O que 

vemos hoje em dia é um permanente estado de beligerância, de conflito entre um 

mundo em ampliação geométrica desta universalidade comunicativa, interativa, 

transversal, complexa, fragmentária e o desejo pouco ou nada latente de 

constituição de ordem e autoridade, de verdades totais. Contrária à de Lévy, a 

compreensão apocalíptica de Baudrillard utiliza da fábula de Borges, dos 

cartógrafos, para diagramar não uma inoperacionalidade do total, mas um temor e 

uma descrença na capacidade do virtual em produzir representações do real. 

Baudrillard percebe uma autonomia do virtual em concomitância com a 

desimportância do real. 

 

Este imaginário da representação, que culmina e ao mesmo tempo se afunda no 
projeto louco dos cartógrafos, de uma coextensividade ideal do mapa e do 
território, desaparece na simulação – cuja operação é nuclear e genética e já 
não especular e discursiva. É toda a metafísica que desaparece. Já não existe o 
espelho do ser e das aparências, do real e do seu conceito. Já não existe 
coextensividade imaginária: é a miniaturização genética que é a dimensão da 
simulação. O real é produzido a partir de células miniaturizadas, de matrizes e 
de memórias, de modelos de comando – e pode ser reproduzido um número 
indefinido de vezes a partir daí. Já não tem de ser racional, pois já não se 
compara com nenhuma instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. Na 
verdade, já não é o real, pois já não está envolto em nenhum imaginário. É um 
hiper-real, produto de síntese irradiando modelos combinatórios num 
hiperespaço sem atmosfera (BAUDRILLARD, 1991:8). 
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1.1.2 Política e Tecnologia 

 

As mídias do século XX foram duramente criticadas e acusadas de exercerem 

forte manipulação política e de se constituírem na mais vil ferramenta de produção 

de hegemonia ideológica. Imprensa, rádio, cinema e televisão serviram aos 

interesses ora do Estado ora do mercado.  

 

Durante os últimos vinte e dois anos, tenho procurado encontrar alguma 
referência no jornalismo das grandes mídias ou nos escritórios dos acadêmicos 
sobre uma invasão americana do Vietnã do Sul, sobre a agressão na Indochina, 
mas sem sucesso. Não existe tal evento na história (CHOMSKY apud 
JANUÁRIO, 2009:205). 

 

Além da necessidade de se esclarecer de qual tipo de mídias estamos 

falando, também é necessário analisar em que tipo de sociedade estas mídias 

atuam e qual a relação entre elas. Talvez o caso da televisão seja o mais notório 

como contradição indecifrável. 

 
Contraditória modernidade da televisão em países nos quais a desproporção do 
espaço social que a mídia ocupa – ao menos, em termos da importância que 
adquire o que nela aparece – é, contudo, proporcional à ausência de espaços 
políticos de expressão e de negociação dos conflitos e a não-representação, no 
discurso da cultura oficial, da complexidade e diversidade dos mundos de vida e 
dos modos de sentir das pessoas. São a debilidade de nossas sociedades civis, 
os extensos lodaçais políticos e uma profunda esquizofrenia cultural nas elites 
as causas que alimentam cotidianamente a desmedida capacidade de 
representação adquirida pela televisão (MARTÍN-BARBERO & REY, 2001:30).  

 

As novas tecnologias de informação e comunicação e a Internet – além de 

uma nova forma de produzir e consumir televisão que a TV digital e o youtube20 

apontam – podem tornar-se ferramentas de fortalecimento dos processos 

democráticos e auxiliar na resolução de problemas tais como:  

 
[...] progressivo distanciamento das novas gerações em relação às formas 
tradicionais e consolidadas de participação, bem como a sua busca por novas 
alternativas, inclusive virtuais, de meios utilizáveis para declarar, enfatizar e 
negociar interesses individuais e comunitários (GUIDI, 2002:166). 

 

                                                        
20 Portal americano de armazenamento de imagens (www.youtube.com).  
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Podemos, por um lado acreditar que os jovens possam fazer dessas 

ferramentas novas formas de constituição social e política ou, por outro, ouvir os que 

tecem comentários céticos ou alertas sobre essas possibilidades revolucionárias:  

 
Comunidades virtuais podem ajudar cidadãos a revitalizar a democracia, ou elas 
podem estar nos seduzindo com uma embalagem atrativa como substituta para 
o discurso democrático. Uns poucos crentes verdadeiros na democracia 
eletrônica têm tido o que dizer. É hora de ouvir o outro lado. Nós devemos isto a 
nós mesmos e às futuras gerações de olhar cuidadosamente para aquilo que os 
entusiastas falharam em nos contar e ouvir atentamente o que os céticos temem 
(RHEINGOLD, 1996:335). 

 
Ao lado destes céticos, devemos apor a lembrança, não muito distante, da 

esperança que havia no papel da televisão como instrumento educacional. Em outro 

sentido, aponta-se para as transformações no escopo político que as novas 

tecnologias comunicacionais podem realizar. 

 
Hoje as fronteiras e até as próprias definições das conhecidas unidades cívicas 
– cidades, regiões metropolitanas e mesmo Estado-nações – estão sendo 
contestadas em muitos níveis. Há uma dupla ameaça. De um lado, o fluxo de 
informações global está reduzindo a importância das velhas fronteiras políticas e 
diminuindo a eficiência do espaço público físico para produzir e representar a 
integração social interna. Simultaneamente, as tecnologias de gerenciamento da 
interação e da privacidade eletrônicas estão criando a possibilidade de novas 
separações e subdivisões. Não temos que acreditar em profecias apocalípticas 
de um colapso iminente das estruturas cívicas e no surgimento de um indivíduo 
soberano. Porém, devemos reconhecer o crescente declínio de civitas e urbe e o 
desgaste acelerado de comunidade como “um grupo de pessoas que vive em 
um lugar, distrito ou país”, como insiste o velho Oxford Dicionary (MITCHELL, 
2002:153-154). 

 

E nessas transformações por que o fazer político passa, um de seus 

elementos mais importantes, sua própria definição, que é a noção de espaço 

público, também se metamorfoseia. 

 

Hoje [...] aprendemos a ser cidadãos de comunidades múltiplas, dispersas e 
sobrepostas por meio de diversos recursos mediados eletronicamente – 
navegando por lugares públicos virtuais, participando de encontros arranjados 
eletronicamente em locações distantes e assistindo a espetáculos transmitidos 
de lugares públicos que se tornaram (como a Times Square, no Ano Novo) 
palcos da mídia global (MITCHELL, 2002:154). 
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Os movimentos sociais do século XXI não mais se exprimem pelas trincheiras 

ideológicas, mas pelas guerrilhas culturais. O movimento ciberpunk, uma das 

primeiras mobilizações que iriam se apropriar do ciberespaço como espaço de luta, 

tornou-se mais efetivo a partir de suas produções e direções culturais, repensando 

não somente as relações de produção, mas também de percepção.  

Como definiu Rheingold (2003), no seu conceito de smartmob, grupos de 

jovens comunicam-se em comunidades do Orkut para se encontrarem na lanchonete 

Bob’s, da avenida Paulista, aos finais de semana, para jogarem RPG e também para 

demarcarem uma posição. O RPG do Bob’s21 transformou-se em uma marca de 

apropriação territorial e de conquista de visibilidade.  

 

Figura 5 – Comunidade “RPG é no Bob’s” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9912693 (referente à nota n. 21) 

 

Uma das causas que mobiliza grande parte do contingente de jogadores de 

RPG é o da reconstrução da imagem do jogo e de seus jogadores na sociedade 

brasileira. Segundo carta aberta à mídia, disponível no site da editora Daemon22, a 

                                                        
21

Comunidade no Orkut RPG no Bob’s http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9912693 No 
Rio de Janeiro: Tijuca: rua Barão de Mesquita, 320 (próximo ao off shopping da Tijuca, perto do 
metrô). Em Campo Grande: rua Viúva Dantas, 60 (próximo ao shopping Passeio). 
Em São Paulo: Bela Vista: Avenida Paulista, 1904 (entre as estações do metrô Consolação e 
Trianon-Masp.). 
22

http://www.daemon.com.br/rpg_inocente.asp obtido em 20/11/2010. 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9912693
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9912693
http://www.daemon.com.br/rpg_inocente.asp
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maior do setor de RPG no Brasil, os casos de crimes mais divulgados pela imprensa 

que envolvem RPG não passaram de sensacionalismo e preconceito por um lado, 

oportunismo político e de estratégia de defesa por outro. Entre 14 e 20 de novembro 

de 2000, na cidade de Teresópolis, duas garotas de 14 (Iara dos Santos Silva) e 17 

anos (Fernanda Venâncio Ramos) foram barbaramente assassinadas e, por 

suspeita da mãe de uma delas que declarou em depoimento que sua filha saia com 

alguns rapazes que, acreditava, jogavam RPG, causando a prisão de um deles. 

Posteriormente, o caso foi esclarecido e o suposto culpado solto, sendo que o 

verdadeiro criminoso nunca jogou RPG na vida. Outro caso, o mais famoso, a jovem 

Aline Silveira Soares foi estuprada e assassinada, sendo seu corpo depositado em 

um cemitério. O caso foi amplificado por interesses vários e colocou o RPG no 

banco dos réus, além de por na prisão quatro jovens (incriminados pelo fato de 

jogarem RPG) que quase dez anos depois, segundo reportagem de Breno Costa 

para a Folha de São Paulo23, foram absolvidos em julgamento. Outro caso apontado 

pela carta da Daemon foi o do homicídio dos componentes de uma família residente 

em Guarapari, Espírito Santo, em que os dois jovens acusados foram instruídos 

pelos seus advogados a assumir a culpa, mas alegar que sofreram influência 

maléfica do RPG para obter um atenuante. Fatos como estes serviram para criar no 

imaginário popular a ideia de que os praticantes de RPG são demonistas e praticam 

rituais de sacrifício e largo consumo de drogas, ou no mínimo, considerados 

desajustados com tendências obsessivas.  

As comunidades de RPG desenvolvem ciberativismo principalmente nas 

ações de preservar a imagem do próprio RPG, que nas mídias, principalmente na 

televisão, quando aparece é para destacar o suposto lado perverso ou até mesmo 

psicótico dos jogadores e do potencial de indução do jogo sobre o comportamento 

de seus participantes. O modo com que os praticantes lidam com este problema de 

imagem é pelo bom humor de várias comunidades que em seus próprios nomes já 

indicam seu teor de ironia. No Orkut podemos encontrar as seguintes comunidades: 

“Sim, Eu Jogo RPG! Algo contra?!”24, que conta com 15.993 membros, “Jogo RPG e 

não sou assassino”25, com 33.404 participantes, “Jogo RPG. Nunca Matei 

                                                        
23

 Caderno Cotidiano, segunda-feira, 06 de julho de 2009. 
24

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2192574 obtido em 20/11/2010. 
25

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2091648 obtido em 20/11/2010. 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2192574
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2091648
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Ninguém”26, com 2.758 membros, “Jogo RPG e ñ matei ngm...Ainda”27, com 3.157 

componentes, “Eu jogo rpg e nunca me matei”28, com 168 membros, “RPG não eh 

macumba!!!”29, com 3.100 membros, “Eu jogo rpg e NÃO SOU NERD!!!”30, com 724 

participantes. Na descrição da comunidade “Jogo RPG e não sou assassino” está 

escrito: 

 

Essa comunidade é dedicada à todas as pessoas que sabem diferenciar o 
que é RPG de uma pessoa marginalizada pelos efeitos das drogas, jogos, 
TV, sociedade, etc. Espaço reservado á discussão de matérias 
preconceituosas contra o jogo e como lidar com esse preconceito gerado 
pela mídia e/ou pessoas ignorantes/incultas. JOGOS NÃO MATAM 
PESSOAS, PESSOAS MATAM PESSOAS ! 

 

Uma das grandes potencialidades da Internet é a reconfiguração do conceito 

de autoria, não só do ponto de vista jurídico, no que se refere à propriedade 

intelectual, mas também cultural, no que tange a novos repertórios de criação. Dia a 

dia surgem novos coletivos que merecem esse nome, não por se articularem de 

formas distintas, sem pressupor hierarquia de funções, centralidade administrativa 

ou metas únicas, mas por suas capacidades comunicacionais.  

 
Por que a maioria é valorizada para a política, para a sociedade ou para a 
cultura e desvalorizada para a comunicação, quando se está em todas estas 
situações diante do desafio de nossa sociedade: a articulação entre a escala 
individual e a escala coletiva? (WOLTON, 2007:127). 

 

Wolton parte de um questionamento sobre a Internet, indagando se ela, como 

sistema técnico, se relaciona com rupturas nos níveis social e cultural. 

 
A questão da Internet, então, não é tanto saber se todo o mundo a utilizará, nem 
de se surpreender com que permite fazer; é principalmente compreender se 
existe uma ligação entre este sistema técnico e uma ruptura de modelo cultural e 
social da comunicação (Ibidem:17). 

 

A dúvida é: informar ou comunicar-se? 

 

                                                        
26

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2169366 obtido em 20/11/2010. 
27

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9276042 obtido em 20/11/2010. 
28

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=43145265 obtido em 20/11/2010. 
29

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4289986 obtido em 20/11/2010. 
30

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2450801 obtido em 20/11/2010. 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2169366
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9276042
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=43145265
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4289986
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2450801
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Os três tipos de funções [informação, expressão e comunicação] coabitam em 
proporções diferentes na Net, mas eles não vão na mesma direção. A função de 
informação remete ao que é necessário ao funcionamento de uma sociedade 
complexa; a expressão exprime a necessidade de falar, em uma sociedade livre, 
mas povoada de solidões; a comunicação implica a dificuldade de 
intercompreensão. Pode-se assim contrapor a velocidade da informação com a 
lentidão da comunicação (Ibidem:99). 

 

Figura 6 – Comunidade “Sim, Eu Jogo RPG!” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2192574 (referente à nota n. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2192574
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Figura 7 – Comunidade “Jogo RPG e não sou assassino” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2091648 (referente à nota n. 25) 

 

 

 

Figura 8 – Comunidade “Jogo RPG. Nunca Matei Ninguém.” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2169366 (referente à nota n. 26) 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2091648
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2169366
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Figura 9 – Comunidade “Jogo RPG e ñ matei ngm...Ainda” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9276042 (referente à nota n. 27) 

 

 

Figura 10 – Comunidade “Eu jogo rpg e nunca me matei” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=43145265 (referente à nota n. 28) 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9276042
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=43145265
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Figura 11 – Comunidade “RPG não eh macumba!!!” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4289986 (referente à nota n. 29) 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Comunidade “Eu jogo rpg e NÃO SOU NERD!!!” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2450801 (referente à nota n. 30) 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4289986
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2450801
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1.1.3 Identidades Individuais e Coletivas 

 
Sobre a noção de sujeito, podemos entender que no homem antigo e feudal 

poderíamos encontrar uma integralidade de seu ser e uma quase invisibilidade de 

sua individualidade e de sua autopercepção. No homem moderno, o que 

encontramos é uma sensibilidade e uma presença divididas, onde as noções de 

trabalho, natureza, saber e ser começam a se afastar de si. Do conhecimento 

natural como algo inerente ao processo de sobrevivência, passamos a uma 

separação totalizante como modo de entendimento e de funcionalidade de e para o 

indivíduo, agora constituído. Na pós-modernidade, modernidade líquida ou até 

hipermodernidade, os fragmentos de percepção, visibilidade e identificação já são 

postos na mesa, ou como a identidade dos processos econômicos contemporâneos 

exige, nos guichês dos drive-throughs eletrônicos. 

 

O sujeito pós-moderno, diferentemente de seu ancestral cartesiano, é aquele 
cujo corpo se integra na sua identidade. De fato, de Bakhtin à Body Shop, de 
Lyotard às malhas da ginástica, o corpo se tornou uma das preocupações mais 
recorrentes do pensamento pós-moderno. Membros mutilados, troncos 
arqueados, corpos engalanados ou encarcerados, disciplinados ou ávidos: esse 
fenômeno se alastra nas livrarias, e vale a pena nos perguntarmos por quê 
(EAGLETON, 1998a:72). 

 

E seria este corpo pós-moderno uma exterioridade de nossa identidade 

virtual? Nossos bíceps ou nossos passwords, nossos nicknames?  

 

A linguagem em toda a sua complexidade torna-se fundamental não somente na 
produção de significado e de identidades sociais, mas também como uma 
condição constitutiva para a ação humana. É na linguagem que os seres 
humanos são inscritos e dão forma àqueles modos de falar que constituem sua 
percepção do político, do ético, do econômico e do social (GIROUX, 1999:31). 

 

Em um modelo que pretende provocar a construção de saberes de modo 

virtual, GIroux procura analisar a produção de identidades O que está em questão 

aqui é quem fala, sob que condições e como o conhecimento é construído e 

traduzido dentro de e entre diferentes comunidades localizadas no interior de 

relações de poder assimétricas (GIROUX, 1999:38). 
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A questão de entender o espaço local a partir da criação de uma identidade 

“capaz de dar nome ao nosso lugar, politizar o nosso espaço e questionar onde 

nossas experiências e práticas particulares se ajustam as articulações e 

representações que nos cercam” (Haraway apud GIROUX, 1999:39). 

É na ilegalidade e no cibercrime que ficam um pouco mais claras as 

entranhas de invisibilidade que o meio virtual permite. Ao mesmo tempo em que 

propõe ações comunicacionais concretas entre atores variados, esse meio 

possibilita o acobertamento de posições que a claridade do presencial não 

aconselha. E, nesses termos, como exemplo, as atitudes racistas podem encontrar 

espaço comum para sua expressão.  

Por outro lado, as ações que pretendem construir caminhos dentro do 

processo democrático, seja pelo ciberativismo ou pela simples capacidade de 

informar de modo dialógico e não direcionado, esbarram na infoexclusão. 

 

Como fenômeno comunicacional, a cibercultura representa um processo de 
reconjuntização do que eventualmente a cultura pós-moderna, realizada pelos 
‘media’, dispersa. Nessa assertiva, encerra-se um significativo campo de forças 
contraditórias da era mediática em geral. A própria cultura massificada nunca 
deixou de cumprir essa modalidade de ‘centripetação social’ em nome de sua 
perpetuação. Não obstante, a cibercultura, por via da WWW, toma esse 
processo de maneira mais concreta e pontual, levando-o às últimas 
consequências: as atuais dispersões ao nível da cultura em geral são contínuas 
e socialmente rendidas (ou, ao menos, assim se o pretende) por meio da 
tecnologia de ponta e de suas paisagens audiovisuais. Essa neutralização 
evoca, num ciclo vicioso, a figura do próprio paradoxo, marca registrada da 
condição pós-moderna. Tais peculiaridades de época se tornam ainda mais 
patentes quando se leva em consideração o caráter essencialmente 
‘desigualitário’ do mencionado processo de reconjuntização: ao passo que, por 
um lado, firma-se a ‘integração’ pela virtualidade, por outro, grassa o seu 
fantasma inelidível, a ‘exclusão infotecnológica’, que acomete largas categorias 
sociais, às quais não é dado o direito de domínio pleno das ‘senhas infotécnicas’ 
compatíveis com a sobrevivência na cibercultura (TRIVINHO, 2001:61). 

 

A invisibilidade também aparece sob a forma dos que (e do que) não se veem 

no universo das conexões digitais: 

 

Ler o mundo na chave das conexões não elimina as distâncias geradas pelas 
diferenças nem as fraturas e feridas da desigualdade. O predomínio das redes 
sobre as estruturas localizadas torna invisíveis formas interiores de 
mercantilização e exploração – que não desapareceram – e engendra outras. 
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Coloca de outro modo a questão dos bens sociais, dos patrimônios culturais 
estratégicos e da sua distribuição desigual (CANCLINI, 2005:99). 

 

A lógica da cibercultura vai contra a lógica da cultura de massa baseada na 

produção de ícones. A veneração de ídolos, como objeto de constituição de um 

corpo artístico monofacetado, construído pela indústria cultural, começa a ser, pouco 

a pouco, substituído pela construção coletiva dos artefatos, dos meios e significados 

culturais. A individualidade, a genialidade, o ser abençoado por uma dádiva divina, 

são desconstruídos em prol de uma pluridimensionalidade baseada no coletivo 

cultural. Contar uma história, com todas as suas dimensionalidades textuais, como o 

RPG, por exemplo, passa a ser uma possibilidade de produção de uma inteligência 

essencialmente coletiva, mediada por computadores ou não.  

 

Com a Internet, nós entramos no que eu chamaria de era das “solidões 
interativas”. Em uma sociedade onde os indivíduos estão liberados de todas as 
regras e obrigações, a prova da solidão é real, como é dolorosa a tomada de 
consciência da imensa dificuldade que há em entrar em contato com o outro. 
Pode-se ser um exímio internauta e ter dificuldades em estabelecer um diálogo 
com o vizinho do cibercafé. Os professores dizem há bastante tempo sem serem 
entendidos: os melhores alunos de computação são, de um lado, os bons alunos 
e de outro, em maior parte, aqueles que têm dificuldades em se relacionar. O 
símbolo desta escalada potencial das solidões interativas se vê na obsessão 
crescente de muitos em ser sempre encontrável: celular e Net. Milhares de 
indivíduos saem assim, celular à mão, correio eletrônico conectado e a 
secretária eletrônica ligada como última medida de segurança! Como se tudo 
fosse urgente e importante, como se fosse morrer caso não pudesse ser 
encontrado a qualquer instante (WOLTON, 2007:104). 

 

Qual o papel da comunicação na sociedade da informação? 

 

Há uma defasagem entre a rapidez dos sistemas de informação e a lentidão da 
comunicação humana que se almeja encontrar em uma maior presença das 
máquinas o meio de introduzir um pouco mais de racionalidade nas relações 
humanas (Ibidem:105). 

 

Devido às limitações da capacidade de raciocínio humano pela sua pequena 

capacidade de memória operacional, que não permite a exploração nem da 

complexidade nem da simultaneidade de modelos mentais, “a ideografia dinâmica 

deveria fornecer auxílio à compreensão e ao sentido” (LÉVY, 1998a:114). 
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Com a informática podemos dispor de instrumentos que nos auxiliem no 

raciocínio, que se aproximem do processo cognitivo espontâneo. A ideografia 

dinâmica nos permite criar, modificar e simular diferentes modelos a partir de um 

mesmo conjunto de premissas. Lévy afirma que “paradoxalmente, com a 

multiplicação dos instrumentos de modelagem e simulação visual, os computadores 

seriam responsáveis pelo retorno do analógico nas atividades de raciocínio e 

resolução de problemas” (Ibidem:116/7). 

O Second Life foi responsável pela disseminação do uso de avatares na 

Internet. Eles são usados nos ambientes de jogos, nas assinaturas de blogueiros, 

nas comunidades por seus participantes, nas salas de bate-papo e em outros 

ciberespaços. Eles constituem um dos mais importantes mecanismos de construção 

de identidades. Por intermédio dos avatares, podemos sinalizar algo que 

gostaríamos que os outros vissem em nós. A grande oportunidade de definir mais 

objetivamente uma perspectiva de representação social. Ao mesmo tempo em que o 

avatar pode tentar definir uma visão fechada e hermética do indivíduo por parte de 

seus interlocutores, esta pele pode também exibir indefinição e ambiguidade. Em 

minhas observações das comunidades de RPG do Orkut, uma constatação foi 

possível determinar. O avatar é utilizado muito mais por indivíduos em idade pré-

adolescente e adolescente. Adultos, em maioria, usam fotos (pelo menos em 

aparência) reais. Mesmo nestes, o que se vê é a tentação de usar fotos mais 

elaboradas ou menos passíveis de identificação.  

 

As roupas têm um impacto decisivo na aparência do seu avatar: aquele velho 
ditado, de que a roupa faz o homem, possui ainda mais sentido no mundo 
virtual. É bem provável que mais da metade dos milhares de itens do seu 
inventário será composto de roupas, das quais 90% nunca serão usadas 
(RYMASZEWESKI et al., 2007:97). 

 

Definir identidade, seja em caráter coletivo ou do sujeito, em tempos de 

espiral de complexidade comunicacional, pode se tornar uma tarefa complicada, 

pela pluralidade tanto de canais como das próprias identidades. Há uma certa 

esquizofrenia no ar...   

 

No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o processo de 
construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um 
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conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) 
sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um 
ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é 
fonte de tensão e contradição tanto na autorrepresentação quanto na ação 
social. Isso porque é necessário estabelecer a distinção entre a identidade e o 
que tradicionalmente os sociólogos têm chamado de papéis, e o conjunto de 
papéis (CASTELLS, 1999b:22). 

 

Na multidão de solitários, que abriram mão de seus afetos de aproximação, 

os meios eletrônicos podem suprir essa carência de contato, de brincar junto? 

 

Os games, jogos virtuais, não têm a mesma dimensão simbólica de uma 

brincadeira com carrinhos ou bonecas. Prescindem da presença do outro, e da 
materialidade dos brinquedos. Obviamente, são formas que as crianças 
encontram de falar deste universo que as cerca, de apropriar-se dele ao navegar 
nas vias eletrônicas, mas a automatização que rege os jogos virtuais apresenta 
efeitos de apagamento do tecido social que se construiria em presença (MEIRA, 
2003:78). 

 

Na comunidade RPG BRASIL31, R. propôs, em 31/12/09, a pergunta: “Como é 

o seu grupo de Rpg?” Nas respostas, a identificação pelo termo “nerd”, usualmente 

utilizada por pessoas fora do meio ao se referirem a jogadores de RPG, foi 

igualmente aceito e refutado. Nota-se principalmente uma preocupação de 

demonstrar diversidade dentro dos grupos. Quanto aos referenciais de identidade, 

nota-se uma preponderância das referências à música e outros artefatos pop. V. 

demonstra irritação com a estereotipagem aceita por alguns. 

 
R: 
 

Como é o seu grupo de Rpg? 
O meu é assim: Somos no total 6 pessoas , Todos nós somos Nerds. 
E os seus? Como são os membros do seu grupo 32 
31/12/09  

 

V: 
 

Bom, meu grupo é pequeno, 3 pessoas. 
Não somos nerds, somo até meio diferentes, eu sou o metaleiro da turma, tem 

                                                        
31

 RPG BRASIL: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34919 
32

 Adota-se, neste trabalho, como padrão, a manutenção da variedade de linguagem escrita usada 
pelos integrantes das comunidades pesquisadas. 
 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34919
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um rapaz que é viciado em Guns'n'Roses, e outro brutamontes que só ouve 
música celta.  
31/12/09  

 

P-A:: 
 

Como já disse em outro tópico. 
Meu grupo é formado de 7 pessoas. 
Todos diferentes. 
1 forrozeiro 
1 roqueiro, que gosta em geral de bandas "Emo", mas nega ser Emo 
1 hentai-reader seco que tenta pegar todas as elfas do jogo; 
1 sem-futuro......simplismente sem futuro......não há definição mais descritiva 
1 NERD 
1 modinha 
1 evangelico petencostal viciado em videogame. 
e eu que sou Pagodeiro Romantico =)  
31/12/09 

 

R. 
 

Nunca pensei que existisse Pagodeiros jogando rpg ó_ó  
31/12/09  

 

D. L.:: 
 

Meu grupo eu sou a minoria... todo mundo é metaleiro de Nerdmetal (Blind e etc) 
menos eu =P  
31/12/09  

 

G. C.: 
 

eu Nerd que ouço indie e nerd metal, um baixista de uma banda de hardcore 
paulera, um poser de metaleiro modelo e um festeiro que só ouve progressivo  
1 jan  

 

V.: 
As pessoas se esterotipam com tamanha facilidade... 
Depois reclamam...  

 

Em 01/01/2010, M., após descrever seu grupo, identifica-se da seguinte 

forma: “E eu: O mestre frustrado por não conseguir manter o ritimo e o foco com 

essa galera louca!”. A sua demonstrada frustração não o impede de admitir que 

“mesmo assim nos divertimos muito!” Logo em seguida aparece a mensagem de 

Victor, indicando que seu grupo é composto por “um grandão, quatro magrelos. 

Todo mundo meio nerd. Todo mundo roqueiro. Todo mundo guitarrista”. Essa 
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mensagem parece sintetizar bem a representação social aceita e assumida por 

alguns jogadores, mesmo com resistência de outros. 

Na sequência abaixo, no mesmo tópico, aparece a necessidade de afirmação 

por meio da indicação de área de estudo estudo ou profissão. Duas questões 

importantes aparecem: a identidade religiosa, quando Diógenes busca refutar a 

noção de que evangélicos sejam contra o RPG, e a falta de participantes do sexo 

feminino. O termo “nerd” continua como referência constante.  

 

D.: 
 

Meu grupo contesta toda a crendisse que Rpg e a igreja evangélica são 
mutuamente excludentes. 
Um estudante de direito, que é presbiteriano, filho e neto de pastor. 
Um outro estudante de direito, judeu revoltado com a religião, mais ainda assim 
judeu. 
Um publicitário também presbiteriano e tb filho de pastor. 
Um bacharel em ed. fisica e estudante de arquitetura. (sim, isso mesmo). 
Um pos-graduando em nutrição também presbiteriano. 
E eu, publicitário de formação a procura do sentido da vida. 
Todos namoram, falam merda, jogam poker, bebem (uns mais e uns menos) 
mas no geral 
não temos muita excentricidades alem de comprometer a vida 
social/profissional/acadêmica/amorosa pra jogar rpg durante a madruga de 
quarta ou 
quinta.  
2 jan  

 

J. P.: 

 
6 pessoas 
Eu, o GM, formado em Física, e o mais fã de RPG de todos 
Um desenhista, que adora um roleplay 
Um advogado, que não conhecia o sistema (GURPS), e que adora personagens 
estilosos 
feitos cinematográficos 
Um informático, que tem dificuldades com roleplay, mas evolui bastante 
Um engenheiro, que tambem gosta de personagens estiloso 
Um estudante de informática, que entrou no grupo recentemente, e tb tem 
dificuldades 
com roleplay 
Em breve entrará uma garota estudante de Cinema. Ainda não sei o estilo de 
jogo dela. 
Todos são nerds, uns mais, outros menos.  
2 jan  
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R.: 

 
Todos somos nerds. 
Estudante de medcina (eu), egocentrico e com criatividade me excesso para as 
narrativas. 
um estudante de informática, meio quieto, com problemas de postura, e que 
adora ladinos 
e personagens sombrios (e um dos melhores na interpertação) 
Um faixa preta, que adora peronagens intrepidos e excentricos que arriscam a 
vida(as 
vezes sem motivos aparentes) 
Um nerd fã de futbol americano, roqueiro, bombado, que adora deformar seus 
personagens e interpretar seres grotescos. 
Minha namorada vem assistir as vezes (mas nunca quer jogar). Só não curto 
quando 
aparecem outras gurias que não jogam e ficam puxando papos paralelos 
aleatórios (e 
ficam perguntando o que que são aqueles dados estranhos, e se a gente 
REALMENTE leu 
todos aqueles livros). 

 

Figura 13 – Comunidade “RPG Brasil” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34919 (referente à nota n. 31) 

  

1.1.4 Questão Geracional: conflitos e trocas 

 

“Noi siamo la splendida realtà”. Esta inscrição, de escrita desajeitada, 
descoberta num recanto perdido da Itália Meridional, que nada autoriza a uma tal 
pretensão, resume, na verdade, a questão da socialidade. Nela estão 
sintetizados os diversos elementos que caracterizam esta última: relativismo do 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34919
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viver, grandeza e tragédia do quotidiano, peso do dado mundano, bem ou mal 
assumido. O todo se exprime neste “nós” que serve de cimento, e que ajuda, 
precisamente, a sustentar o conjunto. Insistiram tanto na desumanização, no 
desencantamento do mundo moderno, na solidão que este engendra, que não 
conseguem mais ver as redes de solidariedade que nele se constituem 
(MAFFESOLI, 1987:101). 

 

Jovens têm encontrado na Internet uma esquina bem mais ampla e mais 

aconchegante, sem a possibilidade de interação com os elementos adultos e com o 

espaço para produção de sua interioridade e externalização de suas 

individualidades. O ciberespaço33 começou a se estruturar como um conceito pop, 

pois existia antes em dimensão ficcional mais do que na dimensão da realidade 

concreta, por mais que estas últimas palavras não se encaixem bem neste 

pensamento, o do virtual. 

Mas, uma pergunta permanece. Quem são esses jovens? Como defini-los 

como categoria sociológica? Já no começo dos anos sessenta, quando o 

qualificador jovem começava a se impor mundo afora, Morin preocupava-se com as 

novas relações intergeracionais que se estabeleciam.  

 

Podemos mesmo nos perguntar se a oposição das gerações não se torna, num 
momento dado, uma das principais oposições da vida social: não há uma 
diferença maior, na linguagem e na atitude diante da vida, entre o jovem e o 
velho operário que entre esse jovem operário e o estudante? Esses dois últimos 
não participam dos mesmos valores fundamentais da cultura de massa, das 
mesmas aspirações da juventude em relação ao conjunto dos anciãos? (MORIN, 
1969:155). 

 

Naquele momento, colocavam-se como opostos a maturidade e a juventude.  

 

A velhice está desvalorizada. A idade adulta se rejuvenesce. A juventude, por 
seu lado, não é mais, propriamente falando, a juventude: é a adolescência. A 
adolescência surge enquanto classe de idade na civilização do século XX 
(Ibidem:159).  

 

A juventude transviada, o flower power, o movimento punk reforçavam cada 

vez mais essa oposição à maturidade.  

 

                                                        
33

 Ver em Neuromancer, de William Gibson, livro de ficção científica lançado em 1984, a origem do 
termo ciberespaço. 
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Assim a cultura de massa desagrega os valores gerontocráticos, acentua a 
desvalorização da velhice, dá forma à promoção dos valores juvenis, assimila 
uma parte das experiências adolescentes. Sua máxima é “sejam belos, sejam 
amorosos, sejam jovens (Ibidem:163). 

 

Jovem pode ser entendido como categoria moderna, pois, ao mesmo tempo 

em que a modernidade descarta aquilo cujo prazo de validade mercadológico já 

passou, há uma forte resistência a se configurar como antigo, ultrapassado. Os 

apelos da sabedoria, da maturidade já não são tão sedutores. Juventude tornou-se 

uma bandeira que pode ser personificada, tanto pela atitude como pela estética. 

Assim, se os anos começam a aparecer, as roupas, maquiagem, academia de 

ginástica e até o recurso da cirurgia são admissíveis.  

 

Nesse contexto – caracterizado por culturas fragmentadas, híbridas e 
transculturais, consumo panoramático, comunicações mass-midiáticas – afirma-
se uma dilatação do conceito de jovem, virando do avesso as categorias que 
fixavam faixas etárias definidas e claras passagens geracionais (CANEVACCI, 
2005:28). 

.  

A expansão dos limites da juventude não encontra barreiras, pois 

exatamente aqueles que as deveriam tradicionalmente criar não estão interessados 

em assumir essa responsabilidade.  

 

Cada jovem, ou melhor, cada ser humano, cada indivíduo pode perceber sua 
própria condição de jovem como não-terminada e inclusive como não-terminável. 
Por isso, assiste-se a um conjunto de atitudes que caracterizam de modo 
absolutamente único nossa era: as dilatações juvenis. O dilatar-se da 
autopercepção enquanto jovem sem limites de idade definidos e objetivos 
dissolve as barreiras tradicionais, tanto sociológicas quanto biológicas. Morrem 
as faixas etárias, morre o trabalho, morre o corpo natural, desmorona a 
demografia, multiplicam-se as identidades móveis e nômades. E nasce a 
antropologia da juventude (Ibidem:29). 

 

E, ao não querer assumir a responsabilidade de amadurecer, esses 

indivíduos acabam gerando uma nova identidade. “Situados ainda numa zona de 

“identidades vacilantes”, os adultescentes são percebidos em pontos de passagem, 

como se não tivessem encontrado um lugar preciso, como se estivessem à procura 

de um eixo de sustentação” (BORELLI, 2008:75). Mas seria esse projeto de 

prorrogação da juventude uma conquista? 
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Desse ponto de vista, pouco importa se a adolescência idealizada e perseguida 
é a nossa mesma, a de nossas crianças ou de nossos netos. Pouco importam os 
traços da cultura adolescente que podemos adotar. Pois, por meio dessas 
preferências variadas, idealizar a adolescência é um gesto celebrador de nossa 
própria cultura, uma maneira de tecer o elogio da liberdade (CALLIGARIS apud 
BORELLI, 2008:75).  

 

E como pensar em liberdade se o espaço para a rebeldia não está 

preenchido? Jovens não entendem a rebeldia e adultos não abrem mão dela, 

mesmo não encontrando utilidade prática nela. 

 

Difícil para todos. Para os adolescentes, que não sabem mais como ser 
rebeldes, pois a rebeldia é um valor estabelecido. Para os adultos, pois, pela 
mesma razão, como podem um dia desistir de ser rebeldes, ou seja, 
adolescentes? Resta-nos, em vez de crescer, seguir adultescendo (Ibidem:75-
76).  

 

É no ciberespaço que esses jovens, em corpo ou em atitude, podem 

materializar sua condição fragmentada pós-moderna, e esta se percebe pela 

conexão da máquina/corpo, por uma sensualização da técnica, por uma 

maquinidade corpórea, em que as individualidades são constituídas por meio de 

redes de sentidos, não mais pela sedução descoberta em páginas de revistas: 

 

Para os filósofos e psicólogos, a mente ainda é uma noção bastante sexy; mas 
os críticos literários sempre desconfiaram do intelecto desatrelado, preferindo 
conceitos encorpados e encarnados. Nesse sentido, se não em outros também, 
a nova somatologia representa o retorno, num sentido mais sofisticado, do velho 
organicismo. Em vez de poemas roliços como uma maçã, agora temos textos 
materiais como uma axila. Essa volta para o corpo nasceu em parte de uma 
hostilidade estruturalista à consciência, e representa o ato final de expulsar o 
fantasma da máquina. Os corpos constituem formas de falar dos sujeitos sem 
cair no humanismo piegas, evitando aquela interioridade confusa que quase 
levou Michel Foucault à loucura. Por todos os seus saracoteios carnavalescos, o 
discurso do corpo consiste, portanto, entre outras coisas mais positivas, na 
nossa última forma de repressão; e o culto pós-moderno do prazer, pelo menos 
nas suas versões parisienses, representa uma questão muito solene, pomposa 
mesmo (EAGLETON, 1998a:73/74). 

 

Esses são os personagens mais importantes, quando falamos em hibridação 

cultural. Para Canclini (1997:285), a “expansão urbana [enquanto projeto moderno] é 

uma das causas que intensificaram a hibridação cultural”. Como jovens ou 
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adultescentes, que, em sua apropriação do espaço urbano, praticam um nomadismo 

derivacional, temos nesses atores, com suas conformidades coletivas, os pilotos 

desses cenários de formação de hibridismos culturais, tanto na criação como na 

leitura. 

Uma questão importante a ser analisada nas comunidades de RPG é a 

forma como cada geração aprende, percebe, lida, ou mesmo, joga. Na comunidade 

RPG BRASIL foi aberto um tópico, no fórum, com o título: “A perda do bom e velho 

rpg”. Ali, Prim. reclama que, de um modo geral, o RPG tem se afastado de seus 

princípios e, cada vez mais, se torna uma competição por atualização de sistemas 

de tecnologias.  

 
Não sei se é apenas onde vivo, mas estou sentindo o rpg cada vez mais distante 
de seu ideal. Ainda me lembro saudosamente do bom e velho D&D primeira 
edição, onde apesar de regras falhas e limitadas, tinhamos sessões lendárias e 
histórias fabulosas, e as falhas existentes no sistema, sempre eram 
compensadas pelas mentes de mestres que através do bom senso sempre 
tinham uma idéia brilhante ou no mínimo justa. 
Hoje o rpg virou uma competição de sistema, uma corrida por atualização como 
se fosse algo tecnológico ou virtual. E as histórias? E os momentos fabulosos 
que podem haver em um simples momento de taverna ou em uma pequena 
busca local.Cada vez mais tenho a certeza de que o bom rpg não está em um 
sistema super detalhado ou intrincado, não está em fartura de materiais nas 
mesas, sendo que muitas vezes não se utiliza metade deles. Tenho certeza de 
que hoje, apesar de muitos jogarem campanhas com materiais infindáveis, com 
terceiras, quartas ou possíveis futuras quintas edições, deveria ter tido a 
experiência de um bom mestre e uma boa trama nem que fosse no antigo 
(Habilidade, Energia e Sorte). Se não possuem esta oportunidade, criem-na, 
pensem no porque do sucesso antigo que alguns sistemas possuiam sem ter 
regras tão evoluidas. 
A formula do sucesso não está em "ideias muito loucas", mas muitas vezes no 
bom e tradicional, pois afinal de contas, ele foi o alicerce do rpg. (PRIM.) 

 

 Essa reclamação de Prim. recebeu alguns comentários: 
 

Nem entendi direito o que vc esta abordando (Serio, e desculpe por isso). 
E novamente nao acredito que o RPG esteja se perdendo, por diversidade e 
opçoes, "armas nao matam pessoas, pessoas matam pessoas". E isso serve 
com o RPG, eu narro uma campanha de Lobisomem O apocalipse a 5 anos, e 
tenho o novo Lobisomem em maos e adoro ele tb, e mais opçoes, mais chances 
de novos jogos.Nao entendi a critica sinceramence. (AND.) 

 
Tá te faltando imaginação. Quem faz a riqueza do RPG é a imaginação do 
mestre e do jogador. Faz pouco tempo vi molecada se divertindo jogando 
desafio dos bandeirantes com suas regras originais, todas da década de 80 e 
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mesmo assim curtindo. Por que? por que eles imaginavam e não precisavam do 
livro mais novo pra ficarem satisfeitos. (AAR.) 

 
Na real, pra mim isso é nostalgia pura e crua. Claro que o RPG de 20 anos atrás 
era "melhor", mais "puro". Que nem a música, o cinema, a TV... É natural do ser 
humano lembrar com mais claridade só das coisas boas. Pessoalmente, prefiro 
mil vezes os jogos de hoje aos de 20 anos atrás. Nas minhas mesas ainda tem 
imaginação e boas histórias, com a vantagem de não ter um sistema horrível 
que nós temos que ignorar (ou modificar ao ponto de ser efetivamente outro 
sistema) para ter um jogo legal. Claro que a sensação de descoberta, de 
novidade, e o entusiasmo inicial despertado por uma nova paixão não vai estar 
presente. Mas isso não é culpa do RPG de hoje, é porque você não é mais uma 
criança ou adolescente que recém descobriu o RPG, você é um cara de vinte 
muitos ou trinta e poucos anos que joga RPG a duas décadas. Não é saudade 
do RPG de antigamente que você tem, é saudade de ter 15 anos. (ED.) 

 

Assimilar novas tecnologias, novos códigos e linguagens faz parte do 

cotidiano de jovens com menos de 18 anos (hoje, em 2012) que nasceram com o 

código genético digital. Para os mais velhos, aqueles que tiveram que transpor a 

fronteira entre o analógico e o digital, esse processo não se oferece sem nenhuma 

dor. As diferenças geracionais dão-se entre o apego a sistemas e a capacidade da 

eterna migração. 

 

1.1.5 Competir ou Cooperar? 

 

Como vimos na seção anterior, o RPG, objeto deste estudo, não tem 

finalidade de articular competitividades, mas de emancipar os conhecimentos a partir 

do coletivo, de propor narrativas em conjunto tanto do imaginário como de visões da 

realidade próxima. Jogos competitivos causam a separação, desde a infância, entre 

o hábil e o inábil. Os jogos cooperativos incentivam a que o hábil auxilie o inábil a se 

equivaler e a se integrar. 

 

Jogos nos quais os participantes são eliminados ou deixados de lado são 
particularmente brutais por punir aqueles menos experientes ou hábeis 
promovendo sentimentos de rejeição ou de incompetência. Pior ainda, a 
eliminação efetivamente extingue a oportunidade de ganhos adicionais de 
experiência e aumento de habilidades. Jogos realmente cooperativos eliminam a 
eliminação e rejeitam por completo a concepção de dividir os jogadores em 
vencedores e perdedores (ORLICK, 1989:6). 
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Lévi-Strauss (1993:324) relata a experiência de Kennethy Read com os 

GahUku-Kama da Nova Guiné em que os indivíduos dessa sociedade aprenderam 

com missionários europeus a jogar futebol. Na apropriação do esporte pelos nativos, 

a busca pela vitória foi substituída pelo esforço em atingir um equilíbrio entre vitórias 

e derrotas. A intenção não é, ao final da partida, apontar um vencedor, mas 

assegurar que não haja perdedores. Enquanto o jogo constitui-se, normalmente, 

como processo disjuntivo, o ritual se faz de forma conjuntiva, isto é, busca-se a 

comunhão entre os grupos. No caso dos GahUku-Kama, a simetria estrutural do 

ritual é, portanto, transposta ao jogo, garantindo a harmonia (LÉVI-STRAUSS, 

2008:48).  

Jogos, tanto no formato de competição como no de cooperação, dispõem de 

regras e modos de atuar. Antes do surgimento da área de estudos da cultura do jogo 

ou ludologia, a teoria dos jogos da economia buscava conceituar as circunstâncias 

que definem o jogo em termos de regras e estratégias, sendo cooperativo ou 

competitivo. 

 

Na teoria dos jogos, um jogo é definido como um tripé composto por um conjunto 
de jogadores, um conjunto de estratégias para cada jogador e um conjunto de 
“payoffs” para cada jogador. Os “payoffs” para cada jogador são uma função das 
estratégias que cada jogador escolhe. Por sua vez, as estratégias disponíveis 
para cada jogador dependem dos movimentos disponíveis para cada um deles, 
da sequência dos lances (a ordem em que os jogadores se movem) e da 
informação disponível antes da cada jogada. Chamo de regras do jogo o 
conjunto de jogadores, o conjunto de movimentos permitidos, a sequência 
dessas jogadas e a informação disponível antes de cada jogada. Essa definição 
é congruente com o uso comum da palavra “regra”, mas torna explícito que as 
regras incluem todas as características de um jogo, exceto seus “payoffs”. As 
regras incluem sobretudo o conjunto de jogadores, bem como o conjunto de 
estratégias disponíveis para cada jogador (TSEBELIS, 1998:98). 

 

As normas sociais podem, portanto, ser vistas como regras deste mesmo 

jogo, o jogo social, e, estabelecendo as relações entre as formas de jogar com as 

conformidades que a sociedade apresenta, pode ser útil na elaboração de 

alternativas de ação dentro dos grupos e das comunidades. Se a escolha estratégica 

do jogador for a da atuação coletiva, cooperativa, o nível dos payoffs será 

consideravelmente alterado em relação à escolha competitiva, individualizada. 

Dentro do corpo social, o jogo político depende também de payoffs e estratégias. A 
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margem de ação do indivíduo ou dos grupos depende da relação destes com as 

instituições. A tendência, dentro de modelos capitalistas, é que ocorra também a 

acumulação de poder, isto é, uma capacidade maior de alguns grupos de direcionar 

as instituições de acordo com seu interesse. Essas sociedades são o reino da 

competição.  

 

As regras do jogo político ou social regulam a relação entre: 1. Atores políticos. 
São exemplos as relações entre o governo e oposição e os artigos 
constitucionais que definem se é possível (sistemas parlamentares) ou 
impossível (sistemas presidencialistas) substituir a coligação no poder. 2. Atores 
institucionalizados. Os exemplos incluem as relações entre governos estaduais e 
federais, ou entre o legislativo, o executivo e o judiciário. 3. Atores 
institucionalizados e cidadãos individuais. São bons exemplos as leis tributárias 
e as definições dos direitos do homem e do cidadão que figuram em posição 
proeminente em toda constituição. 4. Cidadãos individuais. O direito à 
propriedade ou os regulamentos contidos no código civil e no código penal, bem 
como as convenções de coordenação social (como o período do horário de 
verão ou dirigir no lado direito da estrada) ilustram esse tipo de relação 
(TSEBELIS, 1998:99). 

 

Neste ponto, chegamos à proposição, ainda não definitiva, de que as 

intersecções entre competição e cooperação bem articuladas e as suas interações 

podem trazer importantes contribuições para o desenvolvimento dos corpos sociais. 

A esses processos dialéticos e dialógicos podemos anuir o conselho de Morin 

(1999:201) de que o pensamento “deve recusar e combater a contradição, mas ao 

mesmo tempo assumi-la e alimentar-se dela”. 

 

[...] a cooperação é um conceito aprendido no RPG de mesa. Este conceito está 
na estrutura essencial deste jogo. Não dá para jogar o RPG de mesa sem 
cooperação entre os jogadores. Ou melhor, pode até ser possível, mas o jogo 
perde a sua essência, então vira outro jogo (COSTA, 2008:9/10). 

 

Costa defende a importância e validade do RPG em uma educação 

cooperativa baseada no modelo piagetiano que relaciona o processo produtivo com 

o pensamento produtivo. A vivência de conceitos por parte dos jogadores possibilita 

a sua maior compreensão. Costa acredita que, por esses motivos, a utilização do 

RPG em sala de aula, seja em qualquer disciplina, pode levar a um maior 

aprofundamento, à medida que “estes objetos de conhecimento possam ser 

vivenciados pelos personagens do jogo” (COSTA, 2008:72). 
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A prática da utilização de jogos em educação determina que a decisão sobre 

o uso de modelos cooperativos ou competitivos deve ser construída na 

contingencialidade: 

 

Já trabalhei com grupos nos quais era importante valorizar a competição, visto 
que o excesso de cooperação, sentida até como obrigatória, tornava alguns 
jogos monótonos, pois eram sentidos como pouco desafiadores. Em outros 
grupos ocorria exatamente o contrário, visto o excesso de competitividade que, 
muitas vezes, beirava a violência. Em qualquer um dos casos, o alto grau do 
desafio (cooperar ou competir) é o que proporciona os melhores desequilíbrios, 
aqueles necessários para se andar para frente. Essa possibilidade de escolha 
sempre pode atuar no sentido de se esclarecer quais os limites de cada polo, 
valorizando-os nos seus melhores aspectos (CASCO, 2008:46). 

 

Axelrod (1984) analisou várias perspectivas dos processos que levam ou 

mitigam a cooperação. Partindo-se da existência de um homem movido pelo 

egoísmo, Axelrod utiliza-se de uma extensão do “dilema do prisioneiro”, denominado 

“dilema do prisioneiro iterado34”, para defender o altruísmo como um mecanismo de 

autopreservação da espécie. Nesta concepção, os prisioneiros podem tomar 

atitudes egoístas, cooperar, mas há uma memória das atitudes anteriores e a 

possibilidade de existir o perdão ou a punição. Após um longo período de jogo, as 

estratégias egoístas mostraram ser menos eficientes do que as estratégias 

altruístas. 

 

É notório que a estrutura de recompensa para um jogo afeta o nível de 
cooperação. [...] Evidências experimentais demonstram que quanto maior o 
conflito de interesses entre os jogadores, maior a probabilidade destes, de fato, 
escolherem a traição (AXELROD & KEOHANE, 1985:228, tradução nossa). 

 

Axelrod (1984) apresenta relatos de períodos de grande crise, como o da 

Primeira Guerra Mundial, que corroboram a ideia de uma necessidade vital, entre os 

homens, de colaborar. Comparando os homens com outras espécies, pode-se 

                                                        
34

 O dilema do prisioneiro é um problema de soma não zero da Teoria dos Jogos em que dois 
jogadores são instados a tomar uma determinada decisão sem que um saiba qual foi a escolha do 
outro. A tendência é que cada um busque levar vantagem sobre o outro, sem se importar com a sua 
escolha. Já no dilema do prisioneiro iterado, a continuidade do jogo faz com que os jogadores 
prefiram cooperar, pois a cada vez que isso não ocorre há uma retaliação pelo outro lado. Mesmo 
sendo incentivados os jogadores preferem a cooperação por receio de sofrer um castigo. 
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verificar e propor a ideia de que a colaboração tem caráter de controle ecológico nas 

espécies e entre elas.  

 

Quando se sobe a escada evolucionária em complexidade neural, os 
comportamentos lúdicos tornam-se mais ricos. A inteligência dos primatas, 
incluindo-se entre eles os seres humanos, permite um número relevante de 
progressos: uma memória mais complexa; maior sofisticação no processamento 
de informações para determinar a próxima ação como uma função de interações 
no presente momento; mais amplas probabilidades de interações futuras com 
um mesmo indivíduo e habilidades mais desenvolvidas para distingui-lo entre 
diferentes sujeitos. A discriminação do outro deve ser uma das mais importantes 
habilidades, porque permite a alguém controlar interações com muitos 
indivíduos, sem dar a todos o mesmo tratamento, tornando possível, desse 
modo, a retribuição pela cooperação de um indivíduo e a punição por traição do 
outro (AXELROD & HAMILTON, 1981:1392, tradução nossa). 

 

Em um grupo de RPG de mesa, ao qual pertenço, ao final de uma aventura 

em que dois dos personagens do grupo se agrediam, causando terríveis ferimentos 

em um deles, os jogadores – com grande experiência de RPG – passaram a discutir 

calorosamente sobre a regra fundadora do RPG, que o entende como um jogo 

expressamente cooperativo, não sendo condizente, portanto, uma agressão entre 

companheiros de aventura. O mais impressionante foi a paixão que movia os 

contendores nessa discussão, indicando que algo de terrível teria conspurcado o 

“verdadeiro RPG”. 

Foi postado um tópico na comunidade RPG Brasil com o título “Jogos 

Cooperativos ou Competitivos?”35 em que se propunha a questão se o RPG é 

basicamente cooperativo, como podemos conviver com outras modalidades 

similares que são de teor competitivo? Abaixo está uma seleção de algumas falas.  

 

A característica básica e inicial do RPG foi a de um jogo cooperativo. Com o 
tempo apareceram outras formas de RPG ou de jogos parecidos que usavam da 
forma de competição. Vcs acham que o modelo cooperativo é mais interessante 
ou a competição dá mais sabor ao jogo, ou atém mesmo os dois modelos podem 
conviver juntos?  É que eu percebo uma tendência dos jogadores mais novos de 
começar jogando rpg de mesa, quando isto acontece, e transitando para as 
outras modalidades como vc mencionou, os cards e os MMOs. Vc acha que 

                                                        
35

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=5541606060976610214 entre 20 e 
21/11/2010  
 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=5541606060976610214


83 
 

existe uma separação de geração entre, digamos mais jovens que preferem 
competição e mais velhos que preferem o modelo tradicional de rpg. (SÉRGIO)  
Existem alguns RPGs que são competitivos, um que conheço bem é Agon, que 
é baseado na Grécia Antiga e que os personagens competem para ganhar maior 
admiração dos deuses e no fim de cada aventura há um vencedor. É divertido 
para one-shots, mas prefiro RPGs cooperativos para longas campanhas. (P.) 
Bom, no meu caso, eu sou economista e a minha área é justamente teoria dos 
jogos - eu praticamente respiro Equilíbrios de Nash, haha. Mas, respondendo o 
tópico: devido à identificação forte que ocorre com os personagens em algumas 
mesas de RPG, eu não sei se seria saudável haver competição. Em jogos de 
tabuleiro e similares, ficar no lado perdedor é tranquilo. Agora, quando a 
identificação é mais forte, ninguém gosta de ver o personagem perdendo para os 
outros... (D. S.) 
Acho que rpg é um jogo essencialmente cooperativo, dá pra ver como um jogo 
de interpretação + também da pra ver como um grupo que resolve desafios 
propostos pelo mestre num conjunto determinado de regras (Qual a melhor 
combinação de habilidades e de personagens para enfrentar a maior diversidade 
possível de aventuras?) Mesmo que rpg seja um jogo cooperativo, no começo 
de toda mesa tem sempre aquele infeliz que quer ter o personagem + forte do 
grupo e quando as coisas começam a dar errado ele fica reclamando. +no fim 
quem nunca caiu na porrada com companheiro de grupo, e quem nunca 
sacaneou o orc bárbaro?? (Z.) 
Vc acha que existe uma separação de geração entre, digamos mais jovens que 
preferem competição e mais velhos que preferem o modelo tradicional de rpg 
(coioperação)?Não sei. Acho que iniciantes no RPG tendem a ser mais 

competitivos, pois ainda não abandonaram o paradigma dos jogos 
convencionais, onde vc compete para ganhar. Quem joga há mais tempo já se 
acostumou a jogar sem a necessidade da vitória como ela aparece nos demais 
jogos. (L.) 
L., também acho que o aprendizado dos jogos cooperativos seja mais demorado 
principalmente pela necessidade de se quebrar o paradigma social do 
aprendizado da competição pela vida. No fim a coisa é bem ideológica, tanto que 
as pessoas estranham quando a genta tenta explicar que neste jogo mninguém 
ganha, mas todos ganham. O que prevalece é a ideia da soma zero. (SÉRGIO) 
Acho que um jogo muito apropriado para competitividade é Vampiro: A Máscara. 
Cada personagem eventualmente tem objetivos próprios, apesar de atuar junto. 
Cheguei a narrar uma pequena campanha assim: embora fossem parte do 
mesmo círculo da Camarilla, os PJ's tinham objetivos díspares e eventualmente 
agiam pelas costas uns dos outros. O Tremere e o Brujah do grupo eram os 
mais traiçoeiros neste sentido, pois o primeiro era leal à Capela enquanto o 
grupo pertencia à facção do Príncipe. Já o Brujah era um Anarquista infiltrado. 
Os demais competiam pela atenção do Príncipe e da Primigênie. O problema é 
que narrar isto é muito cansativo e complicado. Não se trata do clima de 
paranóia e intriga dentro do grupo, mas da questão mais prática mesmo. Uma 
narração assim consiste de muitos bilhetinhos trocados entre narrador e jogador, 
narrações "à parte", em que eu e o jogador saíamos da mesa e íamos para outro 
cômodo, ou mesmo situações em que o grupo era separado, e eu tinha que 
dividir o tempo entre uma parte e outra. Isto cansa bastante, e acaba ficando 
chato para todo mundo. Por isso, e não pela competição em si, que a campanha 
acabou meio que sendo abandonada. Os jogadores resolveram reutilizar seus 
personagens, mas de um modo mais cooperativo. Algo do desafio se perdeu, 
entretanto a diversão foi garantida. (P. J.) 
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Eu não jogaria RPG competitivo. Me parece algo mais semelhante a Banco 
Imobiliário que RPG, e não me interessa. Para começar, jogar competitivamente 
poda o RPG. Você não vai querer um personagem burro, afinal seu foco 
principal não é Roleplay, e sim, vencer. Eu vejo isso em muitos jogadores 
Gamistas; Pelo combo, eles sacrificam qualquer roleplay. (I.) 
Eu sempre achei o rpg algo social e que incentiva a interação próxima com 
outras pessoas,tanto q a maioria dos meus amigos de adolescência(e ainda hj) 
foi pelo rpg,mas o rpg competivio atrapalhava a amizade. Por muito tempo meu 
grupo jogava com um querendo trair o outro,jogar pedra e tudo mais. Seja por 
algum tipo de antipatia pessoa ou sei lá. Se tu olhasse torto p outro fora da mesa 
isso se refletia no jogo...e lá ia o mestre resolver esse pipino. Com o tempo 
fomos ficando amigos e deixando de lado tanta competição. Ainda tinham 
jogadores q gostavam de fazer personagens traidores,egoistas e cia,mas ai isso 
só tornava melhor a história,pois sempre se sabia q tinha alguém q poderia te 
trair então quanto mais aliados verdadeiros vc tivesse mais chance de viver teria. 
(A.) 
 

 

Como se pode perceber, o objetivo da maioria dos membros que participaram 

da discussão, mesmo que alguns apreciem também as modalidades competitivas, é 

o de produzir o roleplay, isto é, de construir coletivamente uma história que seja 

agradável para todos os participantes e que esta atividade contribua para a sua 

socialização. A ideia de amigos estarem juntos por vários meses ou até mesmo anos 

divertindo-se e criando elos foi desde o começo o grande atributo do RPG. 

 

       Figura 14 – Comunidade “RPG Brasil – Enquete Jogos cooperativos ou competitivos?” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=5541606060976610214 (referente à 
nota n. 35) 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=5541606060976610214
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1.2 Sobre o Jogar 

 

Quando se discute sobre o significado do jogo, vários elementos correlatos 

são percebidos. O poético, a linguagem, o brincar/brinquedo, a criação, a imitação, a 

repetição, a alegoria, a imagem e vários outros conceitos são estreitamente 

relacionados aos processos esquemáticos dos jogos. A própria construção textual 

formada neste trabalho encarrega-se de atribuir suas regras entre alicerces e 

fronteiras de maior e menor rigidez. Ou seja, o modo como se estruturam as letras, 

palavras, frases, a constituição de seu contexto e a possibilidade de sua legibilidade 

depende de um jogo cujas regras vão sendo reconstruídas durante o seu tempo 

regulamentar. Um jogo dentro de outro jogo, metajogo. Regras que dependem de 

outras regras. As regras do proceder científico e as limitações da escrita. Em que 

medida posso ser poético e até quando devo ser objetivo? Posso brincar, já que o 

jogo só é jogo se for sério e não poderei adentrar em sua essência se não jogar com 

a razão e com os significados do jogo? Se aprendemos com o jogo aqueles 

símbolos e códigos que nos guiarão para o resto de nossas vidas, quem define qual 

brincar, quais os termos deste brincar, suas finalidades objetivas e subjetivas? Será 

uma construção biológica, filosófica, psíquica, espiritual? O que se esconde por 

detrás do brinquedo, do folguedo, da pândega, da patuscada, da estroinice?  

Temos, como rubricas identificáveis para o brincar, o exercício das 

capacidades físicas do ser humano – e os animais usam esse recurso como preparo 

para a vida adulta –; o desenvolvimento das instrumentalidades sociais a partir do 

aprendizado das regras de convívio e significados simbólicos; o apuro das 

construções do imaginário, em que se encontram os fazeres artísticos ou a fruição 

estética; o jogo da linguagem, de descobrir quais os significados ocultos pelas 

palavras, gestos, olhares; o jogo social, com suas arquiteturas de relações de poder 

e posição e dos significados dos elementos inerentes a essas posições. Entre o 

biológico e o social esconde-se a essência deste brinquedo, algo cuja utilidade os 

homens não intuem ou dela se desinteressam. Seria a poesia um ato de brincar com 

as palavras, com os sentidos? Seria a arte em geral um jogo de significados? E a 

filosofia seria um mero jogo de pensar? Seriam todas essas atividades, que, pelo 
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menos para alguns, tornaram a existência humana válida, algo totalmente e 

tolamente inútil? Ao mesmo tempo, temos a contraposição entre a negação de 

Einstein sobre a hipótese de Deus jogar com dados e a suposição da teoria do caos 

de que esses dados estejam viciados. 

A criança aprende pela imitação e seus brinquedos procuram copiar tanto as 

figuras de seus pais como as de seus amigos. Ao imitar alguém, a criança põe em 

prática aquilo que considera virtualmente válido como modo, como configuração do 

viver. Existirá um momento em que passamos de imitadores a praticantes, ou 

permanecemos eternamente como imitadores, mesmo acreditando firmemente na 

originalidade de nossa prática? A inerência do imitar e da repetição no humano irá 

aparecer em Aristóteles, em Nietzsche e em Deleuze como aprendizado e como 

destino. A imitação como continuidade de referências culturais – aprendizado – ou 

como comentário – ironia – define a extensão dos jogos sociais, quem quer entrar no 

jogo e de quem quer ocupar posições no tabuleiro.  

Platão, tanto em A República como n’As Leis, busca estabelecer uma 

diferenciação entre a educação séria, a “paidéia” e a “paidia” do jogo, do brincar, 

quando de sua elaboração de um pensamento sobre o educar. Jaeger examina que 

é aqui que  

 

[...] pela primeira vez no pensamento de Platão se põe em relevo o problema 
das relações entre a “paidéia” e a “paidia”, entre a cultura e o jogo, palavras que 
em grego têm, além do mais, a mesma raiz, já que ambas se relacionam 
originariamente com os atos da criança, dos “pais” (JAEGER, 1994:920). 

 

Esta separação entre os dois elementos educadores, o sério e o lúdico, 

preserva-se ainda hoje na imensa maioria das estruturas de ensino. A criança em 

idade pré-escolar vê na escola um local de encontro e de, principalmente, brinquedo. 

A estrutura das salas de aula também é diferente. Não existe a disposição militar-

industrial das salas de aula do período escolar normal. É a partir deste momento que 

a escola opera a ruptura entre o aprendizado pelo brincar e ele se torna coisa séria. 

O artista é muitas vezes considerado como possuidor de uma alma infantil, 

tanto pela sua capacidade de imaginar como por sua necessidade de continuamente 

aprender e se entusiasmar com algo novo, com uma nova possibilidade ou 

descoberta. Esta capacidade de se traduzir como a antena da raça, de ver além do 
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que se põe à vista ou de ver o que se esconde por trás das máscaras sociais, 

contrapõe-se a outra dimensão supostamente infantilizada, a do artista como 

criador, mantenedor, mas, especialmente, a do rebelde destruidor de regras. Essa 

visão romantizada do artista pode ser simplificada pela constatação de que o artista 

vê o não visto e o reproduz a partir do brincar. Essa identidade infantil, a de saber 

brincar, vem conectada à formação de um juízo estético36 produzida na relação entre 

o imaginar e o entender. Este entender passa pelo domínio, primeiro, dos códigos 

estéticos, pelo aprendizado imitativo e, posteriormente, pelo prazer da descoberta de 

ruptura. O talento do gênio vem da característica pueril de não se ater tanto a regras 

– elas ainda não estão plenamente internalizadas no infante – e poder perceber e/ou 

criar algo que as regras não determinavam como algo esteticamente fruível. Ver o 

belo onde a norma enxerga o tosco, o bruto ou não consegue prevalecer a sua 

métrica. O gênio é criança, em parte por natureza e em outra por escolha. O espírito 

criativo ainda não foi dimensionado, medido, ainda não foram encontradas as suas 

raízes e assim como é natural para a criança o brincar, é natural para o artista 

expressar-se de forma original. A criança não escolhe ser criança, já o adulto 

escolhe se quer seguir o caminho da produção estética ou não. 

Posterior a esse prazer proporcionado pela descoberta estética no ato do 

brincar – ou como prefere Ehrenzweig, o sonho criador –, está o de decodificar o 

próprio trabalho. Da capacidade de olhar para a sua obra e procurar entendê-la, 

estudá-la numa perspectiva, digamos, mais “séria”, de encontrar os códigos ou de 

determiná-los, de produzir uma matriz de reprodutibilidade (EHRENZWEIG, 

1977:110). Além de poder se distanciar do seu trabalho, o artista“pode voltar ao seu 

sonho criador e aos estados de consciência menos diferenciados e quase-oceânicos 

onde se processa o grosso do trabalho criador” (Ibidem). 

                                                        
36

 [...] um juízo estético é aquele cujo fundamento-de-determinação está em uma 
sensação que esteja imediatamente vinculada com o sentimento de prazer e desprazer. 
No juízo-de-sentidos estético, é aquela sensação que é imediatamente produzida pela 
intuição empírica do objeto, mas, no juízo-de-reflexão estético, aquela que o jogo 
harmonioso das duas faculdades-de-conhecimento do Juízo, imaginação e 
entendimento, efetua no sujeito, na medida em que, na representação dada, a 
faculdade-de-apreensão de uma e a faculdade-de-exposição do outro são mutuamente 
favoráveis uma à outra, proporção esta que, em tal caso, efetua por essa mera forma 
uma sensação, a qual é o fundamento-de-determinação de um juízo, que por isso se 
chama estético e, como finalidade subjetiva (sem conceito), está vinculado com o 
sentimento de prazer (KANT, 1980:184/5). 
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Podemos entender a atribuição, pela sociedade, do papel de sonhador 

(infantilizado) ao artista como uma mera construção social. O ato de estabelecer 

conexão entre a liberdade e inocência do brincar infantil e as necessidades criativas 

do adulto pode ser um caminho ou um espaço conquistados por indivíduos que 

buscam pôr em dúvida as atribuições mecânicas e utilitaristas dos papéis sociais. 

Não preciso, primeiramente, ser artista para ter “alma” de artista – a conquista do 

aprimoramento estético se relaciona diretamente com o aperfeiçoamento das 

virtudes éticas – e não preciso da seriedade como máscara para ser sério. Posso 

ser sério brincando, posso ser sério jogando, mesmo porque o jogo e o brincar são 

intrinsecamente sérios. 

 

O jogo é o movimento da vida que distraidamente se realiza. Jogar é atribuir 
uma efetuação à vida, dotá-la de seu grande movimento. Jogar é a linha-artista 
transformada pelo surfista em um devir-criança; ora, a criança é o símbolo 
heraclitiano do deus que brinca, joga, e esse jogo é “inocente”; é o jogo de 
dados cujas combinações não podem ser calculadas; só seu retorno pode ser 
encarado como acaso (BLANCHOT apud OLIVEIRA, 2008:VII). 

 

O homem que brinca se completa, o homem que joga, “joga somente quando 

é homem no pleno sentido da palavra, e ‘somente é homem pleno quando joga’” 

(SCHILLER, 1990:84). O estado de “transe” ou de trânsito, quando nos deslocamos 

de nossa emulada seriedade para a sincera candura, só acontece no brincar, em 

que o prazer de cada um depende do prazer do coletivo. No jogo estamos em paz 

com nossas exterioridades, pois só podemos nos ocupar daquilo que nos dá esse 

prazer coletivo, mesmo que o vetor competição esteja embutido nele. Apenas 

quando esta competitividade é contagiada pela seriedade externa, o jogo perde a 

graça, deixa de ser brincadeira, perde a sua introspectiva seriedade. 

 

O que significa [...] dizer “mero” jogo, quando sabemos que, de todos os estados 
do homem, é o jogo e somente ele que o torna completo e desdobra de uma só 
vez sua natureza dupla? O que chamais “limitação” de acordo com vossa 
maneira de representar o problema, segundo a minha, que justifiquei com 
provas, chamo “ampliação”. Eu diria, pois, o inverso: com o agradável. Com o 
bem, com a perfeição, o homem é “apenas” sério; com a beleza, no entanto, ele 
joga (SCHILLER, 1990:83)37.  

                                                        
37

 Este texto faz parte da coleção de cartas que Schiller havia endereçado ao príncipe Friedrich 
Christian Von Augustenburg, seu mecenas. 
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Schiller (1990:140) entende que a separação entre a atividade séria de 

sobrevivência e a necessidade do aprendizado social é uma articulação que ocorre 

tanto entre os homens quanto no mundo animal. O que diferencia o ser humano dos 

animais é a existência de um tipo diferente de jogo, que é o jogo da imaginação.  

 

Assim como os mecanismos do corpo, também a imaginação do homem tem seu 
livre movimento e seu jogo material, em que ela se alegra com seu próprio poder 
e independência, sem nenhuma referência à forma. Enquanto a forma não se 
tiver ainda misturado, em nada, a esses jogos da fantasia e uma livre sequência 
de imagens não perfizer todo o encanto dos mesmos, eles pertencerão, ainda 
que só possam ser atribuídos ao homem, meramente a sua vida e comprovarão 
sua mera libertação em face de toda coerção exterior sensível, sem demonstrar, 
contudo, uma força criadora espontânea. Desse jogo da “livre sequência das 
ideias”, de natureza ainda inteiramente material e explicado por meras leis 
naturais, a imaginação dá o salto em direção do jogo estético, na busca de uma 
“forma livre” (Ibidem: 141). 

 

Benjamin, ao comparar a transformação histórica do conceito de “spiel”, na 

produção estética alemã, faz uma observação quanto às concepções de Schiller a 

respeito do impulso lúdico. 

 
A teoria do impulso lúdico, de Schiller, referia-se à gênese e à influência da arte, 
e não à estrutura das obras. Elas podem ser “alegres”, embora a vida seja 
“séria”, mas só podem ser lúdicas quando, em face de uma preocupação intensa 
com o absoluto, a própria vida perdeu sua seriedade última (BENJAMIN, 
1984:105). 

 

Podemos observar, no processo de humanização, o jogo como elemento de 

conquista, de transcendência ontológica.  

 
A inversão dos instintos de nutrição que perderam a sua finalidade biológica 
marca o próprio desinteresse do homem. A suspensão ou a ausência da 
finalidade última tem um aspecto positivo, a alegria desinteressada do jogo. 
Viver é jogar a despeito da finalidade e da tensão do instinto; viver de alguma 
coisa sem que esta tenha o sentido de finalidade ou de meio ontológico, simples 
jogo ou fruição da vida. Despreocupação em relação à existência que tem um 
sentido positivo. Consiste em morder e mastigar com os dentes todos os 
alimentos do mundo, em aceitar o mundo como riqueza, em fazer saltar a sua 
essência elementar. A fruição, a sensibilidade cuja essência ela desenvolve, 
produz-se precisamente como uma possibilidade de ser ignorado o 
prolongamento da fome até à preocupação da conservação. Aí reside a verdade 
permanente das morais hedonistas: não procurar por detrás da satisfação da 
necessidade uma ordem em relação à qual a satisfação adquiriria tão-só um 
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valor, tomar como termo a satisfação que é o próprio sentido do prazer 
(LEVINAS apud SANTOS, 2007:70). 

 

Se a preocupação era a linguagem, Wittgenstein entendeu a importância para 

a sua constituição dos processos de jogos sociais e, para isso, precisou também 

entender o significado do jogo em si. 

 
Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a 
jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que é comum a 
todos eles? Não diga: “Algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam 
‘jogos’”, – mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois, se você os contempla, 
não verá na verdade algo que fosse comum a “todos”, mas verá semelhanças, 
parentescos, e até toda uma série deles. Como disse: não pense, mas veja! – 
Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. 
Agora passe para os jogos de cartas: aqui você encontra muitas 
correspondências com aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns 
desaparecem e outros surgem. Se passarmos agora aos jogos de bola, muita 
coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. – São todos “recreativos”? 
Compare o xadrez com o jogo da amarelinha. Ou há em todos um ganhar e um 
perder, ou uma concorrência entre os jogadores? Pense nas paciências. Nos 
jogos de bola há um ganhar e um perder; mas se uma criança atira a bola na 
parede e a apanha outra vez, este traço desapareceu. Veja que papéis 
desempenham a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos brinquedos 
de roda: o elemento de divertimento está presente, mas quantos dos outros 
traços característicos desapareceram! E assim podemos percorrer muitos, 
muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem 
(WITTGENSTEIN, 1979:38/9), 

 

Foi Huizinga, com sua obra Homo Ludens, quem primeiro se debruçou sobre 

o jogo para descobrir, nesta ação humana, um importantíssimo papel civilizador. No 

seu brilhante ensaio de 1938, aponta a presença dos elementos lúdicos em vários 

outros elementos culturais e entende o jogo como um artefato formador e essencial 

para a humanidade.  

Trabalhando na compreensão da essencialidade dos jogos, Huizinga aponta 

uma significação aberta da corporalidade e transcendência do significado do jogo. 

Para ele, o jogo “é uma função ‘significante’, isto é, encerra um determinado sentido. 

No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades imediatas da 

vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa” (HUIZINGA, 

2005:3/4). Ao analisar as bases de fundamentação dos jogos, Huizinga acredita que 

essas atividades humanas se dão além de uma mera construção natural biológica e 

pergunta a si mesmo por que a natureza, que determina essas atividades como 



91 
 

cumpridoras de funções preparatórias, de descarga energética distensiva, 

compensatória, também proporciona elementos adicionais, tais como “a tensão, a 

alegria e o divertimento do jogo”. 

 

Este último elemento, o divertimento do jogo, resiste a toda análise e 
interpretações lógicas. A palavra holandesa “aardigheid” é extremamente 
significativa a esse respeito. Sua derivação de “aard” (natureza, essência) 
mostra bem que a ideia não pode ser submetida a uma explicação mais 
prolongada. Essa irredutibilidade tem sua manifestação mais notável, para o 
moderno sentido da linguagem, na palavra inglesa “fun”, cujo significado mais 
corrente é ainda bastante recente. É curioso que o francês não possua palavra 
que lhe corresponda exatamente e que tanto em holandês (“grap” e “aardigheid”) 
como em alemão (“Spass” e ”Witz”) sejam necessários dois termos para exprimir 
esse conceito. E é ele precisamente que define a essência do jogo (HUIZINGA, 
2005:5). 

 

A funcionalidade do pensamento racional para o entendimento dos 

significados do jogo esvazia-se por ser a sua lógica suprarracional. Esse fato pode 

explicar por que poucos autores se debruçaram sobre a necessidade e a vitalidade 

dos jogos, indo além de sua mera funcionalidade biomotora e cognitiva. “Como a 

realidade do jogo ultrapassa a esfera da vida humana, é impossível que tenha seu 

fundamento em qualquer elemento racional, pois nesse caso, limitar-se-ia à 

humanidade” (HUIZINGA, 2005:6). Vasconcelos (2003:45) lembra que Piaget, ao 

estudar os processos lúdicos em crianças, concluiu que inexiste uma fronteira entre 

os elementos “vital e mental” e, do mesmo modo, não se identifica uma separação 

entre o “biológico e o psicológico”. 

 
A própria existência do jogo é uma confirmação permanente da natureza 
supralógica da situação humana. Se os animais são capazes de brincar, é 
porque são alguma coisa mais do que simples seres mecânicos. Se brincamos e 
jogamos, e temos consciência disso, é porque somos mais do que simples seres 
racionais, pois o jogo é irracional (HUIZINGA, 2005:6). 

 

Do mesmo moldo que Wittgenstein, Huizinga depara-se com o jogo de 

linguagem e de fala que se constitui num motor para formação das construções 

culturais do ser humano. A capacidade de atribuir significado e principalmente a de 

produzir metáforas deu à humanidade uma condição diferenciada na natureza, a de 

transpor facilmente as fronteiras entre o pensado e o material. Nestes termos, 

podemos entender que “por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma 
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metáfora, e toda expressão abstrata é jogo de palavras”. É neste ponto que Huizinga 

percebe a existência de um espaço especial para o homem, um espaço de 

atribuições “mágicas” que ocorre em separado à existência material, onde, “ao dar 

expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da 

natureza” (HUIZINGA, 2005:7).  

A existência em separado do universo de coisas, que compreende o jogo, é 

vista por Huizinga de forma não heraclitiana, em que as categorias opositivas não 

podem servir a uma explicação comparativa entre este universo e o mundo material. 

“O jogo não é compreendido pela antítese entre sabedoria e loucura, ou pelas que 

opõem a verdade e a falsidade, ou o bem e o mal” (Ibidem:9) Portanto, Huizinga não 

acredita numa atribuição ou funcionalidade moral desempenhada pelo jogo. (idem) 

Apesar disso, afirma a capacidade do jogo de produzir ordenação: ele cria ordem e é 

ordem. A partir daí estabelece um vínculo entre essa faculdade ordenativa e o 

território da estética, facilmente compreendido, quando se nota que, tanto nas 

atividades pueris e como no esporte profissional, o domínio das regras é vital do 

mesmo modo como a produção do belo é muitas vezes mais valiosa do que o 

resultado em si. “Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes 

de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia” (Ibidem:13). 

Como o jogo se determina como mundo a parte, a importância de atribuição 

de regras passa pelas regras não só do jogo como também do jogar, isto é, as 

regras do jogo, como atividade, e as normas que determinam a relação entre esse 

universo ilusório e o espaço do real.  

 
O jogador que desrespeita ou ignora as regras é um “desmancha-prazeres”. 
Este, porém, difere do jogador desonesto, do batoteiro, já que o último finge 
jogar seriamente o jogo e aparenta reconhecer o círculo mágico. É curioso notar 
como os jogadores são muito mais indulgentes para com o batoteiro do que com 
o “desmancha-prazeres”; o que se deve ao fato de este último abalar o próprio 
mundo do jogo. Retirando-se do jogo, denuncia o caráter relativo e frágil desse 
mundo no qual, temporariamente, se havia encerrado com os outros. Priva o 
jogo da ilusão – palavra cheia de sentido que significa literalmente “em jogo” (de 
“inlusio”, ”illudere” ou ”inludere”) (Ibidem:14). 

 

A visão antropológica da época de Huizinga, em que os povos ditos primitivos 

situavam-se em uma determinada infância civilizatória, permite-lhe justapor os jogos 

e brinquedos infantis com os rituais desses povos. Esta suspensão temporária de 
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racionalidade, na verdade, pode ser vista em qualquer atividade adulta em que a 

crença temporária assume caráter de papel na intermediação cultural. Na peça de 

teatro, na televisão, no cinema, ou até mesmo na leitura de um livro, transmudamo-

nos para o cenário apresentado pelo autor. Acreditamos temporariamente no que 

acontece com os protagonistas como um importante caráter do jogo de invenção 

cultural. “Infantilizamo-nos” quando rompemos com as amarras do cotidiano e nos 

sentimos felizes com nosso papel de receptor/reinventor da obra apresentada.  

 
Dentro do círculo do jogo, as leis e costumes da vida quotidiana perdem 
validade. Somos diferentes e fazemos coisas diferentes. Essa supressão 
temporária do mundo habitual é inteiramente manifesta no mundo infantil, mas 
não é menos evidente nos grandes rituais dos povos primitivos (Ibidem:15/6). 

 

Não somente crianças se perdem ou se deixam levar pelo redemoinho do 

evento lúdico, e, se adultos, encimados em sua pretensa racionalidade e 

objetividade, também respondem com a mesma excitação infantil quando brincam, 

quando jogam, é porque necessitam de um afastamento temporário do cotidiano de 

suas angústias nas relações entre o racional e o emocional, entre os sonhos e os 

desejos, entre as imposições sociais e os anseios íntimos. Este corte suprime e 

preenche esta busca que na criança se dá como ato. “Tudo se passa como o jogo 

operasse um corte no mundo, destacando no ambiente o objeto lúdico para apagar 

todo o resto [...] O jogo constitui, assim, um mundo à parte que não tem mais lugar 

no mundo dos adultos; é um outro universo” (CHATEAU, 1987: 21). 

A invenção da metáfora, ou da percepção de sua importância, contribuiu para 

a ampliação da cultura humana. Desde o momento em que o homem começou a 

produzir representações de seu cotidiano e a interpretar ritualmente as atividades de 

luta, de disputa por sexo, por comida ou por dominação, percebeu esse jogo como 

metáfora e, posteriormente, essa metáfora como jogo. Em sua maturidade evolutiva, 

não com um caráter de progresso linear, como percebemos já nos gregos, o homem 

olhou para si e para sua vida plena de disputa e a entendeu como um eterno jogar, 

como uma profusa rivalidade por posição. 

 
A função do jogo [...] pode de maneira geral ser definida pelos dois aspectos 
fundamentais que nele encontramos: uma luta “por” alguma coisa ou a 
representação “de” alguma coisa. Estas duas funções podem também por vezes 
confundir-se, de tal modo que o jogo passe a “representar” uma luta, ou, então, 
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se torne uma luta para melhor representação de alguma coisa (HUIZINGA, 
2005:16/7). 

 

Huizinga acredita que, tanto nas sociedades primitivas como nas crianças e 

animais existe o jogo, no qual podem ser identificadas as condições básicas do 

objeto lúdico: “ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo” 

(2005:21), e, dentro de uma concepção evolutiva das civilizações, nas ditas 

sociedades avançadas, encontra-se um elemento adicional, “o que era jogo 

desprovido de expressão verbal adquire agora uma forma poética” (idem). O 

significado do ritual estabelecido pelo jogo, em transcendência, não está disponível 

para síntese. 

 
Na forma e na função do jogo, que em si mesmo é uma entidade independente 
desprovida de sentido e de racionalidade, a consciência que o homem tem de 
estar integrado numa ordem cósmica encontra sua expressão primeira, mais alta 
e mais sagrada. Pouco a pouco, o jogo vai adquirindo a significação de ato 
sagrado. O culto vem-se juntar ao jogo; foi este, contudo, o fato inicial (idem). 

 

Pode-se encontrar, nos jogos virtuais, o mesmo espaço de descontinuidade 

proposto como um círculo mágico, onde nos achamos em segurança. 

 

Entretanto, não é fácil desenhar uma fronteira clara entre o Círculo Mágico de 
um jogo (virtual) e os meios de expressividade simbólica usados como 
manifestações do mundo “como ele é” (real). A distinção é sutil – um jogo é 
sempre entrecortado pela realidade e interpretado tanto dentro como fora de seu 
espaço conceitual. O brincar também pode ser visto como uma atividade de 
emulação da vida em um contexto seguro, isto é, quando crianças brincam de 
luta ou parodiam adultos (DODIG-CRNKOVIC & LARSSON, 2005:20, tradução 
nossa). 

 

Caillois celebra a empreitada de Huizinga, mas propõe algumas objeções. A 

começar pela falta de uma atitude descritiva e classificatória e pela crença de que 

todos os fenômenos lúdicos derivam de uma “mesma atitude psicológica”. Para 

Caillois, sua obra não se debruça sobre os jogos, mas trata-se, sim, “de uma 

pesquisa sobre a fecundidade do espírito do jogo no domínio da cultura e, mais 

precisamente, do espírito que preside a uma determinada espécie de jogos – os 

jogos de competição regrada” (1990:23). 
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Caillois (1990:32) propõe, portanto, uma estruturação do princípio dos jogos 

em quatro categorias básicas inter-relacionadas entre si: Agôn, como a 

representação do caráter competitivo dos jogos; Alea, como a aleatoriedade do risco 

disponível entre os benefícios da sorte ou impiedade do azar; Ilinx, a predisposição 

de se lançar em um estado orgânico de confusão e desordem pelo prazer da 

vertigem; e, por fim, aquilo que Caillois chama de Mimicry38, em que encontramos a 

importância da alegoria e que se vivencia exatamente no jogo de representações, de 

ilusões, de adivinhações. Dentro de cada uma dessas categorias Caillois detecta 

dois polos que contrapõem os padrões de estrutura e da disciplina (ludus) com os de 

não estrutura e do improviso (paidia). Esses polos seriam maneiras de jogar e não 

categorias. 

 
O que eu chamo ludus representa o elemento específico do jogo em que o 
impacto e a criatividade cultural são os aspectos mais expressivos. Não conota 
uma atitude psicológica tão precisa como a de agôn, alea, mimicry ou ilinx, mas 
tem a função de disciplinar o paidia, sua contribuição geral é dar às categorias 
fundamentais de jogar a sua pureza e excelência (CAILLOIS, 2006:145). 

 

É possível identificar na obra de Caillois uma preocupação inicial com os 

aspectos específicos da mimese. Diferente da mimicry biológica39 que visa apenas a 

sobrevivência, a mimese lúdica busca tão somente o prazer. Portanto, aceitamos 

que “o impulso lúdico é um impulso para o prazer mimético. Quem pratica o jogo 

repete e imita gestos e movimentos, quer alheios quer seus, reais ou imaginários. 

Mas a mimese reforça-se na vitória, seja medial [...], seja final” (CABRAL, 2002:172). 

 

Amplia-se o significado do jogo indo do simbólico, nos processos de 

aprendizado social, ao metafórico, como jogo de palavras. 

 
[...] o termo “jogo” designa não somente a atividade específica que nomeia, mas 
também a totalidade das imagens, símbolos ou instrumentos necessários a essa 
mesma atividade ou ao funcionamento de um conjunto complexo. [...] A palavra 

                                                        
38

 Mimese - recriação, na obra literária, da realidade, a partir dos preceitos platônicos, segundo os 
quais o artista, ao dar forma à matéria, imita o mundo das Ideias [É na Poética, de Aristóteles, que se 
encontra a primeira teorização acerca desse procedimento da arte; no entanto, para este filósofo, a 
mimese seria a imitação da vida interior dos homens, suas paixões, seu caráter, seu comportamento 
etc.] (Dicionário Houaiss). 
39

 Antes de apresentar a categorização do jogo em Les Jeux e les Hommes (1958), Caillois tratou da 
mimicry em Mimétisme et la Psychasthénie Légendaire (1935) ao observar como os insetos 
utilizam do disfarce para se defender de ataques de predadores ou para atacar outros insetos.  
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“jogo” designa ainda o estilo dum intérprete, músico ou comediante, isto é, as 
características originais que se distinguem doutras formas de tocar um 
instrumento ou de desempenhar um papel. [...] O termo “jogo” combina, então, 
em si as ideias de limites, liberdade e invenção (Caillois, 1990:10/1). 

 

Talvez nada consiga encarnar mais o universo do cotidiano do que o trabalho. 

Mas enquanto o trabalho, que no senso comum só pressupõe sofrimento ou 

utilidade, pode levar também ao prazer, “o jogo em si é a sua própria satisfação”. E 

Lhôte lembra que, tanto para Caillois como para Benveniste, o jogo encontra-se em 

maior oposição em relação ao trabalho do que o universo do sagrado. “O ‘sagrado’ 

encarna os valores do mundo que gostaríamos de individualmente incorporar e, 

inversamente, o jogo traz os valores humanos que procuramos expressar” 

(1999:95). 

  Se Huizinga lança a questão: “o culto é a forma mais alta e mais sagrada da 

seriedade. Como pode ele, apesar disso, ser jogo?” (2005:21), ao estabelecer que o 

jogo e o sagrado compartilham as mesmas características formais, parece inseguro 

em justapor relações entre esses conceitos. E, mesmo afirmando que “[...] a unidade 

e a indivisibilidade da crença e da incredulidade, a indissolúvel ligação entre a 

gravidade do sagrado e o ‘faz de conta’ e o divertimento, são melhor compreendidos 

no interior do próprio conceito de jogo” (HUIZINGA, 2005:28), sente que “é preciso 

determinar se esta semelhança formal nos autoriza a aplicar a noção de jogo à 

consciência do sagrado, à crença que essas formas superiores contêm” (Ibidem:31). 

Já Caillois critica em Huizinga a pouca substância etnográfica em que baseia as 

suas conclusões e, sob a influência do funcionalismo durkheiminiano, sente-se 

confiante em afirmar que “parece não haver dúvida de que, finalmente, entre os 

povos primitivos como nas civilizações mais complexas, quebra-cabeças 

desempenham o seu papel em rituais de iniciação [...]” (CAILLOIS, 2008:210). E 

propõe uma formulação para o problema de Huizinga. 

 

Em suma, tanto nos sentimos aliviados quando passamos da atividade sagrada 
à vida profana como quando transitamos das preocupações e suas vicissitudes 
para o clima do jogo. Em ambos os casos, a conduta ganha novo grau de 
liberdade: nós também sabemos que as idéias de liberdade e de profano são 
expressos por uma mesma palavra em vários idiomas. Em que o senso de lúdico 
é, atividade livre por excelência, puramente profano, sem conteúdo, sem efeito 
sobre outros aspectos. É apenas diversão e entretenimento em relação à vida. 
Ou melhor, é a vida que é vaidade e entretenimento sobre o sagrado. Assim, 
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podemos determinar uma hierarquia de profano-sagrado-lúdico que deve 
equilibrar a construção de J. Huizinga. Sagrado e lúdico se unem na medida em 
que ambos são opostos à vida prática, mas eles ocupam cara a cara suas 
posições simétricas. O jogo é o medo: ele quebra ou dissipa o primeiro choque. 
Por outro lado, ele suspende, acredita-se, o poder soberano do sagrado 
(CAILLOIS, 2008:215-216). 

 
 

Ao confrontar a tese de que “no jogo tudo se degrada” com a proposição de 

Huizinga de que a cultura é originária do jogo, Caillois primeiramente refuta a 

primeira afirmação ao criticar os seus autores por que “não realçaram 

suficientemente o fato do jogo e da vida corrente serem sempre domínios opostos e 

simultâneos” (1990:86) e, em segundo, retira a importância em da pergunta: quem 

origina quem o jogo ou a estrutura séria?  

 
Explicar os jogos a partir das leis, costumes ou rituais ou, pelo contrário, explicar 
a jurisprudência, os rituais sagrados, as regras da estratégia, do silogismo ou da 
estética pelo espírito do jogo, são operações complementares, igualmente 
fecundas, se não se tomarem por exclusivas. As estruturas do jogo e as 
estruturas úteis são frequentemente idênticas, enquanto que as respectivas 
atividades por elas governadas são irredutíveis, num lugar e num tempo 
determinados. Atuam, em todo o caso, em domínios incompatíveis (CAILLOIS, 
1990:86). 

 
 

Diferentemente da relação de causa e efeito entre cultura e jogo, o que 

podemos concluir a partir de Caillois é a existência de uma multiplicidade de funções 

que o jogo desempenha dentro da sociedade.  

 
É evidente que pretender definir uma cultura a partir, simplesmente, dos seus 
jogos seria uma operação arrojada e provavelmente enganadora. De fato, cada 
cultura conhece e pratica simultaneamente um grande número de jogos de 
distintas espécies. Acima de tudo, não é possível determinar-se, sem uma 
análise prévia, quais os que coincidem com os valores institucionais, quais os 
que os confirmam, os reforçam e também quais, em sentido oposto, os 
contradizem, os ridicularizam e representam, na sociedade em causa, formas de 
compensação ou válvulas de segurança (CAILLOIS, 1990:88-89). 

 

Caillois e Huizinga diferem quanto à ideia de existir uma origem entre o jogo e 

seus os universos exteriores, mas concordam em que os princípios que regem os 

jogos também se apresentam fora de seu círculo. Mesmo que não possamos ainda 

identificar a razão da impressionante estabilidade dos jogos, percebemos que “os 

impérios e as instituições desaparecem, os jogos ficam, com as mesmas regras e, 
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por vezes, com as mesmas peças. A razão é, acima de tudo, não serem importantes 

e neles persistir a insignificância” (CAILLOIS, 1990:101). 

Uma das grandes dificuldades para se aproximar do significado do jogo é o 

fato de que boa parte da ciência não o vê como uma intermediação entre o cultural e 

o biológico. A biologia40 poderia oferecer grandes contribuições tanto para a 

psicologia como para a antropologia na análise do jogo como objeto transversal de 

conhecimento.  

 

1.3 A Cultura do Lúdico 

 

Os termos “jouer”, “play”, “spielen”, respectivamente em francês, inglês e 

alemão, que significam brincar, jogar e atuar artisticamente, possibilitam-nos inferir, 

a partir desses entrelaçamentos semânticos, que as noções de aprendizado das 

normas culturais passam pelo elemento lúdico das trocas sociais.   

 

A cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus primeiros passos, 
como que “jogada”. Mesmo as atividades que visam à satisfação imediata das 
necessidades vitais, como por exemplo a caça, tendem a assumir nas 
sociedades primitivas uma forma lúdica. A vida social reveste-se de formas 
suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, 
e é através deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do 
mundo (HUIZINGA, 2005:53). 

 

O jogo, como auxiliar na geração do aprendizado social e, por conseguinte, 

das referências culturais, de há muito é entendido como um fator diretamente 

conectado à educação dita formal. Já Sócrates e Platão propunham essa 

possibilidade. Na dialética socrática podemos entender os diálogos como pelejas do 

conhecimento, nas quais se chega ao saber a partir do exercício lúdico e político da 

polêmica. Na República, de Platão, boa parte do conteúdo refere-se ao educar como 

processo formador. 

 

                                                        
40

 Um dos pioneiros na produção do conhecimento do jogo a partir das relações biológicas foi Karl 
Groos (1861-1946) que partiu da observação do aprendizado de comportamentos animais por meio 
do brincar para aplicar esse conhecimento na forma com que os seres humanos aprendem 
brincando. Ver GROOS, Karl. The Play of Animals. New York: D. Appleton and Company, 1898. 
GROOS, Karl. The Play of Man. New York: D. Appleton and Company, 1919. 
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Na “República” de Platão, uma importante conexão é estabelecida entre 
educação/cultura (paideia) e brinquedos/jogos, iniciando com as atividades 
musicais e atléticas infantis (paides), mas continuando por meio de todo um 
processo educacional que culmina no jogo-livre da dialética do rei ou rainha 
filósofos. A evidência para esse vínculo entre educação e o jogo é considerável 
(KRENZ, 1998, tradução nossa). 

 

Sendo o jogo, o jogar, o brincar, segundo Jull (apud Sicart, 2005:14, tradução 

nossa), “um sistema baseado em regras com resultados variáveis e quantificáveis” e 

de cujos resultados obtêm-se determinados valores que direcionarão o jogador a 

tentar agir sobre esses resultados, pode-se entender que o vínculo do jogador com o 

resultado “e as consequências desta atividade” seriam a produção de aprendizado 

cultural simbólico.   

 

Um jogo é um sistema baseado em regras com resultados variáveis e 
quantificáveis, onde a diferentes resultados são atribuídos diferentes valores, o 
jogador produz esforços na direção de influenciar o resultado, o jogador se sente 
vinculado ao resultado e as consequências desta atividade são opcionais e 
negociáveis (JUUL apud SICART, 2005:14, tradução nossa).  

 

Tanto os jogos de sociedade como os de construção ou de habilidade, sejam 

eletrônicos ou não, para Brougère (2006:12), têm embutida uma função 

determinante que é a regra ou “princípio de construção”. Brougère não exclui a 

essencialidade da imagem, muito pelo contrário, mas aponta que “a função justifica 

o objeto na sua própria existência como suporte de um jogo potencial”.  

Ao contrário de Huizinga, Brougère não confirma o jogo como construtor da 

cultura, mas de uma cultura de modo específico. 

 

O jogo é antes de tudo o lugar de construção (ou de criação, mas esta palavra é, 
às vezes, perigosa!) de uma cultura lúdica. Ver nele a invenção da cultura geral 
falta ainda ser provado. Existe realmente uma relação profunda entre jogo e 
cultura, jogo e produção de significações, mas no sentido de que o jogo produz a 
cultura que ele próprio requer para existir. É uma cultura rica, complexa e 
diversificada (BROUGÈRE, 2002:30). 

 

Nos processos de aprendizado social, o grande objetivo é o de apropriação e 

compartilhamento dos elementos culturais na forma de imagens e representações. 

Segundo Brougère (2006:40/1), as culturas possuem “banco de imagens” que 

permitem aos seus integrantes se locomoverem expressivamente dentro de seu 
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espaço cultural determinado. A criança se utilizará desses artefatos para aprender e 

ampliar suas capacidades expressivas, para “engatinhar” no seu terreno cultural. “O 

brinquedo é, com suas especificidades, uma dessas fontes. Se ele traz para a 

criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe, também, 

formas e imagens, símbolos para serem manipulados” (Ibidem). A sua materialidade 

demanda também uma discussão. 

 

A originalidade do brinquedo provém dessa capacidade de ser um meio de 
expressão com volume. É um objeto dotado de significação, mas que continua 
sendo um objeto. Como consequência, a significação aparece através de uma 
expressão material. Trata-se do material, da forma e/ou do desenho, da cor, do 
aspecto tátil, do odor, do ruído ou dos sons emitidos (BROUGÈRE, 2006:41/2). 

 

O jogo nos apresenta uma porta pela qual saímos de um universo inseguro 

em que, desesperada e infrutiferamente, tentamos alcançar a ordem e o equilíbrio. 

No espaço do jogo podemos (de forma segura) nos arriscar ao desconforto 

prazeroso da vertigem. Esta vertigem, quando observada de um modo geral, 

permite-nos entender a dimensão do mercado de brinquedos que provocam – com 

cada vez mais intensidade – a angústia desejada da queda vertiginosa. A separação 

entre o sério, como elemento determinante da maturidade humana, e o brinquedo, 

como fator de infantilidade, acaba provocando, no adulto, uma tristeza de perda. 

Esta perda da inocência pode ser compensada ou pelo retorno ao brincar no formato 

adulto ou, na transformação de quase todas as instâncias da vida adulta, pelo crivo 

do jogo, seja de posição social determinada pelo jogo competitivo, seja pelos jogos 

linguísticos nos processos de comunicação.  

Apesar da importância das regras como função determinante, ao jogo não 

serve a constituição de modelos, de controles. É pelo jogo que o sujeito constrói, em 

seu percurso, suas significações, portanto o jogante, mesmo seguindo regras e 

estando relacionado a algo externo – o brinquedo –, dispõe-se à incerteza, à 

possibilidade e ao risco (BRAZIL, 1988:79). Para Tiago41, a importância das regras é 

dado pelo jogar: “quanto ao GURPS42 tem muita regra sim (MUITA MESMO), mas 

                                                        
41

 Tópico “Cenário Nacional” da comunidade “Dungeons and Dragons BRASIL” em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5536391412106129168 obtido em 
20/11/2010. 
42

 Generic Universal Role Playing System. 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5536391412106129168
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ninguém é obrigado a usar todas, eu joguei muito, me diverti muito e não tenho 

receio de dizer que ignorávamos uma boa parte do Módulo Básico.” O jogo 

configura-se como o não proibitivo e desregrado (com suas regras próprias), o 

desnecessário, o despreocupado, o não sério e claro, o não real. 

 

Socialmente, o espaço que se concede à prática do jogo, à ação de jogar, é o da 
não-proibição, da não-necessidade, é a ocupação despreocupada. A mensagem 
que se passa é de que o jogo é o que não é sério, tanto assim que a criança 
“pede tempo“ para sair do jogo e entrar na realidade. O que se opõe ao que não 
é sério é o real, que a ordem social organiza a partir de valores que geram os 
fatos sociais (BRAZIL, 1988:79). 

 

Neste espaço irreal, mas em boa medida materializado, existe a diferença em 

que se realiza o sujeito, em que se expressa o desejo, e o aprender é mais livre e 

menos doutrinário e obediente (Ibidem:80). Cria-se até pela ausência; ela se 

transforma em brinquedo também e o brincar, em mediatização. O simbólico se 

encontra na relação “ausência/presença”, mas não é pensado o objeto simbolizado 

como o mais importante e, sim, o ato de “simbolizar em jogo”. Admite-se a 

expressão do desejo “sem a ameaça de sua realização”. O que importa é a criação 

realizada pelo sujeito, a vivência do “espaço da ilusão como ilusório” (idem), onde 

Alice encontra o espelho do espelho do espelho. 

 

O que caracteriza o jogo é a irrealidade. Ele é cópia e imitação, é “mimésis”. É 
imitação de uma imitação, uma vez que a coisa sensível é cópia da ideia, e o 
jogo é cópia da vida prisioneira das cópias. É a concepção do espelho, em 
Platão, que vai esclarecer o jogo como mimésis (Ibidem:87). 
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Figura 15 – Comunidade “Dungeons and Dragons BRASIL – Enquete Cenário Nacional” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5536391412106129168    
(referente à nota n. 41) 

 

Thompson verificou que, na Inglaterra do século XIX, as brincadeiras e 

folguedos infantis eram severamente punidos e acreditava-se que incutir, o quanto 

mais cedo, nas mentes de crianças, a dor do peso da mão adulta e o pavor do 

imaginário religioso serviriam para, prematuramente, formar trabalhadores cristãos, 

os mais dóceis possíveis. “Na Escola de Wesley, em Kingswood, somente eram 

permitidas ‘recreações’ produtivas, como partir lenha, cavar e coisas semelhantes, 

posto que os jogos e brincadeiras eram ‘indignos de uma criança cristã’” 

(THOMPSON, 2002:256). Os modelos educativos pregavam o ensino às crianças 

em mais tenra idade de cantos em que se identificavam a pecaminosidade infantil e 

o terror ao castigo divino.  

 

Não há pecados que cometamos, 
Nem palavra blasfema de digamos, 
Que não sejam inscritos em seu terrível livro, 
Até o dia do juízo final (Ibidem:257). 

 

O exemplo do trabalho disciplinado do sol: 

 

Quando, das regiões do oriente, 
Ele inicia seu curso matutino, 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5536391412106129168
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Jamais se cansa, nem se detém para repousar, 
Mas segue, para ao redor do mundo brilhar, 
 
Assim como o sol, deveria eu cumprir 
Meus deveres neste dia, 
Iniciar meu trabalho bem cedo, e serenamente 
Prosseguir no meu sagrado percurso (Ibidem:257/8). 

 

E... 

 

Quando as crianças, em sua brincadeira atrevida, 
Assim trataram o velho Elias, 
E ordenaram ao profeta que seguisse seu caminho, 
“Tu, cabeça calva, levanta e vai-te”. 
 
Deus rapidamente cortou suas blasfemas respirações, 
E enviou dois ursos raivosos, 
Que as dilaceraram até a morte, 
Entre sangue, gemidos e pranto (Ibidem:258). 

 

Também contrário ao universo da seriedade, o riso é um elemento que 

participa ativamente do brincar. Seria a capacidade de entrever, nas ranhuras do 

real, algo que não está escrito nas letras oficiais, nas ordenações institucionais. O 

riso está na constatação do ridículo nos outros e em si; no olhar para aquilo que é 

sagrado e intocável e ver nisso uma oportunidade de escárnio, de pilhéria, de 

deboche, de ridículo. Nada mais ridículo do que aquilo ou aquele que se leva a sério. 

O riso faz parte da constituição histórica do homem. Nas artes sempre a comédia foi 

produção menor, claro, não séria. Mas é na gargalhada que se vê, que se entende.   

 

A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, de 
maneira geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um profundo valor de 
concepção do mundo, é uma das formas capitais pelas quais se exprime a 
verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre a história, sobre o homem; é 
um ponto de vista particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma 
diferente, embora não menos importante (talvez mais) do que o sério; por isso a 
grande literatura (que coloca por outro lado problemas universais) deve admiti-lo 
da mesma forma que ao sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a 
certos aspectos extremamente importantes do mundo (BAKHTIN, 1993:57). 

 

Bakhtin defende a ideia de que se opera uma profunda transformação na 

atitude perante o riso na Renascença. O riso passa a ter um profundo valor de 

concepção do mundo, pois é por ele que se expressa a verdade, na sua 
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particularidade e universalidade, na capacidade de perceber de modo diferente as 

coisas iguais e de modo igual as coisas diferentes, e aponta para novos caminhos. 

Bakhtin até acredita que, talvez, o riso seja mais importante como recurso 

expressivo do que a seriedade e admite que “somente o riso, com efeito, pode ter 

acesso a certos aspectos extremamente importantes do mundo” (Ibidem). 

O riso está sempre presente no brincar, no jogar, seja de modo evidente, seja 

de modo interior e sub-reptício. A seriedade dentro do brinquedo serve para 

provocar justamente o riso. E se o riso serve para, ou aparece quando se vê, ou 

prevê, também “o jogo está estreitamente ligado ao tempo e ao futuro. Não é à toa 

que os instrumentos do jogo, cartas e dados, servem igualmente para predizer a 

sorte, isto é, para conhecer o futuro”. A significação dos símbolos dos jogos não 

passava despercebida pelos contemporâneos de Rabelais, sua relação com o 

tempo, com os desígnios da fortuna, do poder e de suas concepções de vida. “Era 

assim que se interpretavam as figuras do jogo de xadrez, as figuras e cores das 

cartas de baralho e também dos dados” (BAKHTIN, 1993:204). 

Bergson percebe, diante de si, a automaticidade de um mecanismo de 

reprodução e zelo de regras em que “já não é vida, é automatismo instalado na vida, 

imitando a vida. É comicidade” (BERGSON, 2007:24). A imitação de uma pessoa, 

como mecanismo de manifestação da ironia, “é depreender a parcela de 

automatismo que esta deixou introduzir-se em si. Logo, por definição mesmo, é 

torná-la cômica, e não é de surpreender que a imitação provoque o riso” (idem). 

Para Bakhtin, o riso está nas suas virtudes terapêuticas, identificadas por Hipócrates 

e aprofundadas em Joubert; na constatação aristotélica de que “o homem é o único 

ser vivente que ri”; das formulações de Rabelais e da lírica de Ronsard, ou em 

síntese, “o riso, dom de Deus, unicamente ao homem concedido, é aproximado do 

poder do homem sobre a terra, da razão e do espírito que apenas ele possui” 

(BAKHTIN, 1993:59). 

O comum, o cotidiano – que tem em si algo de mecânico –, visto de fora, 

provoca comicidade. Este seria o artifício básico da comédia, do vaudeville, em que 

se constrói uma engenharia de situações e de papéis trocados, um jogo com uma 

exterioridade perfeitamente verossímil (BERGSON, 2007:26-27). Essa representação 

da sociedade que o teatro faz, para Bergson, aponta para a artificialidade das 
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máscaras sociais que, pelo que há nela “de inerte, de pronto, de confeccionado”, se 

torna profundamente risível (Ibidem:33) Quando rimos, portanto, entendemos algo e 

constatamos o compartilhamento de uma visão de mundo que o autor quer nos 

passar. É o pleno jogo de construção de sentidos que perfaz uma cultura, em que, 

de um lado nos deparamos com a máscara da seriedade social e, de outro, o 

chiaro/scuro do risível do real. 

 

No comportamento coquete, o homem sente quão próximos e imbricados estão 
o ganhar e a impossibilidade de ganhar, que constituem a própria essência do 
“preço” e que, por essa inversão que faz do valor o epígono do preço, fazem 
aparecer esse ganho como precioso e desejável. A essência do coquetismo, 
resumida num paradoxo, é a seguinte: onde há amor, há – em profundidade ou 
na superfície – ter e não-ter, portanto onde há ter e não-ter, se não numa forma 
real, ao menos sob forma lúdica, há amor ou algo que é tido por ele (SIMMEL, 
1993:95). 

 

Neste terreno específico das construções alegóricas, Benjamin procura 

mapear o significado estético e histórico das construções alegóricas: 

 

Simultaneamente com seu conceito profano de símbolo, o classicismo 
desenvolve sua contrapartida especulativa, a do alegórico. Uma verdadeira 
teoria da alegoria não surgiu nessa época, nem havia surgido antes. Mas é 
legítimo descrever o novo conceito do alegórico como especulativo, porque na 
verdade ele se destinava a oferecer o fundo escuro contra o qual o mundo 
simbólico pudesse realçar-se. A alegoria, como outras formas de expressão, não 
perdeu sua significação por ter se tornado “antiquada”. O que se deu aqui, como 
é tão frequente, foi uma batalha entre a forma antiga e a posterior, que se 
travava em silêncio, porque o conflito, áspero e profundo, não havia atingido 
uma cristalização conceitual. O pensamento simbólico do século XVIII era tão 
alheio à expressão alegórica original, que as poucas tentativas isoladas de tratar 
teoricamente o tema são desprovidas de qualquer valor para a investigação, e 
por isso mesmo são ilustrativas da profundidade do antagonismo (BENJAMIN, 
1984:182/3). 

 

A materialidade do brincar, o objeto chamado brinquedo, que é produzido com 

esse fim, é apontado por Benjamin (1994:247) como vetor de um erro de finalidade, 

que ainda se constata nos dias de hoje, ao se observar que “o conteúdo ideacional 

do brinquedo determina a brincadeira da criança, quando na realidade é o contrário 

que se verifica”. Grande parte dos produtos que a indústria destina às crianças 

compõe-se de artefatos prontos, com finalidades e roteiros pré-determinados. À 

criança basta seguir as instruções. Benjamin também questiona a necessidade 
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desses produtos de se assemelharem ao real, de serem perfeitos simulacros dos 

objetos reais. Não é disso que as crianças precisam ou querem, pois “a imitação 

está em seu elemento na brincadeira, e não no brinquedo” (idem). 

No RPG os objetos físicos mais importantes, ou seja, aquilo que se pode 

definir como brinquedo, além dos dados, mapas ou cenários e miniaturas, são os 

manuais. A primeira referência de aprendizado do jogo e como vimos, no caso do 

livro jogo, do próprio jogo em si, são os manuais de RPG. Eles são os elementos 

mais proeminentes de um mercado que se conecta com os vídeo-games, os jogos 

virtuais, histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes. Um mestre de RPG 

deve ter um bom domínio do conteúdo de um manual (ou de vários), das regras, da 

construção de um cenário, do modo narrativo, da condução da história. R.43 expõe 

para D. um modo de se iniciar na atividade de mestre: 

 

Dragonlance tem apenas um livro (é mais "econômico") mas visa campanhas 
com grandes conquistas e glórias, bem filme mesmo; já o Forgotten tem um 
monte de suplementos e afins (poucos em português) e qualquer personagem 
tem o seu jardim para brincar. Mas como você tá começando a mestrar, acho 
que um cenário próprio seria mais bacana, baseado no livro do jogador/mestre 
(deuses e afins), caso não tenha jogado em nenhum desses cenários "pré-
moldados".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43

 Tópico *****[DUVIDA] Duvidas gerais***** aberto na comunidade Dungeons and Dragons BRASIL 
em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11
&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140 obtido em 20/11/2010. 
 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140
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Figura 16 - Comunidade “Dungeons and Dragons BRASIL – Enquete Dúvidas Gerais” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11
&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140 (referente à nota n. 43) 

 

Newton “Nitro” Rocha44, blogueiro que busca divulgar informações sobre o 

universo do RPG, comentando sobre a atividade de ilustrador de livros e manuais, 

dá uma ideia da dimensão deste mercado nos EUA. 

 

Nos Estados Unidos, o mercado de livros de RPG movimenta centenas de 
milhões de dólares todo o ano e incluem muitas editoras de RPG. O preço pago 
aos artistas varia de editora para editora, sendo que as maiores, como a Wizards 
of the Coast (da série Dungeons and Dragons, entre outros) ou a White Wolf 
(criadora da série Vampire - The Masquerade) são as que mais pagam aos seus 
artistas. Porém, existem muitas outras editoras menores que são até mais 
abertas para novos artistas (apesar de pagarem menos, é claro!). Muitos 
brasileiros já estão trabalhando regularmente para editoras americanas de RPG, 
e entre os mais famosos estão Cláudio Pozas (http://www.enworld.org/Pozas/) 
(que trabalha para a Fiery Dragon, Wizards of the Coast, entre outras) e Márcio 
Fiorito (...) (Green Ronin, White Wolf, entre outras).  

 

 

 

                                                        
44

http://newtonrocha.multiply.com/reviews/item/44 obtido em 20/11/2010 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2546652331482162525&na=3&nst=11&nid=197438-2546652331482162525-2546835052270779140
http://newtonrocha.multiply.com/reviews/item/44
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Figura 17 – Blog Newton "NITRO" Blog - Nerd's Paradise 

 

     http://newtonrocha.multiply.com/reviews/item/44 (referente à nota n. 44) 

 

E do nosso mercado, 

 

No Brasil existem muitas editoras que estão sempre precisando de bons 
ilustradores, como a Editora Daemon (www.daemon.com.br) , a Conclave 
(editora.conclaveweb.com.br/), Editora Viu (www.editoraviu.com.br) , a Jambo 
(www.jamborpg.com.br/) , a Mantícora (www.manticora.com.br/), Talismã 
(www.editoratalisma.com.br/) , entre outras. Muitos artistas que hoje desenham 
para o exterior começaram nas editoras brasileiras, publicando seus trabalhos 
em revistas como a Dragão Brasil, ou nos livros da Daemon editora, por 
exemplo. (idem) 

 

No tópico “Dados”45, A. afirma que “rpgista que é rpgista tem seu próprio set 

de dados. Ao menos um de cada”. Os dados são os objetos que respondem pela 

aleatoriedade nas ações de RPG. Os básicos são denominados “D4, D6, D8, D10, 

D12 e D20” e existe até um “D100” e dados cilíndricos que podem apresentar 

números ímpares de lados. Sobre o “D100”, Th., no mesmo tópico, avalia que “antes 

de comprar um d100 porque é bonitinho, saiba que 2d10 simulam 1d100 [um eh a 

dezena e um eh a unidade.. logo, resultados como 10 e 10 ou 0 0 (varia de dado 

                                                        
45

Comunidade Dungeons and Dragons BRASIL em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na
=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961 obtido em 20/11/2010. 

http://newtonrocha.multiply.com/reviews/item/44
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961
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para dado) equivalem a 100.. logo, inutil gastar uma grana para comprar o d100 que 

é caro..]”. Nos jogos on-line, existem ferramentas chamadas “tools de rolagem 

eletrônica” que geram valores por processo ramdômico e, segundo Ot., no tópico 

“[polemica]dados”46, “sao mais aleatórios que os dados normais”. Neste tópico, por 

acaso, é comentada a confiabilidade dos dados disponíveis no mercado. Pe. (tópico 

“Dados”47) informa que viu “um dia desses na net q tem um software "roldice"48 q é 

um aplicação java pra vc jogar os dados pelo celular”. 

 

Figura 18 – Comunidade “Dungeons and Dragons BRASIL – Enquete Dados” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na
=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961 (referente à nota n. 45) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46

Comunidade Dungeons and Dragons BRASIL em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5490484375008298335&kw=dadosobti
do em 20/11/2010. 
47

Comunidade Dungeons and Dragons BRASIL em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2589017457244765235&kw=dadosobti
do em 20/11/2010. 
48

Software disponível em http://roldice.softonic.com/java/descargar verificado em 20//11/2010 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5292223144138827716&kw=dados&na=3&nst=21&nid=197438-5292223144138827716-5292288685301698961
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5490484375008298335&kw=dados
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2589017457244765235&kw=dados
http://roldice.softonic.com/java/descargar
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Figura 19 – Comunidade “Dungeons and Dragons BRASIL – Enquete Polêmica Dados” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5490484375008298335&kw=dados 
(referente à nota n. 46) 

 

 

Figura 20 – Comunidade “RPG Brasil – Enquete Amber: rpg sem dados” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2589017457244765235&kw=dados 
(referente à nota n. 47) 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=5490484375008298335&kw=dados
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=197438&tid=2589017457244765235&kw=dados
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La. (no tópico Amber: rpg sem dados... alguém já jogou?49) informa sobre um 

sistema denominado Amber que dispensa o uso de dados para definir jogadas: 

 
O sistema é muito inovador pois não usa dados, cartas ou qualquer outro 
sistema aleatório para resolver jogadas. Para ter a resolução de algum conflito 
de jogo, o mestre compara as estatísticas dos personagens e a interpretação 
que eles fazem para resolver algum conflito. Depois disso, ele decide se o 
jogador consegue fazer ou não.  

 
No mesmo tópico, Da. contrapõe com a opinião de que os dados possibilitem 

maior equidade no caminho da história.  

 
Eles deixam uma "imparcialidade" maior. Uma neutralidade total. Um dado não 
tem emoções, não tem preferências. Mesmo o melhor mestre do mundo (e aqui 
estou falando literalmente) tem suas preferências, mesmo que inconscientes. 
Quando o mestre faz uma escolha, não há como ele não aplicar um pouco de 
sua personalidade e suas preferências nela. Os dados são como uma entidade 
"a parte". São apenas expressões da probabilidade, constantes matemáticas 
impessoais. Não há como se questionar resultado dos dados. Eu, tanto na 
posição de mestre como na de jogador, preferiria muito mais usar dados do que 
depender apenas daquilo que "eu" acredito ser o melhor. 

 

Conceito central no universo do RPG, a alegoria recebe tratamentos diversos, 

mas complementares a partir de Benjamin e Bakhtin. O imaginário e o simbólico 

consorciam-se, produtiva ou opositivamente, na construção do universo alegórico.  

 

[...] na Idade Média, as imagens surgem como uma outra forma de leitura, 
proporcionando aos que não sabiam ler as palavras registradas pela escrita uma 
compreensão igualmente eficaz e vivaz das histórias bíblicas; as imagens 
constituem-se, pois, como a literatura dos laicos (litterature laicorum). Tal como o 
texto escrito, elas contam histórias, as mesmas histórias narradas pelas 
palavras, ou até outras histórias, porque dão ênfase a um determinado 
acontecimento narrativo, omitem pormenores e adicionam outros (VARANDAS 
apud FURQUIM, 2008:28). 

 

É nesse mundo, permeado pelas imagens que adquirem um instituto de 

linguagem, onde Bakhtin vai construir a sua análise da produção de uma cultura 

                                                        
49

 Comunidade RPG Brasil em: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=2503041856327329795&kw=sem+dado
sobtido em 20/11/2010. 
 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=2503041856327329795&kw=sem+dados
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=34919&tid=2503041856327329795&kw=sem+dados
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popular que se alimenta e produz em profusão imagens e imaginário. Este mesmo 

imaginário tão caro aos que jogam o RPG.  

 

É graças a ela [a linguagem das imagens] que as imagens da festa popular 
puderam tornar-se uma arma poderosa na apreensão artística da realidade e 
puderam servir de base a um realismo verdadeiramente amplo e profundo. Elas 
ajudam a captar a realidade não de uma maneira naturalista, instantânea, oca, 
desprovida de sentido e fragmentária, mas no seu processo de devir com o 
sentido e a orientação que ele adquire. Daí o universalismo extremamente 
profundo e o otimismo lúcido do sistema das imagens da festa popular 
(BAKHTIN, 1993:184). 

 

A melancolia em Benjamin, apontada por Lages como referência dos 

processos de produção textual ou qualquer tipo de criação artística, pode ser 

entendida, sob seu ponto de vista, como uma necessidade de reconstruir um 

universo alegórico que se expressa pelo seu lado doentio na contraposição 

paradigmática e imperfeita entre história e natureza, significado e morte (LAGES, 

2007:155). Para Benjamin, segundo Lages, o melancólico recebe a sua sabedoria 

do abismo, por isso o olhar para baixo, “saturnino”. Esse estado de alma “representa 

para o sujeito aquilo que a alegoria representa em relação ao objeto: a consciência 

aguda de sua inscrição na história e a violenta irrupção da morte no horizonte 

temporal da vida” (Ibidem:154).  

 

Se Benjamin, na sua teoria da arte, opõe "alegoria" a "símbolo", opõe também, 
na sua teoria da linguagem, "nome" a "signo". Enquanto o "nome", na sua 
transparência divino-paradisíaca, indica a linguagem como "manifestação", o 
"signo" constitui decorrência da degradação após a queda e expulsão, marcando 
a linguagem como "instrumento" de comunicação (JUNKES, 1994:125). 

 

É a transição histórica que compõe uma nova compreensão daquilo que se 

simboliza. Nas artes, o que era linguagem agora se transmudou para forma.  

 
A relação entre o símbolo e a alegoria pode ser compreendida, de forma 
persuasiva e esquemática, à luz da decisiva categoria do tempo, que esses 
pensadores da época romântica tiveram o mérito de introduzir na esfera da 
semiótica. Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do declínio, o rosto 
metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da salvação, a alegoria 
mostra ao observador a facies hippocratica da história como protopaisagem 
petrificada. A história em tudo o que nela desde o início é prematuro, sofrido e 
malogrado, se exprime num rosto – não, numa caveira (BENJAMIN, 1984:188). 
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Ao serem questionados sobre por que jogam RPG50, vários participantes da 

comunidade RPG e Literatura expuseram suas concepções sobre o jogar. Ed. 

acredita que... 

 

Rpg é apenas um entretenimento no qual vc pode exercitar sua criatividade e 
sua expressividade, mas se vc como muitos buscá-lo como um meio de fugir da 
realidade que a cerca porque a considera pacata e tediosa então vc estará 
trilhando o caminho errado, o Rpg assim como qualquer outro jogo deve ser 
encarado como tal e nunca deverá ser usado para tentar substituir o desafio de 
viver a sua própria vida que é muito mais interessante.O comprometimento com 
o jogo é muito importante pois só assim vc poderá garantir que vai ser divertida a 
aventura de jogar mas nunca permita que o jogo substitua ou dificulte nenhum 
dos outros tipos de interação social que fazem parte da sua vida.Viver é o 
melhor Rpg. Sorte!!!  

 

Ma. Re. crê no fato de que a inocência perdida acaba gerando uma 

esquizofrenia generalizada. Somos o que não queremos e não temos coragem de 

ser o que queremos. 

 

A personalidade esquizóide... tipicamente necessita um deslocamento do real... 
e há estudos sobre essa forma de se constituir... Geralmente são pessoas que 
quando jovens tem uma criatividade excepcional... até porque geralmente não 
sofreram o embrutecimento natural causado pelo esforço físico... assim sendo 
desenvolvem-se em reação... tornando-se cada vez mais anti-real-natural... Não 
é raro pessoas desse tipo olharem para trás e chegar a conclusão de que 
realmente são diferentes das outras pessoas... até as admiram... mas não fariam 
ou fizeram coisas que pertencem ao desenvolvimento natural... como constituir 
família própria... por exemplo... O RPG surge em um contexto histórico-cultural... 
O pós-guerra... assim como a maior parte das patologias da personalidade hoje 
frequentes... Jogamos Rpg porque estamos vivos... se mortos estivéssemos só 
nos restaria lembrar dos personagens que criamos... e amigos que fizemos 
(função catártica e reintegradora do Rpg).  

 

Com o que concorda plenamente Is. Ma. 

 

eu concordo.... para mim é um tipo de jogo que nos traz uma idéia de uma vida 
diferente que nós queremos ter.....tipo akelas aventuras todas com guerreiros, 
tempo medieval....uma coisa que nos iludi e que nos faz sentir bem...uma coisa 
que nós queremos ser, mas nesse mundo uma coisa impossivel...é um jogo que 
nos faz sair dessa vida patética e pacata e faz com que vivemos em outra 
era...pelo menos em alguns momentos!!! é ótimo jogar rpg.....EU ADORO RPG. 

                                                        

50
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4679390&tid=2553113452664522800&na=1&nst=

1 obtido em 20/11/2010. 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4679390&tid=2553113452664522800&na=1&nst=1
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4679390&tid=2553113452664522800&na=1&nst=1
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Figura 21 – Comunidade “RPG e Literatura – Enquete Porque jogo RPG...” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4679390&tid=2553113452664522800&na=1&nst=1 
(referente à nota n. 50) 

 

1.4 O jogo Social 
 

A apresentação da metáfora do jogo é de recorrente utilização nas 

explicações sociológicas das relações humanas. Vivemos em constante ambiente de 

jogo, no campo do jogo, onde as ações são sempre vistas como interessadas pelos 

“players” sociais. Existindo um parti pris condicionante dos jogadores que já lhes 

provem a camisa com o número determinando suas posições em campo. As 

possibilidades de mobilidade dentro do campo já estão prescritas e fazem parte da 

“tática” de jogo. Esperam-se tais movimentos dos jogadores, desde que dentro das 

regras dadas. 

Um dos fatores que determinam a separação entre a vida pueril e a fase 

adulta é a entrada no universo do trabalho. A partir daí – o que pode ser 

determinado de modos e em períodos diferentes em diferentes culturas – abandona-

se, pouco a pouco, o brincar em prol de coisas mais “objetivas” e marcadas por 

interesse. Na verdade, troca-se um jogo explícito pelo brincar implícito. A máscara 

de seriedade da vida adulta logo é apresentada às crianças, assim que iniciam seu 

ciclo de aprendizado escolar. Enquanto na fase pré-escolar as atividades em sala de 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4679390&tid=2553113452664522800&na=1&nst=1
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aula (mesmo em sua disposição física) são basicamente as de brincar, ao final 

desse período, substitui-se o brinquedo pelo ensino sério e a escola começa a se 

tornar um aprendizado do trabalho. A necessidade de uma disciplina maior, as 

metas a serem atingidas e determinadas por processos de avaliação configuram a 

escola como a industrialização do “saber”. A partir de sua formação concretizada e 

da entrada no mercado de trabalho, o ser humano tem que lidar com a dicotomia de 

ser sério e lidar com seus anseios de expressão de sua criança interior. A este 

indivíduo sobra a escolha entre os chamados brinquedos aprovados como “de 

adulto” ou o brincar social. O fato de que esse processo invariavelmente seja 

inconsciente determina que a escolha não possa existir. Mas haverá interesses 

envolvidos quando se joga? 

 

É a clássica e maior oposição pela qual se aborda habitualmente a noção de 
jogo. Jogar é uma ação livremente escolhida, não resultando de qualquer 
obrigação ou sujeição e não visando a qualquer espécie de fim “interesseiro”, 
isto é, exterior a si próprio. Ninguém manda alguém brincar sem cair no absurdo; 
jogar também é um imperativo social imposto aos indivíduos. Além disso, o jogo 
não produz outra coisa que não seja o prazer de jogar (mesmo que tenha 
algumas consequências psicossociológicas) e jamais procura produzir algo que 
não seja isso. Por todos estes aspectos se distingue nitidamente do trabalho, 
como o contrário do contrário (FERRAN et al., 1979:66). 

 

Dewey (apud DANTAS, 2002:118) acreditava que o trabalho e o brinquedo 

comportam interesses “pela atividade ‘em si mesma’”, mas seria o interesse pelo 

brinquedo mais um processo de casualidade, enquanto que o trabalho traria uma 

finalidade, uma importância. Em seus escritos sobre educação, Dewey defendia, 

como determinante para a construção de uma democracia, mudanças centrais na 

educação e até no significado da escola. Para esse projeto, acreditava que as 

atividades infantis instintivamente apontavam para interesses e para a prática de 

experiências sociais. Amaral compartilha com Dewey essa definição de um interesse 

específico das crianças pelas suas atividades. 

 

O profundo interesse das crianças por bonecas constitui sinal característico do 
importante significado atribuído por elas às relações e ocupações humanas e à 
necessidade de resolver seus próprios problemas. Os jogos constituem elo 
soberano de ligação entre poderes e necessidades infantis, de um lado, e 
exigências de renovação dos valores inerentes às experiências sociais, de outro 
(AMARAL, 2002:104). 
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Já Lévi-Strauss procura posicionar o seu conceito básico, o “bricolage” e o 

pensamento mítico (a relação entre os planos prático e mítico), por um lado, e a 

ciência, por outro, tendo no centro deste tabuleiro a criação artística, e relacionar 

este modelo com o vínculo existente entre o jogo e o rito. 

 

Todo jogo se define pelo conjunto de suas regras, que tornam possível um 
número praticamente ilimitado de partidas; mas o rito, que se “joga” também 
parece mais uma partida privilegiada, retida entre todas as possíveis, porque só 
ela resulta num certo tipo de equilíbrio entre os dois campos (LÉVI-STRAUSS, 
2008:46). 

 

Se Lévi-Strauss entende o jogo como intermediador estrutural na constituição 

do imaginário das sociedades “selvagens”, Simmel foca-se no jogo social urbano 

como produtor de visões do real. 

 

Considerando a partir das categorias sociológicas, eu designo, portanto, a 
sociabilidade como a forma de jogo [Spielform] da socialização e como – 
“mutatis mutandis” – se comporta em relação a sua concretude determinada de 
acordo com conteúdos, assim como a obra de arte se comporta em relação à 
realidade (SIMMEL apud WAIZBORT, 2000:450). 

 

O jogar seria, portanto, inerente ao homem e, como modo de relação com a 

realidade, fornece meios ao ser humano para lidar com o universo simbólico ao seu 

redor. O jogo permite a cada indivíduo determinar a sua posição no campo, e a 

prática do jogo lhe fornece as habilidades necessárias para mudar de posição. As 

pressões sociais também determinam tanto a posição inicial como as armas de cada 

jogador e as possibilidades do aprendizado social. Buytendjik percebe, no jogo, um 

modo de comportamento e, mesmo com um certo cuidado semântico, acredita ser 

possível que se encontrem, independente de idade e em vários momentos, pessoas 

em atitude de jogo. Para Buytendjik, tanto os seres humanos quanto os animais, por 

produzirem comportamentos na sua relação com os seus ambientes, podem, com 

certa frequência, apresentar um comportamento lúdico (1977:63). Também 

Buytendjik busca auxílio em Heidegger para compreender o fenômeno do jogo. 

 

Uma compreensão antropológica do jogo exige [...] necessariamente uma 
observação exata da conexão ainda pouco clara entre o conhecimento do objeto 



117 
 

e a linguagem corrente. A esse respeito, pensamos nas conhecidas palavras de 
Heidegger (1927): “A essência da linguagem não se esgota na significação, nem 
tem apenas caráter de sinal e de cifra. Uma vez que a linguagem é a casa do 
ser, nós chegamos a ele pela atividade contínua de andar por essa casa.” Este 
“andar contínuo” é a verdadeira tarefa da fenomenologia. Esse andar, porém, é 
necessariamente um retroceder e, portanto, um recordar-se. Quem não é capaz 
de lembrar-se como brincou durante sua infância – e depois –, como ele e o seu 
meio ambiente falaram sobre aquilo, a esta pessoa é inacessível qualquer 
compreensão do significado humano do fenômeno que estamos acostumados a 
chamar de “jogo” (ibidem:64-65). 

 

Nesta seção, após um apanhado de considerações sobre o significado social 

do jogo, o foco se direciona para a comparação entre os modelos de Norbert Elias e 

de Pierre Bourdieu nas suas tentativas de identificar e discutir, no jogo, uma 

capacidade metafórica de explicação social, de produzir uma eficácia da metáfora. 

Enquanto, em Bourdieu, o olhar sobre o jogo se propõe quase como, meramente, 

uma ferramenta metafórica, em Elias, além dessa utilidade metodológica, também 

se traduz em foco o próprio jogo em si, nas dimensões de suas relações 

constitutivas de ócio e lazer, da apresentação do desporto e da participação na 

assistência. Há, em Bourdieu, um posicionamento metodológico enquadrado em um 

estruturalismo construtivista (no seu próprio dizer); já, em Elias, encontra-se uma 

abordagem histórica e psicológica em seu pensamento sociológico. Conceito básico 

em am0bos os autores, o “habitus” pode ser entendido diferenciadamente como: 

 

[...] ambos reconhecem a noção de habitus, mas não lhe atribuem o mesmo 
lugar na análise. Bourdieu desconsidera a contingência histórica – 
diferentemente de Elias, cujo objeto é claramente histórico, genético; o habitus, 
por ser “estrutura estruturante e estruturada” para Bourdieu, faz com que nele se 
conceda um papel, senão ausente, meramente marginal à historicidade. Norbert 
Elias trabalha uma teoria da civilização; uma vez estabelecido e descrito o 
processo, a pergunta que se coloca é: por que os habitus evoluem e se 
transformam? A orientação da sua sociologia é claramente genética: 
compreender e explicar a gênese do habitus humano. Para Bourdieu, ao 
contrário, não se trata de explicar o habitus. Mais precisamente, seu objetivo é, 
uma vez identificado, explicar a imutabilidade das estruturas sociais, e mais 
ainda a lógica, o “senso prático” das ações que concernem a tal imutabilidade; 
assim os dois autores se referem a quadros de análise próximos, mas para fins 
opostos: Bourdieu privilegia as estruturas sociais, dando ênfase ao campo e 
marginalizando as contingências históricas. Ao contrário, Elias se interessa pela 
gênese do habitus e as razões de sua evolução. (DÉCHAUX apud MARCHI 
JÚNIOR, 2007:9) 
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O conceito de habitus, apesar de utilizado de modos diferentes, serve de 

ponto de conexão teórica entre a teoria do campo de Bourdieu e a sociologia 

configuracional de Elias.  

 

É no habitus que assenta outro princípio fundamental da hierarquia social. 

Enquanto princípio gerador e unificador que configura as características 
intrínsecas de uma posição social em um estilo de vida homogêneo, é ele que 
instaura a distinção social. O conceito de habitus em Elias não se apresenta 

explicitamente definido como em Bourdieu, mas constrói-se a partir de sua teoria 
do processo civilizador. A civilização é um devir no qual um conjunto de 
interações forma um sistema não-planejado e se estrutura progressivamente: as 
relações entre unidades ou grupos sociais são em realidade as relações de força 
que ligam, opõem e, dessa forma, inscrevem os indivíduos em estruturas 
hierarquizadas, que presumem “campos de forças”, “tensão”, “equilíbrio”, 
“competição”. Neste sentido, a “configuração” de Elias é muito próxima do 
conceito de campo de Bourdieu, o qual traduz a ideia de um espaço estruturado 
de posições onde se desenvolvem as relações de luta.[...], seu conceito de 
campo é mais flexível que o de Bourdieu: trata-se de uma rede de relações 
estruturadas em espaço de posições, mas aberta e constantemente trabalhada 
pelas contingências históricas, que fazem agora funções de variáveis exógenas 
e que, por certo, transforma a hierarquia das posições. (MALERBA, 2000:218-
219). 

 

O que, para Bourdieu, se denomina senso do jogo, o habitus, que se converte 

em uma certa habilidade, um ferramental, em Elias se identifica como um 

mecanismo que participa de um outro conceito, o da competição social. Para 

Bourdieu, o habitus facilita o jogo social, por ser uma “espécie de senso prático do 

que se deve fazer em dada situação – o que chamamos, no esporte, o senso do 

jogo, a arte de antecipar o futuro do jogo inscrito, em esboço, no estado atual do 

jogo” (BOURDIEU, 2008:42). O que podemos entender de diferenças entre as duas 

apropriações é que, em Bourdieu, utilizando como ele o jargão esportivo, o habitus é 

a habilidade de jogar, a jinga, o jogo de cintura e, em Elias, é a cor da camisa que o 

jogador veste. 

 

O conceito de habitus social permite-nos introduzir os fenômenos sociais no 

campo da investigação científica, que antes lhes era inacessível. Consideremos, 
por exemplo, o problema comunicado de maneira pré-científica pelo conceito de 
caráter nacional. Trata-se de um problema de habitus por excelência. A ideia de 
que o indivíduo porte em si o habitus de um grupo e de que seja esse habitus o 
que ele individualiza em maior ou menor grau, pode ser definida com um pouco 
mais de precisão (ELIAS, 1994a:150-151). 
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A utilização, por Bourdieu, da imagem do jogo como metáfora verifica-se 

extensamente em sua obra, mas não é cercada de menores dúvidas quanto à sua 

eficácia. Para as finalidades de compor e articular os conceitos sociológicos, “a 

imagem do jogo é a menos ruim para evocar as coisas sociais”. Estaria no fato de 

não existir no jogo social um inventor do jogo e das regras, um “nomoteta”, uma das 

falhas desta metáfora. A própria existência de regras, como normas explícitas que 

configuram um jogo, seria um complicador desta imagem. O jogo social, para 

Bourdieu, não obedece necessariamente a regras, mas a regularidades. No jogo, a 

“necessidade imanente” determina uma “lógica imanente”. Conhecer esses 

elementos se configura como o “sentido do jogo”, necessário para se jogar e manter-

se no jogo. “Quem quiser ganhar nesse jogo, apropriar-se do que está em jogo, 

apanhar a bola, ou seja, por exemplo, um bom partido e as vantagens a ele 

associadas, deve ter o sentido do jogo” (BOURDIEU, 2009:83-84). 

Para Elias, o conceito de competição amplia-se para além do campo das 

estruturas econômicas e configura-se como fato social determinante das 

transformações sociais. Já, em Bourdieu, a relação ainda permanece como 

metáfora, como “disposição para jogar o jogo econômico, para investir no jogo 

econômico que é produto de certo jogo econômico, está na própria base da 

existência desse jogo” (BOURDIEU, 2009:128). 

 

A relação competitiva propriamente dita é um fato social bem mais geral e 
abrangente do que parece quando o conceito de “competição” é limitado a 
estruturas econômicas – geralmente as dos séculos XIX e XX. Surge competição 
em todos os casos em que certo número de pessoas se esforça para desfrutar 
as mesmas oportunidades, quando a demanda excede as possibilidades de 
atendimento, estejam ou não estas possibilidades controladas por monopolistas. 
O tipo específico de competição que vimos discutindo aqui, a chamada “livre 
competição”, caracteriza-se pelo fato de a demanda se voltar para oportunidades 
ainda não controladas por alguém que, pessoalmente, não pertence ao círculo 
de competidores. Essa fase de “livre competição” ocorre na história de 
numerosas sociedades, se não em todas. A “luta competitiva livre” surge 
também, por exemplo, quando a terra e as oportunidades militares são 
distribuídas entre várias partes independentes de modo tão uniforme que 
nenhuma delas tem a primazia, a predominância na sociedade. Ocorre, por 
conseguinte, naquela fase de relação entre as Casas feudais de guerreiros ou 
entre Estados em que nenhuma parte venceu claramente a rivalidade das 
demais e ainda não existe um monopólio centralizado, organizado. De idêntica 
maneira, há “luta competitiva livre” quando as oportunidades financeiras de 
numerosas pessoas interdependentes estão relativamente bem distribuídas. Em 
ambos os casos, a luta é intensificada pelo crescimento da população e da 
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demanda, a menos que as oportunidades cresçam à mesma taxa (ELIAS, 
1994d:132-133). 

 

Em Elias, o jogo não aparece como metáfora, mas como objeto por meio do 

qual vários fatores sociais podem ser analisados, tais como as relações de classe, a 

masculinidade, a violência, a identidade. 

 

Que se pode concluir do fato de um tipo de passatempo inglês chamado 
“desporto” ter determinado, principalmente no século XIX e XX, o padrão de um 
movimento de lazer de dimensão mundial? Passatempos deste tipo 
correspondem, como parece evidente, a necessidades específicas de lazer que 
se fazem sentir durante esse período em vários países. Por que razão 
emergiram elas, em primeiro lugar, na Inglaterra? No desenvolvimento e na 
estrutura da sociedade inglesa, que condições justificam o progresso aí 
verificado nas atividades de lazer com as características específicas que 
designamos por «desporto»? E o que distingue os passatempos que as 
possuem dos anteriores passatempos? (ELIAS, 1992:191). 

 

O conceito do “sentido do jogo”, de Bourdieu, adquire similaridade com esta 

visão de Elias do desenvolvimento da capacidade de lidar com o universo simbólico 

que o homem adquire historicamente. 

 

[...] a capacidade dos humanos para jogar com símbolos de uma situação futura 
e de investigar a correspondência destes com os próprios propósitos, 
simbolicamente, deixou para trás o nível animal, originando novas formas de 
vida em comum e de manipular a natureza não humana. Os caçadores de 
búfalos eram capazes de elaborar um plano detalhado e preciso de ação futura 
semanas ou anos antes de sua execução. O exemplo talvez possa ajudar a 
entender melhor a razão pela qual a emancipação simbólica, a emancipação da 
ação humana da subjugação dominante ao estímulo do instante presente se 
expõe, aqui, como um passo importante, sem dúvida, extremamente decisivo, no 
caminho da humanidade até a sua posição de espécie animal dominante na 
Terra (ELIAS, 1994b:135, tradução nossa). 

 

Apesar de ter criado a noção de interesse e de tê-la empregado 

extensamente, Bourdieu propõe a sua substituição pelas noções de “illusio, 

investimento ou até de libido”. Destas noções, Bourdieu se foca na illusio, como foi 

caracterizada por Huizinga e cuja significação seria a de “estar no jogo, estar 

envolvido no jogo, levar o jogo a sério. A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo 

jogo, acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que 
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vale a pena jogar” (BOURDIEU, 2008:139). Mas é no jogo político que essas noções 

são plenamente operacionalizadas. 

 

Nada há que seja exigido de modo mais absoluto pelo jogo político do que esta 
adesão fundamental ao próprio jogo, ilusio, involvement, commitment, 
investimento no jogo que é produto do jogo ao mesmo tempo que é a condição 
do funcionamento do jogo: todos os que têm o privilégio de investir no jogo (em 
vez de serem reduzidos à indiferença e à apatia do apolitismo), para não 
correrem o risco de se verem excluídos do jogo e dos ganhos que nele se 
adquirem, quer se trate do simples prazer de jogar, quer se trate de todas as 
vantagens materiais ou simbólicas associadas à posse de um capital simbólico, 
aceitam o contrato implícito no fato de participar do jogo, de o reconhecer deste 
modo como valendo a pena ser jogado, e que os une a todos os outros 
participantes por uma espécie de conluio originário bem mais poderoso do que 
todos os acordos abertos ou secretos. Esta solidariedade de todos os iniciados, 
ligados entre si pela mesma adesão fundamental aos jogos e às coisas que 
estão em jogo, pelo mesmo respeito (obsequium) do próprio jogo e das leis não 
escritas que o definem, pelo mesmo investimento fundamental no jogo de que 
eles têm o monopólio e que precisam de perpetuar para assegurarem a  
rentabilidade dos seus investimentos, não se manifesta nunca de modo tão claro 
como quando o jogo chega a ser ameaçado enquanto tal (BOURDIEU, 
2004:172-173). 

 

Bourdieu busca em Platão e em Sócrates a relação entre o jogo sério e o jogo 

lúdico. 

 

É preciso levar a sério as reflexões de Platão a respeito da skholé e também sua 
famosa expressão, frequentemente comentada, spoudaiôs paizein, “jogar a 
sério”. O ponto de vista escolástico é inseparável da situação escolástica, 
situação socialmente instituída na qual se pode desafiar ou ignorar a alternativa 
corriqueira entre jogar (paizein), brincar e ser sério (spoudazein), jogando a sério 
e levando a sério as coisas lúdicas, ocupando-se seriamente de problemas que 
as pessoas sérias, e realmente ocupadas, ignoram – ativa ou passivamente. O 
homo scholasticus, ou academicus, é alguém que pode jogar a sério, porque seu 
estado (ou o Estado) lhe assegura todos os meios de fazê-lo, isto é, o tempo 
livre, liberado das urgências da vida, a competência, assegurada por um 
aprendizado específico com base na skholé, e, por último e de maneira especial, 
a disposição (entendida como aptidão e inclinação) a investir, a envolver-se nas 
relações fúteis, pelo menos aos olhos das pessoas sérias, engendradas nos 
mundos escolásticos (pessoas sérias como Calicles que, depois de ter 
perguntado a Sócrates se este brincava ou falava a sério, levou-o a observar 
que os jogos sérios da filosofia fazem com que aqueles que, como ele, a eles se 
dedicam bem além da juventude, corram o risco de se apartar de tudo o que as 
pessoas sérias levam a sério) (BOURDIEU, 2008:200-201). 

 

Elias aborda o jogo amoroso apresentado pelo moralista Erasmo como um 

códice de regras dentro das quais o jogo é possível e aceito. 
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Não há dúvida que o jovem que corteja a moça no colóquio “Proci et puellae” 
(Namoro) declara com grande franqueza o que quer dela. Fala-lhe de seu amor 
por ela. Quando ela resiste, retruca que ela puxou metade de sua alma para fora 
do corpo. Diz que é permissível e certo conceber filhos. Pede-lhe que imagine 
como seria lindo quando ele como rei e ela como rainha governassem seus 
filhos e serviçais. (Esta ideia mostra com grande clareza como uma distância 
psicológica menor entre adultos e crianças acompanhava com muita frequência 
a distância social mais longa). Finalmente a moça cede. Concorda em tornar-se 
sua esposa. Mas preserva, conforme diz, a honra de sua virgindade. Guarda-a 
para ele, diz. Recusa-lhe mesmo um beijo. E como ele não desiste de ganhar o 
beijo, ela risonhamente lhe diz que, desde que, nas próprias palavras dele, lhe 
puxara metade da alma do corpo, e ele está quase morto, tem receio de que, 
com um beijo, possa puxar inteiramente a alma para fora e matá-lo (ELIAS, 
1994c:171-172). 

 

Elias comenta que o desenvolvimento das rígidas regras de etiqueta, nas 

cortes francesas, determinava atribuições de prestígio aos que podiam participar da 

intimidade real. Entre o período de Luís XIV e XVI, o significado destas regras 

acabou se perdendo, assim como o poder da corte em si, caindo numa rigidez vazia 

e sem sentido, mas, mesmo assim, permanecia como um ritual pela competição de 

poder. 

 

[...] a etiqueta e o cerimonial tornaram-se cada vez mais um perpetuum mobile 

espectral, que em função disso existia e se movia com total autonomia em 
relação ao valor utilitário imediato, como que impelido por um motor inesgotável, 
pela competição dos homens envolvidos em busca de status e poder — tanto 
entre si quanto em relação à massa dos excluídos — e por sua necessidade de 
um prestígio claramente delimitado. No fim das contas, essa coerção da luta por 
poder, status e prestígio continuamente ameaçados era, sem dúvida, o fator 
determinante que obrigava todos os participantes dessa estrutura, articulada em 
sua escala hierárquica, a continuar realizando um cerimonial que se tornara um 
fardo. Nenhuma das pessoas pertencentes a essa figuração tinha a 
possibilidade, individualmente, de liderar uma reforma das tradições. Para cada 
uma delas, mesmo a menor tentativa de reforma, de alteração da precária 
estrutura de tensões, trazia inevitavelmente um abalo, uma redução e até uma 
extinção de determinados privilégios e direitos dos indivíduos e das famílias em 
particular. Violar ou abolir tais condições de poder era uma espécie de tabu na 
camada dominante dessa sociedade. Tal tentativa teria provocado a oposição de 
amplas camadas privilegiadas, que temiam, talvez com razão, que tocar em 
qualquer detalhe da ordem estabelecida pudesse resultar na ameaça ou 
destruição da estrutura de dominação que lhes concedia privilégios. Portanto 
tudo permaneceu como antes (ELIAS, 2001:104). 

 

O esporte pode, portanto, carregar inúmeras possibilidades de significação. 

Um jogo nunca é apenas um jogo. 
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O jogo também pode criar elevados níveis de excitação, e o fulcro dessa 
excitação é o confronto — um “confronto simulado” com uma bola — entre 
elementos masculinos que representam duas comunidades. Sob vários 
aspectos, o jogo é algo análogo ao tipo de confrontos que se verificavam entre 
os próprios hooligans, ainda que controlados sob o ponto de vista formal, de um 

modo geral declaradamente menos violentos e, em certo sentido, mais abstrato. 
Isto é, o jogo também constitui uma forma de ritual viril. Também, na medida em 
que as equipas de fora transportam consigo grande número de adeptos e em 
que é fornecido um grupo ideal de adversários, as rivalidades que existem entre 
grupos locais hard cases podem ser, neste contexto, pelo menos de maneira 

temporária, submergidas pelos interesses de solidariedade dos “territórios da 
casa” (DUNNING, MURPHY & WILLIAMS, 1992:386). 

 

No jogo de Role Playing, como vimos na seção Competir ou Cooperar, a 

essência do jogo está na cooperação, mas quando se convive com o jogo e com os 

jogadores algo que começa ser notado é o poder que o mestre, aquele que narra e 

direciona o jogo, que centraliza as atenções e que permite um determinado grau de 

vaidades, constrói na relação com seus grupos de campanha. Há, portanto, um jogo 

(social) dentro do campo do próprio jogo. Um jogo embutido no outro, mas com 

regras diferentes.  
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Capítulo 2 – R. P. G., textualidades, modos de produção, tipologias 

e origens 

 

 

2.1 Leitura, narrativas e RPG 

 

O jogo de RPG é um jogo de produção de textualidades em si, um universo 

povoado de personagens caracterizados de acordo com determinadas regras, 

dirigido por um mestre que se assemelha a um escritor, cujas personagens têm a 

autonomia que Bakhtin (2005) vislumbrava na escrita de Dostoievsky. Dessa 

polifonia em tempo real, surge um universo narrativo que se hipertextualiza na voz 

de personas que escrevem seu próprio texto. Esse texto pode se perder na 

imensidão do éter ou ser eternizado digitalmente. A malha em que se dispersa e se 

reconstrói esse texto predispõe o seu leitor a um redemoinho de signos, de 

linguagens, de forças, de ideologias, de desejos. O RPG pode ser jogado tanto em 

torno de uma mesa com os amigos, como também por celular, por e-mail, por 

plataformas digitais, comerciais ou não, por MSN e de muitas outras formas, nas 

quais talvez se privilegie a oralidade, a escrita ou a textualidade imagética. 

Jogadores encontram-se em lojas especializadas em RPG para jogar e também 

para conversar sobre as últimas novidades do mercado ou sobre um novo tipo de 

formato, uma história, personagens ou modos de mestrar o jogo. Pode-se, também, 

nesses encontros, falar sobre um congresso de jogos eletrônicos que tenha 

acontecido nos Estados Unidos, uma nova série exibida na TV a cabo, uma nova 

linha de celulares ou a continuação de uma HQ esperada há muito tempo. Do 

mesmo modo que essa loja centraliza geograficamente os interesses e afinidades 

dos jogadores, este trabalho buscou, na topografia virtual da Internet, um ponto de 

encontro em que essas mesmas ações acontecem, porém com outras possibilidades 

de construção textual. Esse espaço encontra-se nas redes sociais, as quais serão 

definidas, aqui, como um espaço metodológico no qual serão observadas as 

interações entre os agentes desse campo. Ou seja,um olhar sobre as comunidades 

virtuais de discussão do jogo nas quais, por acaso, também ocorre o jogo. Uma 

produção textual de jogadores sobre o jogo e a partir do jogo. 
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Nesta etapa do percurso teórico deste projeto, iremos deitar nosso olhar 

sobre o texto em si; sobre as narrativas, ou seja, os modos de produção do texto; os 

seus tipos, ou gêneros; e sobre suas origens ou matrizes culturais na especificidade 

de um jogo com as características do RPG. 

Um dos grandes objetivos da produção textual coletiva dos grupos de RPG é 

a oralidade imagética, isto é, o exercício de oferecer, pela palavra falada, a fruição 

dialética/dialógica da imagem. Quando um mestre inicia uma etapa de uma 

campanha, ele propõe, para o grupo, para alguns componentes ou para um só 

indivíduo, uma determinada situação em que esses participantes põem à prova as 

características, as habilidades (ou até mesmo defeitos) e personalidades de seus 

personagens. Quanto maior for a capacidade do mestre de produzir imagens e de os 

componentes compartilharem e responderem, amplificando essas propostas, mais o 

jogo ganhará, em si, complexidade, brilho, vida. 

Uma boa parte dessa capacidade humana de erigir edifícios de imaginação 

dá-se pelo caminho da leitura. O escritor, o jornalista, o acadêmico e o jogador de 

RPG, antes de produtores de texto, são leitores e essa habilidade ou fato cultural é 

um produto de construção histórica. A leitura tem uma história a ser escrita e lida. 

Mas antes é preciso considerar a leitura e a escrita como fenômenos não 

desplugados da fala. 

 

Quando o estudo, com o significado rigoroso de uma análise extensa e contínua, 
tornou-se possível com a incorporação da escrita, frequentemente uma das 
primeiras coisas que examinavam aqueles que sabiam ler era a própria língua e 
seus usos. A fala é inseparável de nossa consciência; tem fascinado os seres 
humanos e provocado reflexão séria sobre si mesma desde os períodos mais 
remotos da consciência, muito antes que a escrita chegasse a existir. Os 
provérbios procedentes do mundo inteiro são ricos em observações sobre esse 
fenômeno, assustadoramente humano, da fala, em sua forma oralcongênita, 
sobre seus poderes, sua atratividade, seus perigos. O mesmo encanto que a 
expressão oral continua exercendo, séculos após o início do uso da escrita 
(ONG, 2009:18, tradução nossa). 

 

A leitura nas sociedades pré-industriais – em que os resquícios feudais ainda 

se faziam presentes – não se despregava da oralidade. Ao contrário, a pouca 

abrangência do ler, nesse período, tornava a leitura um fato de construção coletiva 

da narrativa.  
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Trata-se de uma “leitura oral” ou auditiva, muito distante da leitura silenciosa do 
letrado, tanto como dos modos de difusão e aquisição do que se lê. Porque ler 
para os habitantes da cultura oral é escutar, mas essa escuta é sonora. Como a 
dos públicos populares no teatro e ainda hoje nos cinemas de bairro, com seus 
aplausos e assobios, seus soluços e suas gargalhadas. Leitura, enfim, na qual o 
ritmo não marca o texto, mas o grupo, e na qual o lido funciona não como ponto 
de chegada e fechamento de sentido, mas ao contrário, como ponto de partida, 
de reconhecimento e colocação em marcha da memória coletiva, uma memória 
que acaba refazendo o texto em função do contexto, reescrevendo-o ao utilizá-lo 
para falar do que o grupo vive. Ainda está por se fazer uma história social da 
leitura que incorpore a história dos modos de ler a uma tipologia dos públicos 
leitores e das mediações que têm permitido a passagem de uns a outros. Mas o 
dispositivo da leitura já está mais do lado do que o povo dispõe que do que 
dispõe o mercado, ou melhor, do que faz seu encontro (MARTÍN-BARBERO, 
2003:160). 

 

Acreditamos que essa leitura coletiva tenha sido acompanhada de 

interferências, comentários (de assombro ou ironia), brincadeiras, risadas e 

interpretações ou releituras daquele que lia. Essa leitura devia ser ritualizada e 

dependente de certos fatores, como o papel do leitor/narrador dentro do grupo 

social, o gênero do texto e sua seriedade ou falta de. Provavelmente esse ritual 

devia carregar alguns dos elementos da narrativa oral plena. 

Pode-se pensar também na continuidade comunicativa do fato narrador, já 

desmembrado da leitura. Aí o ciclo se fecha ou se completa51, pois, como esses 

textos (escritos) têm, em boa parte, origem em narrativas orais que, ao serem lidas 

no grupo e reproduzidas (no ato de recontar a história) por seus componentes para 

outras pessoas, acabavam por gerar um processo de circulação bem claro da 

textualidade, a partir de várias mediações, que iam da oralidade, para a leitura, para 

a leitura oralizada, e retomavam a oralidade, sendo acrescidos elementos nesse 

percurso.  

 

Ler em voz alta, ler em silêncio, ser capaz de carregar na mente bibliotecas 
íntimas de palavras lembradas são aptidões espantosas que adquirimos por 
meios incertos. Todavia, antes que essas aptidões possam ser adquiridas, o 
leitor precisa aprender a capacidade básica de reconhecer os signos comuns 
pelos quais uma sociedade escolheu comunicar-se: em outras palavras, o leitor 
precisa aprender a ler (MANGUEL, 1997:85). 

 

                                                        
51

 Como no conceito de circulação cultural que Barbero (idem) utiliza para analisar o universo da 
literatura de cordel e colportage (feita pelos trabalhadores das gráficas em papel precário) na 
renascença.  

 



127 
 

A leitura, que é uma recepção, pode se transformar em mediação, ou em 

reprodução da ideia, da voz, do pensamento. Nesse momento, em pleno ato teatral, 

a performatização da leitura transforma-a em outra possibilidade de emissão do 

texto, da mensagem. O autor se prolonga pela voz de outros a(u)tores. 

 

Escrito, o texto é fixado, mas a interpretação permanece entregue à 
iniciativa do diretor e, mais ainda, à liberdade controlada dos atores, de 
sorte que sua variação se manifesta, em última análise, pela maneira como 
é levado em conta por um corpo individual. Assistir a uma representação 
teatral emblematiza, assim, aquilo ao que tende o que é potencialmente - 
todo ato de leitura. É no ruído da arquipalavra teatral que se desenrola 
esse ato, quaisquer que sejam os condicionamentos culturais (ZUMTHOR, 
2007:62). 

 

Ao adentrarmos o território da aventura da leitura, necessitamos estabelecer 

algumas escolhas. Uma delas é em qual posição sentaremos em volta da fogueira; 

se na posição do narrador ou daqueles que recebem a narrativa oralizada ou, até 

mesmo, se preferimos vestir a pele de alguns dos personagens dessa narrativa. A 

escolha se faz ou por hábito ou pelo tipo de história que está sendo narrada. O livro 

e a sua leitura pressupõem essa fogueira ancestral. Ao mesmo tempo, o texto e o 

hábito propõem uma estratégia de leitura, um percurso, pelo qual serão feitas outras 

escolhas. O livro e sua narrativa constroem-se como um universo que possibilita 

àquele que o frui/penetra a determinação de um caminho próprio, individualizado. 

Cada um que lê, ouve, acaba por absorver e escrever uma outra história, a sua 

história do livro personalizada.  

 

Também dign[a] de menção, [...] é a utilização que o leitor faz de estratégias 
para a efetiva compreensão do texto e que se desenvolvem e se modificam 
durante o ato de ler. São elas: a predição, que é a capacidade de o leitor 
antecipar-se ao texto à medida que vai processando a sua compreensão; a 
seleção, ou seja, a habilidade de selecionar apenas os índices que são 
relevantes a sua compreensão e propósito. Goodman (1987:17) afirma que “se 
os leitores utilizassem todos os índices disponíveis, o aparelho perceptivo ficaria 
sobrecarregado com informações desnecessárias, inúteis e irrelevantes”; a 
inferência, através da qual o leitor completa a informação, utilizando a sua 
competência linguística, o seu conhecimento conceitual e os esquemas que 
estão em sua mente; a confirmação, que é utilizada para verificar se as 
predições estão certas ou precisam ser reformuladas e, finalmente, a correção, 
ou seja, uma vez não confirmada a predição, o leitor levanta outras hipóteses e 
busca outras pistas, sempre na tentativa de encontrar sentido no que lê 
(SILVEIRA, 2005 :30). 
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Mas será que lemos do mesmo modo uma receita de bolo, um jornal com as 

notícias esportivas, um texto acadêmico e um romance? Há várias leituras, várias 

narrativas, várias intencionalidades comunicativas e, claro, vários tipos de respostas. 

A transformação depende de escolhas, tanto de quem produz a narrativa como de 

quem a reproduz/lê.  

 

Não é menos verdade, no entanto, que toda leitura seja produtividade e que ela 
gere um prazer. Mas é preciso reintegrar, nesta ideia de produtividade, a 
percepção, o conjunto de percepções sensoriais. A recepção, eu o repito, se 
produz em circunstância psíquica privilegiada: performance ou leitura. É então e 
tão-somente que o sujeito, ouvinte ou leitor, encontra a obra; e a encontra de 
maneira indizivelmente pessoal. Essa consideração deixa formalmente íntegra a 
teoria alemã da recepção, mas lhe acrescenta uma dimensão que lhe modifica o 
alcance e o sentido. Ela a aproxima, de algum modo, da ideia de catarse, 
proposta (em um contexto totalmente diferente) por Aristóteles! Comunicar (não 
importa o quê: com mais forte razão um texto literário) não consiste somente em 
fazer passar uma informação; é tentar mudar aquele a quem se dirige; receber 
uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação. Ora, quando se 
toca no essencial (como para aí tende o discurso poético... porque o essencial é 
estancar a hemorragia de energia vital que é o tempo para nós), nenhuma 
mudança pode deixar de ser concernente ao conjunto da sensorialidade do 
homem (ZUMTHOR, 2007:52). 

 

Se o papel permite tudo, a percepção do papel também não prescinde dessa 

liberdade. Há uma comunhão possível entre escritor e leitor, na qual a narrativa 

passa a ser conduzida a quatro mãos.  

 

O texto vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então é 
ele que vibra, de corpo e alma. Não há algo que a linguagem tenha criado nem 
estrutura nem sistema completamente fechados; e as lacunas e os brancos que 
aí necessariamente subsistem constituem um espaço de liberdade: ilusório pelo 
fato de que só pode ser ocupado por um instante, por mim, por você, leitores 
nômades por vocação. Também assim, a ilusão é própria da arte. A fixação, o 
preenchimento, o gozo da liberdade se produzem na nudez de um face a face 

(Ibidem:53). 

 

Um espetáculo teatral torna a narrativa espacializada, topologizada, 

mediatizada, mas permite a heterogeneidade de interpretações. Esse percurso de 

produção de significados passa pela intenção do escritor, pela opinião de seu editor, 

pela visão de seu possível tradutor ou adaptador, pelo entendimento do diretor do 

espetáculo, pelo compartilhamento desse olhar com o produtor e outros elementos 



129 
 

da cadeia produtiva cultural, pela visão dos atores, e por fim pela resposta do 

público e da crítica. O significado essencial, se é que o autor o tinha bem claro 

diante de si, pode ter sido compartilhado, como também transformado e 

retransformado diversas vezes, como diversa fatalmente será a interpretação da 

obra, por mais que esse autor a tenha como fechada. A perspectiva de quem vê, 

ouve, lê, percebe, interpreta a obra artística é tão importante quanto a 

intencionalidade do produtor. Ou melhor, o artista deve postar-se, o quanto possível, 

no lugar do receptor e entender que a sua criação depende do aprofundamento 

dessa interação de subjetividades.  

 

O peso da quota subjetiva na relação de fruição (o fato de que a fruição implica 
uma relação interatuante entre o sujeito que “vê” e a obra enquanto dado 
objetivo) não passou absolutamente despercebido aos antigos, mormente em 
suas dissertações sobre artes figurativas. Platão, no Sofista, observa, por 

exemplo, que os pintores pintam as proporções, não segundo uma conveniência 
objetiva, mas em relação ao ângulo do qual as figuras são vistas pelo 
observador; Vitrúvio distingue entre simetria e eurritmia, entendendo esta última 

como adequação das proporções objetivas às exigências subjetivas da visão; os 
desenvolvimentos de uma ciência e da prática da perspectiva testemunham o 
amadurecimento de uma consciência da função da subjetividade interpretante 
em face da obra. Contudo, é outrossim ponto pacífico que tais convicções 
levavam a agir justamente em oposição à abertura e a favor do fechamento da 
obra: os vários artifícios de perspectiva representavam exatamente outras tantas 

concessões feitas às exigências da situacionalidade do observador para 
levarem-no a ver a figura no único modo certo possível, aquele para o qual o 
autor (arquitetando artifícios visuais) procurava fazer convergir a consciência do 
fruidor (ECO, 1991a:42). 

 

Essas interações dependem, forçosamente, de variáveis espaço/temporais. A 

intencionalidade pode emergir, tanto da obra de um autor há muito falecido e 

realizada em língua também morta e, portanto extremamente distanciada do leitor, 

como aparecer na relação em tempo real em que o escritor52 publica sua obra em 

um site na Internet e pede a opinião de seus leitores sobre o andamento da história. 

Esse jogo de distância e/ou proximidade reivindica, de qualquer modo, uma relação 

dialógica na constituição da obra, seja ela fisicamente constituída ou imortalizada 

pela narrativa tradicional. A imagem, criada por Eco (2005:79-80), do texto colocado 

numa garrafa em que esse artefato (o texto) é direcionado pelo autor, não para um 

                                                        
52

 Em 2000, o escritor Mário Prata escreveu on-line o livro “Os Anjos de Badaró”. Ver em 
www.marioprataonline.com.br. 

http://www.marioprataonline.com.br/
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único receptor, mas para um agrupamento deles, reflete a ideia de que aquele/a que 

produz “sabe que será interpretado/a não segundo suas intenções, mas de acordo 

com uma complexa estratégia de interações que também envolve os leitores, ao 

lado de sua competência na linguagem enquanto tesouro nacional” (idem). Este 

também é o jogo da contínua interpretação. 

 

Ao comparar o significado de um texto com o que o autor quis dizer, Hirsch não 
acredita que sempre tenhamos acesso às intenções do autor, que pode ter 
morrido muitos anos atrás, ou mesmo pode ter esquecido completamente o que 
tentou expressar. Do que segue que, às vezes, podemos dar de encontro com a 
interpretação "justa" de um texto, até mesmo em situações em que não seríamos 
capazes de reconhecê-la. Isto não preocupa muito Hirsch contanto que sua 
posição básica seja respeitada: que o significado literário seja absoluto e 
inalterável, perfeitamente capaz de resistir às mudanças históricas. Hirsch pode 
sustentar esta posição essencialmente porque sua teoria do significado, assim 
como a de Husserl, é pré-linguística. O significado é algo que o autor “quer”, é 
um ato mental, imaginário, inarticulado, que sempre se encontra "vinculado" a 
um grupo específico de sinais materiais. É questão mais de consciência que de 
palavras. Não fica claro em que consiste essa consciência sem palavras. Talvez 
o leitor tenha a bondade de fazer agora uma experiência: parede olhar para o 
livro por um momento e formule silenciosamente em sua cabeça um 
"significado". Qual "significado" você formulou? É diferente das palavras com 
que você terminou de formular sua resposta? Acreditar que o significado 
consiste em palavras mais um ato de querer ou de tentar seria como acreditar 
que sempre que eu abro a porta "de propósito", enquanto a abro, levo a cabo o 
ato silencioso de querer (EAGLETON,1998b:45, tradução nossa). 

 

Se propusermos que a leitura seja uma mediação por meio da qual se refaz o 

texto, a narrativa, e por meio da qual a cadeia produção, intermediação 

(comercializada ou não) e consumo perde a sua linearidade comunicacional, todo 

texto pode ser pensado, pelo menos em potência, como um hipertexto. Afinal de 

contas, o texto impresso nada mais é que um momento no percurso da produção 

das narrativas; não pode ser visto como ponto de partida do processo 

comunicacional, e sim como etapa. A dimensão do hipertexto pode ser medida pelo 

seu percurso não linear; 

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 
nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, 
sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser 
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma 
corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em 
estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar 
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um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque 
cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 1998b:33). 

 

Pela sua dialogicidade: “Por hipertexto, entendo uma forma híbrida, dinâmica 

e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e 

acondiciona a sua superfície formas outras de textualidade” (XAVIER, 2010:208). Ou 

exclusividade de suporte: 

 

Hipertexto é um meio de informação que existe só on-line em um computador. 
Uma estrutura composta de blocos de texto conectados por links eletrônicos que 
oferece caminhos diferentes aos usuários. O hipertexto provê meios de 
organizar informações, com o computador, de uma maneira não linear, 
automatizando o processo de conectar um trecho de informação a outro 
(SNYDER, 1997:126, tradução nossa). 

 

Não seria o aparato tecnológico o responsável pela leitura hipertextual, mas a 

presença de múltiplas vozes em qualquer construto narrativo. Por outro lado, as 

novas tecnologias informacionais permitem uma ampla visibilidade dessas 

plurileituras. Do pergaminho até o blog – e antes destes o universo da oralidade –, o 

que nos permite diferenciar essas plataformas, esses suportes textuais é o modus 

operandi, o hábito perpetuado e, agora, refeito, repaginado. O aprendizado da 

comunicação por meio do telefone foi um processo que demandou certo tempo de 

adequação e capacitação. O modo certo de se falar ao telefone foi sendo produzido 

socialmente e historicamente até se constituir como habitus. O celular, apesar de 

parecer ser outro tipo de telefone, demanda ainda uma conformidade a ser 

construída. Uma intimidade a ser estruturada.  

 

A compreensão dessa nova ordem, bem como a nossa sobrevivência nela, 
passa necessariamente pela aprendizagem da leitura e da escrita do/no 
hipertexto que tende a mediar as relações dos sujeitos na sociedade de 
informação. Esta mais recente tecnologia de linguagem encarna perfeitamente 
as metáforas Mcluhianas do mundo como uma aldeia global e dos meios de 
comunicação como extensão de homem (XAVIER, 2010:208). 

 

O que é revolucionário não é a tecnologia em si, mas os modos como nos 

apropriamos dela.   
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Na esteira da leitura do mundo pela palavra, vemos emergir uma tecnologia de 
linguagem cujo espaço de apreensão de sentido não é apenas composto por 
palavras, mas, junto com elas, encontramos sons, gráficos e diagramas, todos 
lançados sobre uma mesma superfície perceptual, amalgamados uns sobre os 
outros, formando um todo significativo e de onde sentidos são complexicamente 
disponibilizados aos navegantes do oceano digital. É assim o hipertexto. Com 
ele, ler o mundo tornou-se virtualmente possível, haja vista que sua natureza 
imaterial o faz ubíquo por permitir que seja acessado em qualquer parte do 
planeta, a qualquer hora do dia e por mais de um leitor simultaneamente 

(Ibidem:209). 

 

Com a popularização da Internet, logo, assistir à televisão irá adquirir outro 

status comunicacional. Claro que essas transformações passarão antes pelo nível 

da produção de objetos culturais. Ler um romance no seu tablet, no celular ou no 

notebook? E afinal de contas qual a diferença entre eles? Muito provavelmente 

essas perguntas não farão sentido daqui a uns 10 anos ou menos. Mas da 

inconfortabilidade do presente, prever o futuro sempre adquirirá ares de bola de 

cristal, inexata e inadequada.  

 

[...] desde que as diferenças entre as antigas e as novas formas textuais e os 
pontos de vista do leitor tornaram-se perfeitamente visíveis e tangíveis, as 
relações entre os leitores e os vários tipos de textos podem ser, relativamente 
fáceis de descrever, categórica e formalmente. [...] Quando um tipo textual novo 
aparece, como tem acontecido com frequência ultimamente, ou os modelos 
devem poder descrevê-lo ou devem ser modificados para poder fazê-lo. Como 
as novas mídias ficaram mais visíveis, elas também nos inspiram a lançar para 
as antigas mídias um novo olhar. Fica claro, então, que a "estabilidade do livro 
impresso" é, ao mesmo tempo, metafísica e ilusória, como as afirmações 
presentes de uma nova escritura eletrônica que altera as funções de 
comunicação textual de um modo singular e revolucionário (AARSETH,1997:58-
59, tradução nossa). 

 

Se a televisão tornou os indivíduos aparentemente meros consumidores 

passivos e sedentários, a leitura do texto televisivo, na realidade, não aparecia 

claramente nos circuitos dos modelos comunicacionais como produção. Não havia 

um elo eficiente entre produção e recepção. Com os novos meios há um 

aprofundamento de uma continuidade. E essa relação de continuidade na produção 

de textualidades dá-se pela circularidade dos meios. Afinal, todo 

escritor/produtor/emissor é, antes de tudo, um leitor/consumidor/receptor. A 

reprodutibilidade do objeto cultural ocorre baseada na reescrita da forma (antes e 
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depois da instauração de uma assim denominada indústria cultural) ou na forma de 

uma deriva sócio-histórica?53 

 

A reciprocidade entre o ato de criar e de ser criado guarda uma 
interdependência analógica à que entrelaça escrita e leitura em um processo de 
reassimilação e troca de funções, hoje acentuado pelo hipertexto [...]. Desde o 
mito de Adão e Eva, a ameaça de a obra voltar-se contra o criador espreita o 
imaginário da literatura. O perigo sempre latente de o autor/criador perder o 
poder sobre sua obra/criatura e vê-la apropriada ou devorada pelo leitor alimenta 
narrativas de caráter metafictício ou fantástico, às vezes com atmosfera de 
pesadelo. Criador e criatura, autor e leitor, escritor e obra, narrador e 
personagem protagonizaram duplas antagônicas e chegaram a embates de vida 
ou morte na disputa pela paternidade e pelo controle da criação (WANDELLI, 
2003:161). 

 

No hipertexto digital, os links e outros aparatos sígnicos assemelham-se ao 

sistema imagem/memória que a mente humana produz, armazena e utiliza. É 

possível até afirmar que a máquina não esquece que os signos permanecem lá, mas 

tudo depende do roteiro a ser traçado pelo leitor desse outro hipertexto. Mesmo o 

livro também aparece como um objeto de armazenamento de memória: ele também 

não esquece; quem esquece uma boa parte do que leu nesse livro é o próprio leitor, 

que depois precisa repor as lacunas desse esquecimento pela produção de um novo 

texto, em parte responsabilidade do autor e em parte de sua capacidade imaginária. 

Portanto, tem-se que a memória humana e a sua estrutura de produção e 

reconstituição imagética permitem que um mesmo livro, ao ser relido vários anos 

depois, adquira uma nova leitura, performatize uma nova narrativa.  

 

                                                        
53

A série americana House, M. D., exibida nos Estados Unidos pela Fox e no Brasil pela Universal 
Channel, apesar de ser um produto de sucesso da indústria cultural, apresenta uma rígida estrutura 
narrativa. Segundo o blogueiro Hélio Flores, a estrutura quase sempre é a mesma: alguém manifesta 
um terrível sintoma na abertura do episódio (e com o tempo os roteiristas começarão a brincar com 
nossa expectativa sobre quem será o acometido da vez), o Dr. House e sua equipe tiram algumas 
conclusões precipitadas, tratamento é realizado, há uma piora considerável, diagnósticos são 
discutidos, paciente apresenta sintomas cada vez mais inusitados, novos diagnósticos, e acaba com 
House descobrindo a solução do problema, normalmente com uma epifania que surge de algum 
diálogo prosaico com um dos personagens. Os episódios funcionam como elegantes quebra-
cabeças, como uma boa história de detetive, onde House usa a lógica de um Sherlock Holmes (são 
vários os aspectos na série que fazem alusão ao personagem de Conan Doyle) e nos entretêm com o 
processo investigativo.  
Texto disponível em http://www.comentariosemserie.com/2010/09/house-por-que-house-ficou-
ruim.html e obtido em 02/04/2012. 
 

 

http://www.comentariosemserie.com/2010/09/house-por-que-house-ficou-ruim.html
http://www.comentariosemserie.com/2010/09/house-por-que-house-ficou-ruim.html
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Navegando em um universo que se abre e se fecha, o leitor é um náufrago de 
sua lembrança, tentando visualizar ilhas de terra encobertas por montículos de 
areia. [...] A configuração da história passa necessariamente pelas escolhas e 
experiências do leitor, mas pede uma leitura consciente da inesgotabilidade da 

narrativa (Ibidem:52). 

 

O hipertexto da memória, o hipertexto da leitura e o hipertexto da hiperleitura. 

Esses três momentos determinam a continuidade de algo que muitos pressupõem 

novo, mas é apenas a face nova de um mesmo processo que sempre dependeu 

muito mais da interação com o humano do que propriamente da constituição de um 

artefato cultural/tecnológico.  

 

O fluxo memória/esquecimento que marca a leitura hipertextual ziguezagueante 
faz o leitor caminhar sempre impelido a voltar atrás para juntar os cacos 
orgânicos de sentido. Só que, em vez de usar pedrinhas, como na fábula de 
João e Maria, marcará seu percurso com ícones-links e palavras. Ao mesmo 

tempo que vai conseguindo juntar fragmentos da história pelo caminho, o leitor 
vai também semeando pedaços de sentido, como se deixando partes do próprio 
corpo: fios de cabelo, barbas, mãos, pernas, pés, dentes, rabos, orelhas, 
fragmentos de pele, olhos. Extremidades, antenas de percepção da narrativa, 
pontos de contato do corpo com o mundo externo, na filosofia de Merleau-Ponty 

(Ibidem:52). 

 

A necessidade da memória como reservatório de narrativas de uma cultura, 

cultivada pela repetição, não é abandonada de pronto quando se implanta a cultura 

escrita. 

 

A capacidade da memória verbal é, compreensivelmente, uma valiosa qualidade 
das culturas orais. Mas, o modo como opera a memória verbal nas formas 
artísticas orais é muito diferente do que geralmente se pensava no passado. Em 
uma cultura que conhece a escrita, o aprendizado da memorização, palavra por 
palavra, em geral, é alcançado baseando-se em um texto, ao qual um indivíduo 
recorre tanto quanto seja necessário a fim de aperfeiçoar ou pôr à prova seu 
domínio literal. Em tempos passados, era comum que quem soubesse ler 
pensasse que a aprendizagem de memória em uma cultura oral, na média, 
alcançaria o mesmo objetivo de uma repetição total, palavra para palavra. Não 
estava claro como era possível conferir tal repetição antes da invenção das 
gravações sonoras, pois, ao não haver escrita, o único modo de provar a 
repetição fiel de passagens longas seria a récita simultânea das mesmas por 
duas ou mais pessoas. Era impossível comparar as declamações com as 
anteriores. Porém, raramente se tentou investigar a récita simultânea em 
culturas orais. Os peritos simplesmente se conformaram em supor que a 
prodigiosa memória oral, de alguma maneira, funcionava de acordo com seu 
próprio modelo textual, palavra por palavra (ONG, 2009:62-63, tradução nossa). 
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É possível pensar a leitura em qualquer desses sistemas acima como um ato 

corporal (WANDELLI, 2003:52-53). Não se lê apenas com os olhos, mas todo o 

aparelho sensório humano encontra-se a postos para essa empreitada. Contar uma 

história, ler um livro ou navegar digitalmente é uma das aventuras mais fascinantes 

do homem. “Tortuosa e itinerante, prazerosa mas não comodista, a leitura quer ser 

indelével e pode, na metáfora do romance, matar por envenenamento” (Ibidem:53). 

Agora, para a realização daquilo que se denomina hiperleitura, faz-se necessário um 

novo aprendizado, novas habilidades, novas sensibilidades. Seguir as pegadas da 

paratextualidade. 

 

Leitores e críticos de obras que negligenciam a paratextualidade pouca atenção 
costumam prestar aos protocolos “de fora”, à exceção das orelhas e sinopses na 
contracapa, que podem ajudá-los a entrar com alguma vantagem na leitura “de 
dentro”. Mas para o leitor de uma obra hipertextual, cuja ordem não está dada a 
priori, dispensar esses “sinais de seda” pode ser tão improdutivo quando para o 
navegador que se lançar às Índias sem bússola ou cartografias. Na imensidão 
do mar, sem referências para estabelecer limites entre seu mundo e o Novo 
Mundo, sequer pode demarcar conquistas ou reconhecer descobertas. Perdido 
na totalidade caótica do oceano, o leitor vira um náufrago de si mesmo, corsário 
sem mensagens em garrafas, internauta sem browser. Sem o “outro”, corre o 

risco de confinar-se à própria existência em uma ilha desconhecida, refém do 
peso de sua individualidade incomunicável. Em breve, o náufrago não saberá 
diferenciar-se das pedras, pois na areia não haverá nada além de suas próprias 

pegadas (Ibidem:99). 

 

A memória, a capacidade interpretativa, a imaginação, a leitura do simbólico, 

do metafórico, a capacidade de instrumentalizar a linguagem no momento das trocas 

linguísticas, que é a da conversação, e de estabelecer conexões de sentido entre 

todos esses elementos são os recursos utilizados para se ler o texto que é 

construído em um dado momento. E esse momento é modificado pelos diversos 

artefatos humanos de produzir narrativas. Quando performatizamos uma lembrança 

de algum fato ou momento em nossa mente, na qual buscamos montar um castelo 

de referências que se imbricam em outros grupos de peças de outros quebra-

cabeças – isto é, montamos um quebra-cabeças que nunca se completa e que 

precisa de peças de outros quebra-cabeças –, de outras lembranças; quando 

buscamos realizar esse processo com outras pessoas que nos ajudam, com suas 

referências, suas memórias e capacidades interpretativas, a produzir a narrativa 

dessa lembrança; quando lemos um livro que contém uma narrativa sobre algum 
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universo temático que nos afeta de algum modo – e talvez seja essa a motivação de 

empreender essa leitura – e que faz com que tenhamos que buscar em nossa mente 

as ferramentas que nos auxiliarão em sua interpretação; ou, de um modo 

semelhante, quando essa história, relato ou lembrança – de qualquer modo uma 

narrativa – nos é ofertada por um filme, programa de rádio, televisão ou peça de 

teatro; e, por fim – se é que esta palavra é confiável – quando navegamos por algum 

sítio do ciberuniverso, o que acontece é que, em cada nível de produção textual, a 

partir da interpretação de uma narrativa, estaremos utilizando mecanismos 

diferentes de constituição metafórica. No momento em que tudo que ocorre em 

nossa mente e todas as habilidades acima identificadas são utilizadas, ao passo em 

que lançamos mão cada vez mais de recursos externos – como drives ou periféricos 

de um computador – para nos auxiliar a construir essa narrativa, a técnica acaba 

interferindo na constituição do processo linguístico/comunicacional. Se, na oralidade, 

a memória é um artefato cultural essencial, com a invenção da escrita começou-se, 

pela primeira vez, a armazenar essas memórias e, posteriormente, a processar, 

reprocessar e transmitir essas narrativas, esses textos. A cada passo da história das 

máquinas comunicacionais, esses aparatos oferecem diferentes e ampliados 

mecanismos de produzir metáforas ou paratextualidades, seja a gravura que está no 

entremeio de um romance como apoio ilustrativo, seja a trilha sonora de um filme 

associada ao percurso do protagonista ou a explosão de informações ou percursos 

que os novos meios oferecem. 

 

O que é significação? Ou, antes, para abordar o problema de um ponto de vista 
mais operacional, em que consiste o ato de atribuir sentido? A operação 
elementar da atividade interpretativa é a associação; dar sentido a um texto é o 
mesmo que ligá-lo, conectá-lo a outros textos, e portanto é o mesmo que 
construir um hipertexto. É sabido que pessoas diferentes irão atribuir sentidos 
por vezes opostos a uma mensagem idêntica. Isto porque, se por um lado o 
texto é o mesmo para cada um, por outro o hipertexto pode diferir 
completamente. O que conta é a rede de relações pela qual a mensagem será 
capturada, a rede semiótica que o interpretante usará para captá-la (LÉVY, 
1998b:72). 

 

Portanto, o que determina o hipertexto não é o aparato, mas as possibilidades 

de caminhos a serem percorridos. Além do que, o texto não se encerra na 

mensagem, mas depende do modo e das condições em que é realizada a leitura. 
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Afinal, no RPG, quem é o criador e quem são as criaturas? Os manuais de 

RPG procuram ser extremamente detalhistas e extensos, mas, ao invés de engessar 

a criatividade dos jogadores, isso gera um universo de possibilidades em que as 

criaturas/personagens, aventuras/narrativas podem ser engendradas. Falar em 

regras, no RPG como jogo, é definir essas regras como uma ritualidade do jogar. É 

no jogo que se constroem essas regras. As regras são muito mais do grupo e 

socialmente confirmadas do que dispostas em manuais. Portanto, vemos o produtor 

de jogos, aquele que escreve os manuais, muito mais como um proponente de 

cenários nos quais jogadores/atores/personagens/criaturas passeiam em busca de 

aventuras e heroísmo. Esse autor irá propor uma estrutura básica do jogo, alguns 

elementos centrais – que quanto mais invisíveis, melhor – que poderão a qualquer 

hora ser rearticulados. Outro modo de entender o RPG seria por meio da associação 

com o teatro: como se assistíssemos a uma peça teatral em que, no palco, estão os 

a(u)tores e um diretor que dirige a peça em tempo real, além de propor novos 

caminhos para a narrativa. Entendida a sua definição, resta, afinal, discutir qual o 

papel do RPG na sociedade. 

 

O RPG é um jogo e o saber tácito de nossa sociedade assim o classifica. 
Levando em conta este saber tácito, seremos levados àqueles pares de 
oposição nos quais os objetos ligados ao prazer e à imaginação são 
classificados como inúteis ou mentirosos, em contraposição aos objetos ligados 
à utilidade e à realidade, classificados como úteis e verdadeiros. Classificar os 
RPG como um campo dentro da sociedade é dizer que o mesmo representa 
uma prática regida por convenções – ou um fingimento. Podemos dizer que, 
como a literatura, o RPG é um acontecimento, pois só se realiza quando da 
validação do jogo do como se (PEREIRA, 2007:69). 

 

Como já foi afirmado anteriormente, este trabalho procura focar-se nos 

espaços onde os agentes deste campo, o do RPG, trocam informações, socializam-

se e produzem textualidades. 

 

Sendo uma prática, os agentes do campo dos RPG reúnem-se em torno de um 
objeto comum e respeitam determinadas convenções. Com a internet, os 
agentes do campo dos RPG podem discutir a prática do jogo, ideias e 
experiências com vários outros agentes. Nas comunidades virtuais presentes no 
orkut, podemos encontrar os agentes em torno destas discussões. É também 

possível ver que, para eles, o RPG não é só um jogo. Ele faz parte da cultura, 

ele é arte, é utilizável como prática didática e também é lazer (Ibidem:69). 
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Além de outros campos de produção cultural, como as HQ’s e o cinema, a 

literatura tem sido, talvez, a mais determinante influência na constituição do RPG 

como bem cultural.  

 

RPG e literatura são campos que possuem muitos aspectos em comum. Não 
nos referimos só ao fato de possuírem as características definidoras de um 
campo. Ambos apresentam elementos semelhantes, discutidos no início desta 
dissertação. Quando os aproximamos – tomando-os como campos –, 
percebemos, por exemplo, o fator evolução. Em se tratando de RPG e literatura, 
vemos que esta evolução diz respeito à prática e aos limites (mudança de 

hábitos e valores com o tempo) (Ibidem:70). 

 

Pereira (2007:70-71) aponta como, na evolução do sistema AD&D para o 

GURPS, o RPG acelera a “evolução técnica com relação às regras de 

representação da realidade”. De um jogo em que o foco se situava mais no rolar 

aleatório de dados e nas batalhas, no caso do AD&D, para o GURPS, em que “a 

preocupação com a pesquisa e com a finalidade ao real é a tônica”, a representação 

dos papéis e a construção dos personagens passam a ser a base do sistema. Ao 

realizar um trabalho de “dissecação da realidade”, o GURPS “possibilita ao seu 

jogador a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico com relação a ela, ao 

mostrar como são ‘fictícias’ ou ‘convencionais’ as ‘leis’ que regem o nosso mundo”. 

Mas, se o GURPS se preocupa em ser um sistema em que as regras buscam 

virtualizar o real, em Vampiro, a Máscara, a ficção é o foco do jogo.  

 

Neste sistema, o rolar dos dados não é o principal. A interpretação, em todos os 
sentidos, é o centro do jogo. É por meio da interpretação que se resolvem os 
“problemas” da narrativa, o que, em G.U.R.P.S., por exemplo, não ocorre em 
todas as oportunidades. Neste sistema (G.U.R.P.S.) é comum recorrer-se a 

cálculos e parâmetros, ao invés de se interpretar uma situação (Ibidem:71). 

 

Pereira preocupa-se em definir as características que distinguem os três 

principais sistemas de RPG, resumidamente, como combate, realismo e 

interpretação e em determinar modos diferentes de produção de narrativas. 

 

As características principais que diferenciam os sistemas AD&D, G.U.R.P.S. e 
Vampiro: a Máscara podem ser resumidas em combate, realismo e 
interpretação, respectivamente. Contudo, o AD&D, por ser um dos principais e 
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mais antigos sistemas de RPG do mundo, não pode ser classificado, 
simplesmente, como um jogo de combate ou de estratégia. Embora tenha se 
originado de um jogo que possui estas características, ao AD&D (ou melhor, 
àqueles sistemas que o originaram) devemos creditar o surgimento da sigla 
RPG. Logo, as evoluções ocorridas no campo dos RPG devem-se totalmente ao 
antigo D&D e ao AD&D, pois neles já encontramos todas as características 

(mesmo que elas não sejam o foco) que definem os outros dois sistemas 
mencionados. No AD&D temos o realismo, a preocupação em definir 

parâmetros. Nele ainda percebemos a interpretação, o desvio de um centro de 
gravidade, tornar um sujeito comum em herói de uma narrativa via interpretação 
de papéis. O “questionamento” feito pelo G.U.R.P.S. leva o RPG a priorizar o 

realismo, ou a virtualização de uma realidade para o mundo do jogo. O 
“questionamento” feito por Vampiro: a máscara leva o RPG a priorizar a 

interpretação de papéis – em detrimento do combate – e leva o RPG a 
problematizar o poder do mestre em uma sessão de jogo – tornando-o narrador 

(Ibidem:72). 

 

Como gênero de produção textual, o RPG depende da atuação dos 

participantes para produzir uma narrativa, mas cabe ao mestre a função de propor a 

aventura, de instigar, nos personagens, o desejo da ação heroica, da descoberta, da 

elucidação. Para isso, esse indivíduo deve ter a habilidade de descrever um cenário 

em que se desenrolam as ações e propor uma determinada situação. 

 

No desenrolar do jogo, o mestre atua como juiz, responsável pelo cumprimento 
de regras, e como narrador. O mestre elabora e apresenta um “cenário”, 
correspondente à descrição de um ambiente ficcional que fornece o contexto 
para as ações dos personagens. Definido o cenário, o mestre passa a descrever 
cada situação que está imaginariamente acontecendo e diz aos jogadores o que 
os seus personagens estão percebendo, vendo, ouvindo. Em determinados 
momentos dessa narrativa, o mestre apresenta acontecimentos que criarão 
desafios para os personagens. Os jogadores, então, devem decidir e narrar 
como seus personagens irão atuar diante daquela situação desafiadora. Em 
seguida, ou mesmo interrompendo a ação dos personagens dos jogadores, o 
mestre apresenta sua narrativa de continuidade da situação e assim por diante 
(GUIMARÃES & SIMÃO, 2008:434). 

 

Para se jogar o RPG, como para todos os tipos de jogos ou brincadeiras, é 

necessário um conjunto de regras dispostas em um manual. Este aparato tem o 

nome de sistema e determina o modo de jogar, o foco do jogo e o seu objetivo. No 

jogo, as fichas dos personagens indicam as atribuições, que são definidas a partir de 

elementos da inter-relação sistema/cenário. Cabe aos jogadores a responsabilidade 

pela constituição da ficha de seu personagem, para que suas expectativas em 

relação ao jogo sejam satisfeitas. “Contém atributos qualitativos e quantitativos de 
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um dado personagem, que dependem de lances de dados para se expressarem 

neste ou naquele momento do jogo, desta ou daquela maneira” (ibidem:434-435). 

Com o decorrer da aventura, os jogadores/personagens buscam, ao mesmo tempo, 

o aprimoramento de suas qualidades e a articulação entre o grupo para o alcance 

dos objetivos da campanha (idem) Se pensamos, portanto, que a narrativa do RPG, 

por ser coletiva, é determinada estruturalmente pelo diálogo intertextual presente 

dinamicamente em seu interior, os papéis que o mestre e seus jogadores exercem 

“se entrecruzam num jogo de forças que caracteriza a construção das histórias de 

roleplaying game”. Portanto, dentro do âmbito das regras do jogo e de sua estrutura, 

essas ações pretendem resgatar os textos disponíveis que se comunicam no campo 

de jogo, sendo arbitrados pelo nível de verossimilhança que os participantes 

“buscam no decorrer do lúdico” (CUPERTINO, 2008:63). 

Nos games virtuais, a textualidade oral é, em boa parte, substituída pela 

imagética. 

 

Imagens, especialmente imagens em movimento, são representações mais 
poderosas das relações de espaço do que os textos, e, então, esta migração de 
texto para gráficos é natural e inevitável. E, ao mesmo tempo, os jogos de 
aventura têm inspirado outros gêneros de texto, como calabouços em formato 
multiusuário, nos quais as relações entre os receptores e os produtores 
realmente são interativas e iguais; e romances hipertextuais, nos quais as 
ambições e os ideais "literários" são muito mais fáceis de atingir, dado que o 
nível de envolvimento do leitor é muito mais próximo do que o da ficção 
tradicional. Também há um movimento ativo e não comercial na Internet que 
cultiva a estrutura de jogo de aventura tradicional e continua criando produtos 
gratuitos ou disponibilizados por shareware. [...] Apesar desta comunidade 
criativa e vigorosa, parecem poucas as chances de um retorno da popularidade 
do jogo de aventura textual neste momento (AARSETH, 1997:102, tradução 
nossa). 

 

Os impactos dos meios sobre aquilo que Zumthor chama de vocalidade fazem 

coro, em parte, com as preocupações de Benjamin sobre a possibilidade da perda 

da artesania narrativa, mas apontam para outras questões ainda mal abordadas, 

como a repetição e a desespacialização: 

 

Os meios eletrônicos, auditivos e audiovisuais são comparáveis à escrita por três 
de seus aspectos: I. abolem a presença de quem traz a voz; 2. mas também 
saem do puro presente cronológico, porque a voz que transmitem é reiterável, 
indefinidamente, de modo idêntico; 3. pela sequência de manipulações que os 
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sistemas de registro permitem hoje, os media tendem a apagar as referências 

espaciais da voz viva: o espaço em que se desenrola a voz mediatizada torna-se 
ou pode se tornar um espaço artificialmente composto (ZUMTHOR, 2007:14). 

 

Esse espaço artificial cria novas e contraditórias circunstâncias sociais. Ao 

mesmo tempo em que nos refugiamos nos reservatórios disponíveis da esfera 

privada, também construímos espaços de constituição comunitária. Falar em 

realidade tornou-se uma questão fenomenologicamente dicotômica. Afinal de 

contas, é mais real discutir sobre algum assunto no botequim da esquina de casa 

com nossos vizinhos ou debatê-lo na rede social? O que é ontologicamente mais 

eficiente: a minha aparência física ou o meu avatar? Nos universos dos jogos de 

fantasia em rede, habitar o virtual parece ser cada vez mais uma opção sedutora de 

convivência e utilizar o termo alienação não parece ser uma boa escolha para 

explicar esse fenômeno.  

 

Designers gostam de dizer que não estão trabalhando em um "jogo", mas 
prestando um serviço. Realmente, além de criar um simples jogo que produza 
uma narrativa linear, o objetivo do design de MMO é criar um mundo violento 
para jogadores habitarem, mês após mês, por uma taxa de subscrição regular. 
Para esse fim, os designers de MMO foram bem sucedidos. Jogadores registram 
uma média de20 horas por semana, e um pequeno, mas crescente, percentual 
joga ainda mais para cima esse número. O economista Edward Castronova, da 
Califórnia State University, em Fullerton, observou em uma pesquisa que 20 por 
cento dos jogadores de EverQuest gostariam de viver em tempo integral no reino 
fictício de Norrath, se pudessem. O crítico cultural Dibbell Juliano relatou que 
várias pessoas, incluindo ele próprio, fazem seu mundo-real, em parte ou 
totalmente, mascateando objetos on-line. E, ao contrário do estereótipo, MMOs 
não são povoados estritamente por meninos. Jessica Mulligen, projetista de 
MMOs, que trabalhou no jogo NeverwinterNights (inspirado em Dungeons & 
Dragons), observou que as "Mulheres querem refugiar-se em um lugar ou tempo 
novo assim como os homens.... Em RPGs [Role-PlayingGames], elas se tornam 
líderes e membros de irmandades, [ao passo que] homens tendem a matar 
mais." Castronova, em um artigo intitulado“ The Price of 'Man' and 'Woman': A 
Hedonic Pricing Model of Avatar Attributes in a Synthetic World", descobriu que 
existem tantas dinâmicas de gênero on-line quanto no mundo real. Quando 
avatares femininos de EverQuest (personagens) eram vendidos, ele percebeu 
que geralmente eram oferecidos por um preço significativamente abaixo do de 
avatares masculinos (não há nenhum modo de saber, claro, qual o gênero da 
verdadeira pessoa que controla o avatar). "A depreciação pode originar-se de 
várias causas, inclusive discriminação social real, a masculinidade básica do 
jogador de EverQuestou diferenças em bem-estar relacionadas aos papéis 
masculinos e femininos do flerte” (VANDERBILT, 2003:90-91, tradução nossa). 
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Além da questão de gênero, Vanderbilt (2003:93) também observa que, 

nesses locais, existe uma espécie de estratificação social baseada em um tipo 

específico de capital, o da habilidade. Elaborar um personagem interessante, 

poderoso e de nível alto exige uma forte dedicação ao jogo. O capital de habilidade 

é diretamente dependente do capital tempo. E, aqui, pode-se constatar que, 

enquanto, na modalidade de jogos de fantasia presenciais ou de mesa, o capital 

social é vital e existe um ambiente de acolhimento, nos espaços virtuais, se o 

jogador for de uma casta inferior pode ser tratado com indiferença ou até mesmo 

com hostilidade.  

A imersão exagerada pode, ainda, apontar para patologias importantes. Em 

casos extremos, em que se diagnosticam alguns níveis de transtornos, crianças e 

jovens podem apresentar sintomas de inadaptação social em que o videogame ou 

jogo virtual pode aprofundar a desvinculação com os grupos aos quais eles 

pertencem e gerar processo de hibridação da personalidade entre o real e o virtual.  

 

Considerando que a dificuldade em interagir socialmente é uma das principais 
características da SA54, justifica-se a procura e obsessão pelos games, que 
podem oferecer momentos mais prazerosos do que o convívio social. Outra 
característica corrobora para a escolha da vida virtual nos games: a inca-
pacidade de reconhecer conotações e linguagem figurativa, como metáfora, 
ironia, sarcasmo e afins. Nos jogos, frequentemente os procedimentos são mais 
denotativos e regulares, até mesmo repetitivos, seguindo fórmulas que, uma vez 
aprendidas, servirão para o sucesso nos mesmos, o que não acontece nas 
interações sociais, que tem códigos de difícil apreensão para autistas, como 
linguagem corporal e gestual. Sendo assim, tanto o atrativo dos games quanto a 
facilidade de lidar com os mesmos levam o protagonista a cada vez mais se 
afastar de sua rotina cotidiana, que passa a ser dentro do game, levando-o a 
inserir sua vida real dentro da virtualidade (ARAUJO, 2008:81). 

 

2.2 Estruturas narrativas e RPG 

 

– Não podemos continuar esta noite. Quem quiser chamar isto de vento que 
chame, mas há vozes fatais no ar, e essas pedras estão sendo arremessadas 
em nossa direção.  

                                                        
54

 Síndrome de Asperger (SA) - Segundo Ami Klin (apud ARAUJO 2008:80/1)  
[...] autismo e síndrome de Asperger são entidades diagnósticas em uma família de 
transtornos de neurodesenvolvimento nos quais ocorre uma ruptura nos processos 
fundamentais de socialização, comunicação e aprendizado. Esses transtornos são 
coletivamente conhecidos como transtornos invasivos de desenvolvimento... Seu início 
precoce, perfil sintomático e cronicidade envolvem mecanismos biológicos fundamentais 
relacionados à adaptação social. 
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– Eu chamo de vento. Mas isso não invalida o que você disse. Há muitos seres 
malignos e hostis no mundo, que têm pouco amor por aqueles que andam sobre 
duas pernas, e mesmo assim não são aliados de Sauron, mas têm os próprios 
propósitos. Alguns estão no mundo há mais tempo que ele.  
– Caradhras foi chamado de o Cruel, e tinha um nome maligno, há muitos anos, 
quando rumores sobre Sauron ainda não tinham sido ouvidos por estas terras.  
– Pouco importa quem seja o inimigo, se não pudermos vencer seu ataque. 
– Mas que podemos fazer? 
– Ou parar onde estamos, ou voltar. Não adianta continuar. Um pouco mais 
acima, se me recordo direito, esta trilha abandona a encosta e penetra num valo 
raso e largo, ao pé de uma ladeira longa e difícil. Ali não teremos abrigo da neve, 
ou das pedras, ou de qualquer outra coisa. 
– E não adianta irmos em frente enquanto a tempestade persistir. Não passamos 
por lugar algum nesta subida que oferecesse mais abrigo que a parede deste 
penhasco, sob o qual estamos.  
– Abrigo! Se isto for abrigo, então uma parede e nenhum telhado fazem uma 
casa. 

 

O trecho acima de O Senhor dos Anéis, no livro A sociedade do Anel 

(TOLKIEN, 2002:307-308), – o universo fundador, não só do imaginário do RPG, 

mas de toda uma cultura juvenil –, ao ser comparado com uma sequência de uma 

narrativa de uma campanha de RPG como a que segue abaixo55, permite-nos 

perceber como os membros dessas comunidades reconstroem e lidam com 

repertórios mitológicos. Alguns erros de ortografia não invalidam o bom trabalho 

coletivo de simplesmente contar-se uma história, com suspense, tensão e poesia.  

 
Bellfor56 

_Bom, então está tudo certo. Partiremos amanhã pela manhã. Tiremos o 
restante do dia para descançar e comprar alguns suprimentos. 
 
Assim que o dia amanhece, todos já estão reunidos na fonte central, onde as 
feiras acontecem. Imediatamente todos partem para o portão de saída de 
Golthorny. 
 
Krovax vai direcionando o caminho, sempre atento, pois sabe que fora dos 
portões de Golthorny, saqueadores se esconde para roubar o que puderem de 
viajantes desatentos. O primeiro dia ocorreu tranquilo, caminhavam o dia todo 
parando apenas sentiam fome ou cansaço. Krovax mesmo parecendo estar 
sobre os olhos de Nosrredram, a ponto de perder a vida, se mostrou vigoroso na 
viajem, seu cajado sempre o apoiando, mantinha o passo sem ficar para trás 
uma vez sequer. O caminho por entre árvores tornava a jornada mais agradavel, 
já que cobria boa parte da luz do sol, evitando o calor escaldante.  

                                                        
55

Sequência de aventura obtida na comunidade “Vamos jogar RPG no Orkut” link: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=4
1&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241 
Tópico [RPG] Minelfort 
56

 Foram mantidas a grafia e a formatação originais. 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=41&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=41&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241
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Escurece o todos resolvem montar acampamento em uma clareira. Bellfor 
sugere que façam turnos de vigilia, para não serem pegos dormindo, até se 
oferece para ficar com o primeiro turno. 
 
Bellfor junta alguns galhos, e com algumas palavras e movimentos de mãos, os 
galhos se icendeiam numa chama exuperante. 
 
_Isso nos manterá aquecido durante a noite. Irei acordar o proximo daqui a 
algumas horas, vão descançar que estarei de prontidão caso haja alguma coisa.  
 
" Nhum... Mago ígneo!?.. Um truque simples, mas mesmo assim potencialmente 
perigoso!.. Até onde sera que vao os conhecimentos dele?.."  
 
*Krovax tira algumas ervas de uma bolsa e misturando com agua prepara algum 
tipo de chá. Em seguida pega mais algumas ervas (brotos de pinheiro) e acende 
um cachimbo. *  
 
__ Antes que alguém pergunte!.. (cof,cof...) Sao terapêuticas. Me ajudam a 
respirar melhor durante a noite! 
 
*Se afasta um pouco do grupo, levando uma caneca de chá e o cachimbo, e fica 
observando o bosque por uma ou duas horas antes de dormir. *  
 
hmm...temos um grupo bastante sábio...espero que seja forte o suficiente para 
não morrer neste resgate 
 
-quero o turno antes do meio-elfo 
 
começa a procurar grandes folhas e amontoa-las perto de uma arvore 
depois senta-se sobre elas,retira a espada e finca do seu lado,e com a mão 
sobre a espada,tira um rápido cochilo  
 
*Korvax alguns passos afastado, ainda de costas para o grupo, observando o 
bosque.  
 
__ Entao... Gole de chá __Acho que fiquei com o ultimo turno, certo!? 
 
__ Logo apos... É verdade! 
 
Krovax vira o rosto por sobre os ombros, na direcão do meio elfo. Ainda com 
parte da atençao no bosque.  
 
__Estamos juntos o dia inteiro, e eu ainda nao sei seu nome rapaz !?! "nem ao 
menos ouvimos o som da foz dele ate agora! " 
 
*ouve a voz do homem que fuma sozinho mais a frente do acampamento , ainda 
com o capuz , fita o homem com um sincero olhar de desinteresse* 
 
-- ............................. *Fica calado , prefere não ceder informações ao um grupo 
de desconhecidos pelo menos por hora , não confiava em ninguem do grupo 
ainda* 
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*Apenas junta as palmas da mão como em forma de desculpa e se vira na 
direção oposta , e com certa facilidade sobe em uma árvore não muito grande e 
permanece em um galho de mais ou menos 4,5m de altura e lá se aconchega , 
tirando um rápido cochilo*  
 
__ Hum!... Deve ser mudo! 
 
* Krovax da de ombros.  
 
Mudo o C@#$%¨&*! Deve é estar tentando imprecionar a gente com um ar de 
fatal!... Mestisozinho metido a bestar...  
 
Krovax termina de fumar o cachimbo, e procura se ageitar prox a fogueira para 
dormir.  
 
Bellfor 
_Pois bem, então ficarei com o primeiro turno, em seguida acordarei Flemm. 
Depois o meio-elfo, então por ultimo Krovax. Certo? Será que foi bom mesmo 
ele ter vindo.? 
 
Ainda não falou uma palavra sequer. Mudo? não acredito...Na taverna me 
pareceu que ouviu toda a história, e que se não o tivesse chamado, se 
ofereceria para o resgate. 
 
O primeiro turno, o de Bellfor ocorreu tranquilamente. Após um bom tempo de 
vigilancia, Flemm assume seu lugar, deixando seu companheiro descançar da 
longa caminha do dia. 
 
Flemm 
A noite a floresta parece completamente diferente daquela da qual conheceu 
pela manhã. Tudo fica diferente aos seus olhos. Árvores parecem mais velhas, é 
possível ver teias de aranhas desenhadas entre os galhos. Se escuta lobos 
uivando, como se este estivesse ao seu lado; mas nada se enxerga. Tudo na 
floresta ganha vida a noite, animais galopando, rastejando, o bater de asas. 
Tudo se ouve. 
 
Um barulho estranho, como ao de um galho se partindo é ouvido por Flemm. A 
origem do barulho não está longe, apenas algumas árvores de distância. Talvez 
um outro animal? Será preciso acordar a todos?  
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Figura 22 – Comunidade “Vamos jogar RPG no Orkut - Tópico [RPG] Minelfort” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=4
1&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241 (referente à nota n. 55) 

 

Podemos imaginar como Cortazar e Borges, se vivos, se apoderariam do 

processo literário em épocas tecnologicamente hipertextuais, levando-se em 

consideração que, mesmo no suporte livresco, as suas escritas já eram 

hipertextuais. A biblioteca labiríntica, com seus seres imaginários, e a rayuela 

estático/indexada teriam, então, infinitas possibilidades que a imobilidade do papel 

não permite. Bem como o dicionário entrelaçado de Pavitch e o bilionário lirismo de 

Queneau.57 

A comparação acima entre um texto literário de grande influência no 

imaginário juvenil e um trecho de um jogo realizado em um fórum de uma 

comunidade de RPG traz a problematização da linguagem. A escrita nunca se 

aproxima da capacidade de expressão da voz humana. Nessas comunidades, 

alguns dizem que jogar virtualmente não proporciona o mesmo prazer que o jogo de 

mesa, em que a interpretação completa a textualidade.  

 

                                                        
57

Jorge Luis Borges: La Biblioteca de Babel, conto inserido no livro Ficciones de 1944; Julio Cortázar: 
Rayela (O Jogo da Amarelinha), romance editado em 1963; Milorad Pávitch: Hazarski Recnik: Roman 
Leksikon (O Dicionário Kazar: um Romance Lexical), lançado originalmente em 1984; Raymond 
Queneau: Cent Mille Milliards de Poèmes, de 1961. 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=41&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=9480328&tid=5472691721946432322&na=3&nst=41&nid=9480328-5472691721946432322-5475586409646885241
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Não se pode imaginar uma língua que fosse unicamente escrita. A escrita se 
constitui numa língua segunda, os signos gráficos remetem, mais ou menos, 
indiretamente a palavras vivas. A língua é mediatizada, levada pela voz. Mas a 
voz ultrapassa a língua; é mais ampla que ela, mais rica. É evidente, qualquer 
um constata em sua prática pessoal que, em alcance de registro, em 
envergadura sonora, a voz ultrapassa em muito a gama extremamente estreita 
dos efeitos gráficos que a língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a linguagem 
para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como uma presença. 
Cada um de nós pode fazer a experiência do fato de que a voz, 
independentemente daquilo que ela diz, propicia um gozo. A voz de um ser 
amado é amável, independentemente das palavras, elas mesmas amáveis, que 
ela possa dizer, eu acho (ZUMTHOR, 2005:63). 

 
A língua, portanto, performatiza a escrita e amplifica os sentidos e 

significados; dá-lhes a extensão que a imagem tentada no papel, apenas em 

algumas poucas circunstâncias de posse de habilidades, torna possível.   

 
As regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o 
lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a 
resposta do público – importam para comunicação tanto ou ainda mais do que 
as regras textuais postas na obra na sequência das frases; destas elas 
engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance. Habituados 
como somos, nos estudos literários, a só tratar do escrito, somos levados a 
retirar, da forma global da obra performatizada, o texto e nos concentrar sobre 
ele. A noção de performance e o exemplo dos folcloristas nos obrigam a 
reintegrar o texto no conjunto dos elementos formais, para cuja finalidade ela 
contribui, sem ser enquanto tal e em princípio privilegiada (ZUMTHOR, 2007:30). 

 
A capacidade de comunicar-se, de expor sua expressividade no ir além de 

uma fala, de um sentido verbal, de uma conotação ou denotação é determinante 

socialmente. É por meio da qual o indivíduo se apresenta por inteiro, diz quem é e o 

sabe na interação. É um corpo que fala, que expressa e transmite suas verdades e 

angústias. Algumas sociedades permitem esse recurso, outras o consideram 

perigoso.  

 

Muitas culturas no mundo codificaram os aspectos não verbais da performance e 
a promoveram abertamente como fonte de eficácia textual. Em outros termos, 
performance implica competência. Mas o que é a competência? À primeira vista, 
aparece como savoir-faire. Na performance, eu diria que ela é o saber-ser. É um 
saber que implica e comanda uma presença e uma conduta, um Dasein 
comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma 

ordem de valores encarnada em um corpo vivo (Ibidem:30-31). 

 

Na especificidade do RPG, quais as fronteiras entre o texto e a performance? 

Quando os jogadores se conscientizam dessas diferenciações, qual o caminho a se 



148 
 

seguir? Como se trata do campo da reprodução textual da ideia de aventura, por que 

não cruzar a fronteira, adentrar o campo proibido, criar ali o seu novo reino? 

 

O RPG não é teatro nem literatura. Assim, quando somente se executa a 
performance, o RPG deixa de ser RPG e se torna teatro, e quando se produz 

apenas um texto, o RPG se torna literatura. Explorar os limites e questioná-los é 
a tarefa que os jogadores deverão desempenhar para modificar ou renovar o 
jogo (PEREIRA, 2007:72). 

 

Jogo, performance, literatura, o RPG é antes de tudo produção de narrativas. 

E, para que essas narrativas sejam construídas e cumpram os objetivos do grupo, 

algumas condições são necessárias. Aquilo que se denomina campanha, sessão ou 

aventura tem, no mestre, a centralidade e o controle das ações. É sua função 

“escolher o cenário, a época, a ambientação; determinar os resultados das ações 

dos personagens dos jogadores; e descrever o ambiente e o que os personagens 

estão vendo, ouvindo, cheirando, etc.” (COSTA, 2008:70). A associação com a 

performance teatral é imediata. Se se pensar, ainda, na aproximação do jogo de 

RPG de mesa com a leitura de uma peça, que também é feita em torno de uma 

mesa e só depois passada para o palco ou para o live action, no caso do RPG, a 

comparação é pertinente. 

 
Fazendo uma comparação com uma peça de teatro, os jogadores estariam 
interpretando os papéis e o Mestre seria o diretor, além de quem cuidaria do 
cenário, som, iluminação, figurantes, platéia e todo o resto. E o autor da peça? 
Esta peça não teria um autor, e sim vários coautores, que seriam os 
personagens-jogadores, os quais construiriam a história juntamente com o 
Mestre (Ibidem:72). 

 

A aleatoriedade tem um papel vital no jogo e permite que as ações, de acordo 

com regras pré-estabelecidas e acordadas entre os jogadores e o mestre, não sejam 

totalmente controladas pelo mestre e dê ao acaso boa parte do sabor de aventura 

da atividade. Entre as atribuições do mestre também está a de introduzir e 

representar os chamados NPC (Non-Person Character), personagens com apenas 

uma função pontual, como um ser que traz algum tipo de informação ou propõe um 

enigma para o grupo. O que determina o fim da aventura, normalmente, é o 

cumprimento da missão por parte do grupo. Pode acontecer de o grupo fracassar na 

missão; nesse caso, o Mestre deve indicar as ações que deveriam ter sido mais bem 
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pensadas ou as decisões que poderiam ter sido tomadas (Ibidem:71). Ainda sobre o 

papel do mestre, segundo Ian Livingstone (1986:91), este tem um papel central no 

RPG e atua como uma combinação de juiz, designer e Deus, ao prover as condições 

da história, seu cenário, além de supervisionar as escolhas e ações dos jogadores, 

mantendo o curso do jogo. Enquanto alguns jogadores mais entusiastas preferem o 

papel de mestres, outros se sentem mais à vontade como jogadores e há, ainda, 

alguns que gostam de alternar esses papéis. Apenas não é indicado que um mestre 

atue numa mesma campanha também como jogador, o que parece óbvio. O 

conhecido autor de livros-jogo fornece um guia básico para a construção e atuação 

em uma aventura: 

 

Uma aventura consistirá em seu jogador-personagem atravessando galerias, 
corredores e túneis e entrando em cavernas e aposentos, com um objetivo 
específico em mente. Algumas das passagens, corredores e túneis conterão 
armadilhas, assim como algumas das cavernas e aposentos. Estes últimos 
também conterão monstros, mas nem sempre. Se os monstros forem mortos, é 
provável que algo de interesse seja encontrado em sua toca. Porém os objetos 
achados poderão ser totalmente inúteis. O jogador-personagem deverá fazer 
escolhas sobre qual direção tomar, mas nem todas as direções o conduzirão à 
sua meta final – algumas poderão conduzir, na realidade, ao desastre. Portanto, 
recomenda-se fazer notas e desenhar um mapa da exploração de seu jogador-
personagem como auxílio (LIVINGSTONE, 1986:24, tradução nossa). 

 

Sendo, então, o RPG essencialmente uma atividade de produção de 

narrativas, temos que discutir qual o seu papel como resposta à angústia de 

Benjamin com o fim das narrativas. Para ele, a narrativa se perde com a 

industrialização do cotidiano humano, pois concebe a narrativa como “uma forma  

artesanal de comunicação” (BENJAMIN,1994:205). Perdeu-se, nesse meio tempo ou 

caminho, a essência da experiência e, por conseguinte, do seu relato contínuo e 

tradicional. Benjamin aponta como uma das causas de tal fenômeno o fato de que 

“as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até 

que seu valor desapareça de todo” (Ibidem:198). Essa experiência, combustível 

próprio das narrativas, é continuamente compartilhada entre os indivíduos 

pertencentes a essa cultura. A importância de tal experiência mede-se pela sua 

utilidade, que “pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão 

prática, seja num provérbio moral ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o 

narrador é um homem que sabe dar conselhos” (Ibidem:200). Para Borelli 
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(2006:103), o papel do narrador é de retirar “de sua própria experiência, ou da 

experiência por outros relatada, o sentido factual e imaginário da narrativa. O ouvinte 

incorpora, por meio de troca recíproca, a experiência das coisas narradas”. Usando 

os conceitos benjaminianos em suas pesquisas sobre narrativas construídas em 

famílias, Peterson e Langellier (2007:207) argumentam que os agrupamentos 

familiares produzem relatos por meio da memória, da capacidade narrativa, dos 

modos de interpretação de novas histórias contadas de geração em geração. Estes 

autores assinalam, a partir desse ponto, que as narrativas são um dos meios de 

constituição da cultura de pequenos grupos através da ordenação dos conteúdos, 

determinação dos papéis e da formação das identidades de seus componentes. 

Portanto, as narrativas desempenham a função de compor circularmente cultura 

dentro do espaço familiar em meio a transformações nas suas esferas sociais e 

materiais. Peterson e Langellier (Idem) afirmam que a experiência benjaminiana se 

forma simultaneamente em dupla face: com ênfase na práxis, a performance adquire 

conotações de naturalidade e normatividade e; com ênfase na poiesis, a 

performatividade narrativa se dá pela via da criatividade. Ou seja, a performance 

determina uma ritualidade processual em que há códigos e regras que determinam o 

papel e a posição de cada componente do grupo narrativo e a inventividade 

narrativa é a capacidade que estes elementos têm de construir e reconstruir a 

narrativa dentro dos moldes exigidos pela tradição. Portanto, podemos imaginar a 

cultura do RPG como produtora de efeitos – muito provavelmente residuais – como 

o retorno das práticas narrativas e da construção de laços de amizade dentro dos 

grupos (famílias), na contramão do diagnóstico de Benjamin. 

 

O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o 
surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance 
da narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que ele está essencialmente 
vinculado ao livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da 
imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza 
fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. O que distingue o 
romance de todas as outras formas de prosa – contos de fada, lendas e mesmo 
novelas – é que ele nem procede da tradição oral nem a alimenta. Ele se 
distingue, especialmente, da narrativa. O narrador retira da experiência o que ele 
conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas 
narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem 
do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre 
suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-
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los. Escrever um romance significa, na descrição de uma vida humana, levar o 
incomensurável a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição 
dessa riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive 
(BENJAMIN, 1994:201). 

 

Em relação ao ambiente em que este estudo se debruça, o meio virtual, 

costurado pela hipertextualidade, tem despertado sentimentos contraditórios e 

extremados. Alguns veem, nas redes eletrônicas, a possibilidade de redenção da 

sociedade humana, enquanto outros apontam que essas novas mídias estão 

construindo sociedades de controle totalitário perfeito. Entre o netsocialismo e o Big 

Brother digital há uma produção importante que tem alterado os sentidos de controle 

dos processos comunicacionais. Da dimensão linear da comunicação nas 

sociedades industriais, responsáveis pela quase destruição das narrativas, ao 

espaço que retece essas malhas, realinhava as constituições identitárias, observa-

se uma revolução ainda não dimensionada.  

 

A linguagem das novas mídias cria um ambiente fecundo para a produção, 
coleta, armazenamento e distribuição de narrativas? Contar histórias, uma das 
mais antigas atividades humanas, é uma arte repleta de sutilezas. Essa arte 
compartilha as características das tecnologias empregadas, bem como o espírito 
da época. Das narrativas orais para pequenos grupos, em torno de fogueiras, 
passando às realizadas em praças públicas, para grupos maiores, já tivemos 
muitas transformações. Com o advento da escrita, o ato de contar histórias se 
transforma radicalmente. Escrever é sedimentar, expandir memória e fixar 
enredos. A imprensa amplia a área de ação dos contadores de histórias e os 
relatos podem agora se multiplicar e viajar a locais ainda mais distantes. Outros 
meios de contar histórias, como o teatro, o jornal, o folhetim, a história em 
quadrinhos, a fotonovela, o cinema, o rádio e a televisão (entre outros) agregam 
suas próprias características à arte da narrativa e possibilitam outros tipos de 
experimentações. Assim, pode-se também falar em narrativa visual, ou a arte de 
contar histórias com imagens. Sobre as possibilidades multimidiáticas do 
ciberespaço, muitos outros desafios, assim como também possibilidades, estão 
por vir (LEÃO, 2004:164/5). 

 

Pensemos, primeiramente, que as verdadeiras revoluções foram as das 

transformações dos processos narrativos, e, a seguir, direcionemos o nosso olhar 

para as formas como estas mudanças alteraram as realidades objetivas e subjetivas 

da humanidade: seus modos de produção, seus sistemas de expressão, suas visões 

de mundo e seu comportamento. Das culturas orais, passando pela escrita e pela 

invenção de Gutemberg até os blogueiros de hoje, cada mudança de suporte ou 
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estrutura narrativa acaba afetando ou sendo afetada por outras sortes de 

transformações. A realidade sempre é uma narrativa, ou, pelo menos, é o que se 

pode falar sobre ela. Se esta narrativa do real pressupõe uma tarefa intersubjetiva, 

entender a realidade vivida pelo narrador, então, pelo que recebe a narrativa em 

outras circunstâncias, oferece sérias limitações. A condição humana passa por 

sermos os personagens de nossas próprias narrativas sem poder perceber o plot58 

de sua história. Ou seja, o enredo que nos enreda. 

 

A noção de possível é útil para uma teoria da narrativa, porque ajuda a decidir 
em que sentido um personagem narrativo não pode se comunicar com seus 
contrapontos do mundo presente. Esse problema não é tão extraordinário 
quanto parece. Édipo não pode conceber o mundo de Sófocles; caso contrário 
ele não teria se casado com sua mãe. Os personagens narrativos moram em um 
mundo desvantajoso. Quando nós entendermos o seu destino verdadeiramente, 
nós começaremos também a suspeitar de que nós, como cidadãos do mundo 
atual, sofremos frequentemente com nosso destino, porque pensamos em nosso 
mundo da mesma maneira que os personagens narrativos pensam no seu. A 
narrativa sugere que nossa visão do mundo presente seja, talvez, tão imperfeita 
quanto a dos personagens narrativos. Está aqui o porquê de os personagens 
narrativos de sucesso transformarem-se em exemplos perfeitos da "real" 
condição humana (ECO, 1992:227, tradução nossa). 

 

A crença na narrativa desempenha um importante papel na construção 

derivacional59, não somente (ou até mesmo concomitantemente) dos elementos 

textuais, mas também linguísticos e culturais. A relação entre o narrador e o receptor 

deve ser de confiança, pelo menos parcial, na verdade do texto, de seu conteúdo.  

 

Para ser capaz de projetar um mundo narrativo no qual muitas coisas não 
devem ser levadas em conta e muitas outras deveriam ser aceitas, embora não 
sejam muito críveis, um texto parece dizer a seu Leitor Padrão: "Confia em mim. 
Não seja muito sutil e ouça o que te falo como se fosse verdade." Neste sentido, 
um texto narrativo tem um natureza performativa (Ibidem:228, tradução nossa). 

 

                                                        
58

 Enredo. 
59

 Buscamos utilizar o conceito de deriva de Sapir (2004:153, tradução nossa): 
A deriva de uma língua é constituída pela seleção inconsciente, por parte de seus 
oradores, dessas variações individuais que são cumulativas em alguma direção especial. 
Esta direção pode ser deduzida, principalmente, da história passada da língua. No final 
das contas, qualquer característica nova surgida nessa deriva torna-se parte e parcela 
da fala comum e aceita, mas, por muito tempo, pode existir como uma mera tendência 
na fala de alguns, talvez como menosprezo de outros. 
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A necessidade desta crença, ou melhor, de uma paralisia temporária do 

desacreditar, imprime, na construção dialógica da narrativa, um caráter vital. Do 

mesmo modo que o jogo – já que a narrativa é jogo de textualidades, de 

percepções, de memórias, de linguagem – permite aos que jogam um hiato de 

realidade, de cotidiano, a narrativa, assim como o jogo, se faz em metarrealidade. 

Um espaço em que as regras da convivência podem se desfazer, se modificar, se 

reinventar. Nesse universo do jogo de narrativa, pode-se até reconstruir o real; dar-

lhe, ao menos, uma face mais brilhante.  

Isso, que se denomina de suspensão temporária da descrença, foi 

primeiramente definido por Coleridge, poeta, crítico e ensaísta inglês, 

contemporâneo e amigo de Wordsworth, ambos considerados fundadores do 

romantismo inglês. Fadem (1989:89) contrapõe ao naturalismo de Wordsworth – 

segundo o qual “nós pensamos o que vemos” – a ideia de Coleridge, que, ao focar-

se no sobrenatural, “defendia que nós vemos apenas aquilo que somos capazes de 

imaginar”. A partir daí, “a suspensão da descrença tende para a crença”. A diferença 

de temperamentos entre Coleridge e Wordsworth não impediu que realizassem 

trabalhos juntos60 e pudessem adequar seus contrastes. 

 

Ficou combinado que eu devia me ocupar com pessoas e com entidades 
sobrenaturais, ou pelo menos românticas; mas de modo a transferir de nossa 
natureza íntima um interesse humano e uma verossimilhança suficiente para 
darem a esses vultos da imaginação aquela suspensão de incredulidade 
momentânea que constitui o credo poético. Mr. Wordsworth, por seu lado, devia 
ter por objetivo dar o encanto de novidade a coisas do cotidiano e suscitar um 
sentimento análogo ao sobrenatural, desviando a atenção do espírito da letargia 
do hábito e canalizando-a para os encantamentos e as maravilhas do mundo 
que nos cerca; um tesouro inexaurível (COLERIDGE apud BOORSTIN, 
1995:759). 

 

Toda obra de ficção, por mais que pretenda se apropriar da realidade, busca 

distanciar-se dela ou colocá-la em perspectiva, algo que a redimensiona 

sensivelmente. A busca excessiva por verossimilhança acaba afastando o receptor, 

porque este visa, a partir da narrativa, afastar-se de sua rotina. À maioria das 

pessoas interessa mais a aventura do desconhecido, do improvável, empreendida 
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pelo herói, do que suas comezinhas preocupações. No caso dos jogos de narrativas, 

a suspensão da descrença faz parte das regras.     

 

Nos videogames, esse fenômeno é claro. Se o Link61 consegue transportar todos 
aqueles itens embaixo de uma túnica verde, ótimo. Talvez onde vivemos isso 
não seja possível, mas, bem, Link vive em Hyrule, lá isso pode ser feito e ponto 
final, até porque ninguém gostaria de ter a tela da TV tapada por uma bolsa 
enorme recheada de itens. Mesmo em simuladores, que inclusive possuem fãs 
que defendem que quanto mais realístico, melhor, ainda existem coisas bem 
diferentes da realidade. Ou você acha que uma guerra em Modern Warfare62 é 
igual a uma de verdade? Não, os jogos simplesmente não funcionariam se 
precisassem ser fiéis ao nosso mundo, até mesmo por questões de mecânica. O 
que acontece se falarmos com algum personagem e, logo após, falarmos 
novamente? Quase sempre ele repetirá exatamente o que disse antes, não 
importa quantas vezes seja necessário, bem diferente do que aconteceria na 
realidade. Essa é uma decisão tomada para que o jogador possa acessar 
novamente uma informação caso precise, e nós aceitamos isso. Outras quebras 
de realidade, como alienígenas falando inglês, baús de tesouro em locais 
aleatórios ou poder saltar de grandes alturas sem se machucar são decisões 
tomadas para facilitar a experiência (GRISCI, 2011). 

 

O cinema e, por conseguinte, a televisão e os games eletrônicos 

conseguiram, por meio dos efeitos especiais, atingir um alto nível de 

verossimilhança. Esses efeitos criam uma virtualidade imagética em que a 

impossibilidade passa a ser plausível, pois não se veem mais os fios da técnica. Ao 

contrário dos filmes de monstros de papelão dos anos sessenta, as tecnologias 

atuais permitem tal fluidez de movimentos, clareza de texturas e brilho que a técnica 

se tornou invisível.   

Segundo Bernardo (2008:137), ao contraponto da suspensão de descrença, 

Vilém Flusser propõe algo a mais, a suspensão voluntária da crença, mas da crença 

nos modelos científicos. Esta outra suspensão da crença na verdade científica é 

realizada a partir “de uma outra maneira de olhar que não seja nem objetiva nem 

desinteressada, mas sim interessada” (idem, ibidem). Interesse em entender o lado 

obscuro do ser humano e, portanto, suas angústias, medos e desejos. 

Do ponto de vista de um jogador de RPG, posso imaginar que gnomos e elfos 

existem, que certas condições, fatos e atos sejam possíveis, que determinadas 

tecnologias sejam corriqueiras, mas apenas dentro do espaço de um jogo, de um 
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texto ficcional. Ocorre que quando estou em grupo, seja em uma mesa de jogo, em 

uma loja especializada ou em grandes eventos, sinto um compartilhamento dessa 

descrença, o que posso chamar de uma descrença generalizada, ou seja, uma 

cumplicidade no faz-de-conta. Mas o que Flusser propõe vai mais além. A 

suspensão voluntária da crença aponta para elementos que são comuns a este 

universo e que não são discutidos. Aceitar que a violência e a batalha, por exemplo, 

sejam componentes próprios do jogo e, até mesmo, da natureza humana sem 

discutir seu significado esconde complexas questões de fundo ideológico e não se 

limitam apenas a um tipo de brinquedo inofensivo. 

Na busca de identificar um significado geral para o termo verdade, quando 

utilizado em obras de ficção, Rosenfeld (2002:15) observou quatro variantes: 

partindo da subjetividade do autor, o termo pode significar, genericamente, 

genuinidade, sinceridade ou autenticidade; e a verossimilhança, a partir da 

potencialidade de ato; ou, de dentro do universo ficcional proposto, a existência de 

uma coerência interna; além de uma visão profunda da realidade. Esse caráter de 

verdade, na constituição da narrativa literária, isto é, no momento da leitura do texto 

escrito ou em sua performatização, depende da produção de uma parceria ou, até 

mesmo, cumplicidade entre autor e leitor. 

 

Todavia, os textos ficcionais, apesar de seus enunciados costumarem ostentar o 
hábito exterior de juízos, revelam nitidamente a intenção ficcional, mesmo 
quando esta intenção não é objetivada na capa do livro, através da indicação 
“romance”, “novela” etc. Ainda que a obra não se distinga pela energia 
expressiva da linguagem ou por qualquer valor específico, notar-se-á o esforço 
de particularizar, concretizar e individualizar os contextos objectuais, mediante a 
preparação de aspectos esquematizados e uma multiplicidade de pormenores 
circunstanciais, que visam a dar aparência real à situação imaginária. É 
paradoxalmente esta intensa “aparência” de realidade que revela a intenção 
ficcional ou mimética. Graças ao vigor dos detalhes, à “veracidade” de dados 
insignificantes, à coerência interna, à lógica das motivações, à causalidade dos 
eventos etc., tende a constituir-se a verossimilhança do mundo imaginário. 
Mesmo sem alguns destes elementos o texto pode alcançar tamanha força de 
convicção que até estórias fantásticas se impõem como quase-reais.Todavia, a 
aparência da realidade não renega o seu caráter de aparência. Não se 
produzirá, na “verdadeira ficção”, a decepção da mentira ou da fraude. Trata-se 
de um “verdadeiro ser aparencial” (Julian Matias), baseado na conivência entre 
autor e leitor. O leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no jogo e participa da 
“não–seriedade dos quase-juízos” e do “fazer de conta” (ROSENFELD, 2002:20-
21). 
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Quando o texto é performatizado, o autor desaparece e, em seu lugar, surge 

um novo narrador. No caso do teatro ou do live action, busca-se ilustrar a história 

tornando o objeto narrativo em ação. Acredita-se mais no que se vê do que naquilo 

que se lê. 

 

A personagem teatral, portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a mediação 
do narrador. A história não nos é contada, mas mostrada como se fosse de fato 
a própria realidade. Essa é, de resto, a vantagem específica do teatro, tornando-
o particularmente persuasivo às pessoas sem imaginação suficiente para 
transformar, idealmente, a narração em ação: frente ao palco, em confronto 
direto com a personagem, elas são por assim dizer obrigadas a acreditar nesse 
tipo de ficção que lhes entra pelos olhos e pelos ouvidos. Sabem disso os 
pedagogos, que tanta importância atribuem ao teatro infantil, como o sabiam 
igualmente os nossos jesuítas, ao lançar mão do palco para a catequese do 
gentio (PRADO, 2002:84). 

 

Além da verossimilhança, verdade ou suspensão temporária de descrença, a 

narrativa necessita de elementos estruturais na sua composição.  

 

Portanto, os três elementos centrais dum desenvolvimento novelístico (o enredo 
e a personagem, que representam a sua matéria; as “ideias”, que representam o 
seu significado, — e que são no conjunto elaborados pela técnica), estes três 
elementos só existem intimamente ligados, inseparáveis, nos romances bem 
realizados. No meio deles, avulta a personagem, que representa a possibilidade 
de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, 
projeção, transferência etc. A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna 
vivos (CÂNDIDO, 2002:51). 

 

É para o personagem que direcionamos o nosso olhar e, quando estamos 

seduzidos por ele, é pelos seus olhos que nos deslocamos dentro da narrativa. 

Propp preocupa-se com as funções desempenhadas pelos personagens da narrativa 

e com a sua perspectiva que também determina a perspectiva do leitor. 

 

Pode-se observar que as funções nem sempre se seguem imediatamente umas 
às outras. Se duas funções consecutivas são desempenhadas por diferentes 

personagens, o segundo personagem deve estar a par do que se passou antes. 
Por isso, dentro do conto maravilhoso se desenvolve todo um sistema de 
informações que às vezes se reveste de formas artísticas muito vivas. O conto 
pode também omitir essa informação e então os personagens agem ex machina, 

ou são oniscientes; por outro lado, a informação pode existir mesmo em casos 
em que se torna em essência desnecessária. São estas informações que, no 
desenvolvimento da ação, ligam uma função a outra (PROPP, 2001:40). 
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A análise das narrativas pôs, historicamente, de um lado os formalistas russos 

e de outro os estruturalistas franceses. Ambas as correntes buscavam identificar 

traços inerentes à produção cultural de todos os povos. Características comuns que 

pudessem explicar da especificidade à generalidade. 

 

É preciso agora tratar de perto a questão do conto maravilhoso em si, através de 
determinados textos. O problema de saber de que modo o esquema proposto se 
aplica aos textos e saber o que cada conto representa em relação ao esquema, 
só pode ser resolvido mediante uma análise dos textos. A questão inversa, ou 
seja, saber o que representa o esquema dado em relação aos contos pode ser 
resolvida de imediato. Para cada conto o esquema aparece como unidade de 
medida. Do mesmo modo que se aplica o metro a um tecido para determinar seu 

comprimento, pode-se aplicar este esquema aos contos para defini-los. Se este 
esquema for aplicado a diversos textos, poderão definir-se também as relações 
dos contos entre si. Anteciparemos desde já que o problema do parentesco dos 

contos entre si, assim como o problema dos enredos e das variantes pode, deste 

modo, receber nova solução (Ibidem:37). 
 

Pelo processo dialógico de constituição das narrativas tradicionais criou-se 

um padrão que é continuado indefinidamente, mas que, a cada tipo de sociedade, 

deixa imprimir a sua marca nesse padrão.  

 

Este padrão de desenvolvimento não é nada novo. É o mesmo modelo de 
estrutura linear descrito por Aristóteles dois mil anos atrás. Parafraseando 
Política e Poética [...], uma história é composta de três seções: um começo 
introduz um problema à vida do personagem, apresentando a história. A seção 
mediana apresenta a ação em desenvolvimento, uma série de revoluções e 
descobertas que conduzem a história adiante. O fim soluciona o conflito da 
história, frequentemente por uma reversão da fortuna para o personagem 
principal (THOMPSON, 2001:38, tradução nossa). 

 

Frye observa que, até nos textos sagrados, é possível encontrar esses 

padrões. 

 

Nós recorremos, antes, à estrutura do Livro dos Juízes, no qual se inclui uma 
série de relatos sobre heróis tribais tradicionais, no contexto de um mythos 

repetitivo da apostasia e da restauração de Israel. Temos como resultado uma 
estrutura narrativa aproximadamente em formato de U: a apostasia é seguida 
por uma descida à desgraça e ao cativeiro que, por sua vez, continua com o 
pesar, depois com uma ascensão por meio da liberação até um ponto mais ou 
menos no nível em que a descida começou. Este esquema em forma de U, 
apesar de ser aproximado, repete-se na literatura como na forma comum da 
comédia, em que uma série de infortúnios e mal entendidos leva a ação até um 
ponto perigosamente baixo, depois do qual uma volta afortunada do argumento 
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leva a conclusão a um final feliz. A Bíblia inteira, observada como uma "divina 
comédia", é incluída nesta classe de narrativas em forma de U, na qual o 
homem, como já foi explicado, perde a árvore e a água da vida no começo do 
Gênese e as recupera ao término do Apocalipse (FRYE, 1988:198, tradução 
nossa). 

 

Essas identidades e transformações nos formatos dependem de e são 

determinadas pelo discurso embutido, por aquilo que se quer dizer. 

 

É claro que a inocência da crítica erudita é falsa, conscientemente ou não; ela 
aplica, a qualquer narrativa, critérios elaborados a partir de algumas narrativas 
particulares (ignoro quais). Mas podemos também tirar uma conclusão mais 
geral, a de que não existe "narrativa primitiva". Nenhuma narrativa é natural, 
uma escolha e uma construção sempre presidirão seu aparecimento; é um 
discurso, e não uma série de acontecimentos. Não existe narrativa "própria" em 
contraposição a narrativas "figuradas" (assim como tampouco existe sentido 
próprio); todas as narrativas são figuradas. O que existe é apenas o mito da 
narrativa própria, que, na verdade, remete a uma narrativa duplamente figurada: 
a figura obrigatória é secundada por uma outra, que Du Marsais chamava de 
"corretivo": uma figura que está lá para dissimular a presença das outras figuras 
(TODOROV, 2003:82). 

 

Este entremeio discursivo, disfarçado ou expresso de modo explícito, pode 

aderir à forma ou estrutura e passar, posteriormente, a fazer parte dessa narrativa 

com outro significado.  

 

Quando se dirigiam diretamente ao leitor, os autores dos séculos dezoito e 
dezenove também se sentiam livres para oferecer comentários sociais 
declarados. Na presente passagem, Fielding discute como matadores e 
meirinhos são semelhantes pelo fato de realizarem seu ofício sem consideração 
para com o dano que possam causar a outros. Nos romances modernos, os 
autores quase nunca se dirigem diretamente ao leitor e qualquer comentário 
social é expresso por meio das palavras e daação do personagem, em lugar de 
uma declaração aberta fora da narrativa. Em suma, os romances na língua 
inglesa continuam empregando muitas das mesmas convenções textuais 
durante os últimos três séculos. Claro que, em outros termos, alguns romances 
modernos evoluíram ao empregar dispositivos literários e estilos não 
encontrados em textos mais antigos (como a narração no tempo presente de 
eventos que estão acontecendo neste momento, ou o enevoar da distinção entre 
fala e pensamento). Na maior parte, entretanto, mesmo os romances mais 
antigos são reconhecidos como pertencendo ao mesmo gênero geral que os 
romances modernos (BIBER & CONRAD, 2009:146-147, tradução nossa). 

 

Enquanto a prática textual de modo escrito se perde na história (nascendo 

com Homero), o termo literatura aparece, segundo Todorov (1995), apenas no 
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século XIX. A dúvida é se literatura, como categorização abstrata, é uma 

denominação histórica ou uma atribuição de mercado, quando as narrativas passam 

a ser consideradas como produtos industrializados. 

 

Uma entidade chamada "literatura" funciona no nível da intersubjectividade e das 
relações sociais; isso parece estar totalmente fora de dúvida. Ótimo! Mas o que 
nós provamos? Que em um sistema mais amplo de uma determinada sociedade 
ou cultura, existe um elemento identificável que é conhecido pelo rótulo de 
literatura. Nós demonstramos, assim, que todos os produtos particulares que 

assumem a função de "literatura" possuem características comuns que nós 
podemos identificar com legitimidade? De modo algum (TODOROV, 1995:2, 
tradução nossa). 

 

Todorov adverte que estrutura e função não são necessária e rigorosamente 

elementos interdependentes, mas que sempre será possível encontrar certas 

afinidades entre eles, muito mais na perspectiva do que no objeto. Supondo que a 

literatura seja uma noção estrutural, a nossa atenção deverá se voltar para a 

funcionalidade de seus componentes. Pode-se, então, concluir que “a estrutura é 

uma reunião de funções e as funções criam uma estrutura; mas como é o ponto de 

vista que determina o objeto de conhecimento, a diferença entre ambos torna-se 

irredutível” (idem, tradução nossa). 

Quais devem ser os modelos estruturais narrativos que sirvam de suporte 

para a construção de jogos? Esses modelos devem observar certas características 

demandadas pelas atividades do RPG. Como o jogo é coletivo, construir, por 

exemplo, uma estrutura em que a modelagem de protagonismo prioriza uma única 

centralidade, ou melhor, em que o heroísmo é exercido pelo herói solitário torna a 

possibilidade de um jogo coletivo – no caso, a jogabilidade – prejudicada.  

Essa modelagem deve levar em consideração a funcionalidade de vários 

elementos componentes dessa narrativa. Para o RPG e para boa parte das 

narrativas, a relação heroísmo/aventura é o maior atrativo, pois nos permite um 

afastamento do cotidiano opressor e nos transporta para um mundo ideal em que os 

problemas, por maiores que sejam, sempre terão um bom desfecho, um final feliz e 

vitorioso. Amarrado a essa relação, o ambiente em que a aventura ocorre pode 

aumentar o fascínio de acordo com o imaginário disponível, e esse outro elemento 

permite a intermediação entre a obra e a sua leitura, uma reconstrução da narrativa 
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a partir dos nossos repertórios. Outro elemento é o cuidado com a abordagem 

temática, principalmente o tema de fundo, que é a mensagem ou discurso que o 

autor pretende expressar ou expressa inconscientemente. E, por fim, é preciso levar 

em consideração as competências linguísticas de quem lê o que se escreve, e, no 

caso do RPG, isso equivale não somente ao domínio de vocabulário, mas também, 

na performatização do jogo, das competências discursivas.  

Austin (1962:6-7) nomeia de “sentença performativa ou enunciação 

performativa”, a um substantivo que determina ação, em que o termo performativo – 

originário de um termo estrangeiro (para nós brasileiros) absorvido que é a 

performance–, e “indica que a emissão de enunciação é a performatização de uma 

ação – e é normalmente pensado como apenas algo a ser dito”. A utilização do 

vocábulo performativo não impede que Austin (1970:233, tradução nossa) veja nele 

“uma palavra nova e feia que talvez não signifique muita coisa. Mas, de qualquer 

modo, há uma coisa em seu favor, não é uma palavra profunda". Ou seja, o que o 

termo exercita é exatamente o seu significado prático. 

 

O proferir das palavras é, de fato, normalmente um, ou até mesmo o, incidente 

principal no desempenho do ato (de aposta ou de qualquer outra coisa), o 
desempenho que também é objeto da expressão vocal, mas está longe de 
normalmente ser, até mesmo se já é, algo exclusivo e necessário, se o ato for 

julgado por ter sido executado. Falando em geral, sempre será necessário que 
as circunstâncias nas quais as palavras são proferidas sejam de algum modo – 
ou modos – apropriadas e é frequentemente necessário que ou o próprio orador 
ou outras pessoas também executem certas outras ações, sejam ações 'físicas' 

ou 'mentais', ou até mesmo atos de proferir palavras adicionais. Assim, para 
nomear o navio, é essencial que eu seja a pessoa indicada para lhe dar nome; 
para um casamento (cristão), é essencial que eu já não seja casado com esposa 
viva, sã e não divorciada, e assim por diante: para se realizar uma aposta é 
geralmente necessário que a oferta da aposta tenha sido aceita por um tomador 
(que deve ter feito algo, como dizer ‘aceito'), e dificilmente será um favor se eu 
disser 'eu te pago' mas nunca cumprir (AUSTIN, 1962:8-9, tradução nossa). 

 

A cultura do RPG assemelha-se à sucata de Certeau (1998:86), pois, 

primeiramente, apodera-se de elementos culturais variados do que seria de uma 

cultura superior e produz um artefato – menor – que logo em seguida se transforma 

em produto industrial. Tempos depois, em territórios pré-industriais, são constituídas 

as práticas híbridas por apropriação dos produtos industrializados dos países 

prósperos. Montezuma consuma-se culturalmente pela cópia, pelo xerox, pelo 



161 
 

download. Certeau (1998:89) lembra os conceitos de potlatch e dom para afirmar 

que “a perda que era voluntária em uma economia do dom se transforma em 

transgressão na economia do lucro: aparece aí como excesso (desperdício), 

contestação (a rejeição do lucro) ou delito (atentado contra a propriedade)”. E a 

estratégia é que define as táticas do cotidiano de luta. As práticas de manter 

vigilância sobre as possíveis brechas do controle do poder proprietário, de 

surpreender, de fazer ou usar de modos diferentes, não contemplados pelo 

planejamento daquele que observa e controla. É dissimulação, é drible, “é astúcia” 

(Ibidem:101). 

Interessante notar que, com a perda das referências tradicionais e a 

desimportância histórica – “a desagregação das referências acumuladas” (BORELLI, 

2006:105-106) –, quando esses jovens olham para o retrovisor temporal e se 

fascinam com o passado, fazem-no como se fossem descobertas de um novo 

arqueológico. Ao mesmo tempo, a profusão de imagens disponibilizadas nos vários 

meios de coisas, pessoas, fatos ou cenários, mesmo para aquele que conhece esse 

passado, passa a narrar novas histórias que a oralidade combalida ou a leitura já 

realizada não oferecem. O passado rebuscado pela técnica sempre apresenta novas 

histórias ou velhas histórias com novas versões. 

 

Quando o passado deixa de ser referência, a presença dos narradores corre o 
risco de perder o sentido. Não mais se valorizam os contadores e suas histórias 
já não encontram eco no presente; os jovens ouvintes atropelaram-se na 
vertigem do tempo e dispersaram-se na busca solitária e fascinante de outras 

formas narrativas e de novas informações (Ibidem:104). 

 

Como narrativa, o RPG divide-se em dois momentos: um, em que o jogo é 

criado (e isso pode acontecer tanto em uma grande empresa do setor de 

entretenimento como a partir de um jogador ou grupo/comunidade de jogadores); e 

outro, em que a atividade de narrar é performatizada pelo grupo de jogadores. 

Nessa intermediação, algumas qualidades têm que ser observadas para que se 

consiga sucesso na criação de uma boa estrutura de narrativa. Em manuais de 

RPG, a estrutura da proposta de narrativa tem que ser clara. Um bom manual é um 

esqueleto que se move, fala, pensa e se emociona. O jogo em si depende de alguns 

componentes de nível pragmático: jogabilidade, que atrai e mantém o interesse dos 
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jogadores; sociabilidade, para se manter um grupo coeso e capaz de produzir o 

sentimento de pertencimento em seus membros; e o conceito de leveling63, em que, 

individualmente, os participantes do grupo têm interesse em se aprofundar nas 

temáticas referentes ao ambiente de jogo e aprimorar suas habilidades, galgando 

novos níveis. 

Mas afinal, no RPG quem é o narrador? É o Mestre que conduz os 

personagens e propõe a ambientação e os problemas? Ou será esse jogo realmente 

uma narrativa coletiva? De quem é a voz que fala? 

 

Também há uma confusão entre o que seria narrar e descrever. Infelizmente, há 
muitos narradores de RPG que não são de fato narradores, são mediadores de 
regras, roteiristas, intérpretes de NPCs, e descritores de eventos e cenários. De 
uma maneira geral, podemos dizer que descrever e mostrar o mundo tal qual ele 
se apresenta, sem intromissões no tempo, no espaço, na atmosfera, nos 
personagens. E narrar se utiliza das descrições com o acréscimo de que a “voz” 
que narra tem (ou teve) contato com um mundo que foi construído justamente 
pelas intromissões no tempo, no espaço, na atmosfera, nos personagens, e é 

cada tipo de intromissão que cria um mundo diferente (COSTA, 2010:1). 
 

Um escritor percebe que aquele que narra a sua história não é o mesmo que 

a escreve, nem se parece com a pessoa que, fora da atividade de escrever, de 

narrar, vive a sua vida cotidiana. Simultaneamente, entidades diferentes, situações e 

posturas diferentes convivem entre si e ajudam, cada um com sua parcela de 

contribuição, na confecção do objeto narrativa. No RPG, antes de narrar, o Mestre 

narrador – e também seus co-narradores – deve determinar os papéis e as regras 

dentro da narrativa e conviver com os papéis e regras do grupo fora da narrativa.  

 

Em outras palavras, o indivíduo que assume o papel de narrar uma crônica 
deve, na verdade, durante a narração, interpretar uma entidade que narra uma 
história. Isso é muito mais que interpretar um personagem que conta uma 

história (Ibidem:2). 

 

Como temos visto até aqui, a literatura tem vários pontos de aproximação 

com a atividade do RPG. O jogo tanto pode ser influenciado pela literatura, como 

gerar literatura ou outros tipos de narrativas. Vimos também a importância das vozes 

de quem narra, ou da própria narrativa como arranjo de vozes, vocalidades, 
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 Muitos blogs de jogos de MMORPG dispõem de leveling guides, ou seja, indicações de como o 
jogador pode avançar de nível, uma condição de aceitação no grupo. 
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performatizadas ou não. Bakhtin foi um dos autores que mais se debruçaram sobre 

a perspectiva da escrita, da construção da narrativa como um processo 

multidirecional. Para isso buscou observar o modelo de escrita de Dostoievski em 

que, às vozes de dentro da narrativa, é dada uma certa autonomia. 

Ao analisar a perspectiva polifônica da escrita de Dostoievski, Bakhtin 

apropria-se da e critica a fala de vários comentadores que se debruçaram sobre 

esse mesmo objeto. Compara a visão de analistas como Chkovsky e Lunatcharsky, 

buscando estabelecer uma ponte entre a obra e o momento histórico vivido pelo 

autor de Crime e Castigo. Um ponto chama atenção sobre o seu peculiar método de 

produção artística, a sua proverbial dificuldade de finalizar uma obra. A partir de 

Bakhtin, sabemos que Chklovsky expôs o fato de que “Fiódor Mikháiylovitch gostava 

de esboçar os planos das coisas, gostava ainda mais de desenvolver, pensar e 

complexificar os planos e não gostava de concluir um manuscrito [...]” (apud 

BAKHTIN, 2005:40). Ainda segundo Chklovsky, “o fim do romance significava para 

Dostoievski o desmoronamento de uma nova torre de Babel” (idem). Esse aspecto 

encontra concordância em Bakhtin, ao pressupor que “nos rascunhos de Dostoievski 

a natureza polifônica de sua obra e a inconclusibilidade de princípios dos seus 

diálogos se revelam em forma crua e manifesta” (BAKHTIN, 2005:40-41). Ao 

contrário da objetividade crítica de seus contemporâneos, Dostoievski busca 

construir uma obra multiplanar a partir de suas vozes e de seu significado múltiplos e 

independentes do autor. 

 

Dostoievski não trabalha com imagens objetivas de pessoas, não procura 
discursos objetivos para as personagens (características e típicas), não procura 
palavras expressivas, diretas e conclusivas do autor; procura, acima de tudo, 
palavras para o herói muito ricas de significado e como que independentes do 
autor, que não expressem o caráter (ou a tipicidade) do herói nem sua posição 
em dadas circunstâncias vitais mas a sua posição ideativa (ideológica) definitiva 
no mundo, a cosmovisão, procurando para o autor e enquanto autor palavras e 
situações provocantes, excitantes, interrogativas e veiculadoras do diálogo. Nisto 
reside a profunda originalidade do processo artístico em Dostoievski. Estudar 
sob essa ótica os rascunhos do romancista é tarefa importante e interessante 
(BAKHTIN, 2005:41). 

 

Bakhtin apresenta Grossman como pioneiro na produção de estudos sobre a 

poética de Dostoievski:  
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Para Grossman, a peculiaridade fundamental da poética de Dostoievski reside 
na violação da unidade orgânica do material, que requer um cânon especial, na 
unificação dos elementos mais heterogêneos e mais incompatíveis da unidade 
da construção do romance, na violação do tecido uno e integral da narrativa 

(Ibidem:13). 

 

Mas o que de novo, de moderno existe na literatura de Dostoievski? O que 

representa para a modernidade essa forma de escrita? 

 

É esse o princípio fundamental da composição do seu romance: subordinar os 
elementos diametralmente opostos da narrativa à unidade do plano filosófico e 
ao movimento em turbilhão dos acontecimentos. Combinar numa criação 
artística confissões filosóficas com incidentes criminais, incluir o drama religioso 
na fábula da estória vulgar, através de todas as peripécias da narrativa de 
aventura, conduzir as revelações de um novo mistério – eis as tarefas artísticas 
que se colocavam diante de Dostoievski e o chamavam a um complexo trabalho 
criativo. Contrariando as antigas tradições da estética, que exigia 
correspondência entre o material e a elaboração e pressupunha unidade e, em 
todo caso, homogeneidade afinidade entre os elementos construtivos de uma 
dada criação artística. Dostoievski coaduna os contrários. Lança um desafio 
decidido ao cânon fundamental da teoria da arte. Sua meta é superar a maior 
dificuldade para o artista: criar de materiais heterogêneos, heterovalentes e 
profundamente estranhos uma obra de arte una e integral. Eis porque o livro de 
Jô, as Revelações de S. João, os Textos Evangélicos, a Palavra de Simião Novo 
Teólogo, tudo o que alimenta as páginas dos seus romances e dá o tom a 
diversos capítulos combina-se de maneira original com o jornal, a anedota, a 
paródia, a cena de rua, o grotesco e inclusive o panfleto. Lança ousadamente 
nos seus cadinhos elementos sempre novos, sabendo e crendo que no auge do 
seu trabalho criativo os fragmentos crus da realidade cotidiana, as sensações 
das narrativas vulgares e as páginas de inspiração divina dos livros sagrados 
irão fundir-se e corporificar-se numa nova composição e assumir a marca 
profunda dos seus estilo e tom pessoais (GROSSMAN apud BAKHTIN, 
2005:13). 

 

Para Bakhtin o que existe de essencialidade na perspectiva polifônica 

encontra-se na autonomia discursiva das vozes internas ao romance. A combinação 

dessas vozes é mais rica do que as construções homofônicas. E acrescenta uma 

vontade ontológica que, na polifonia, resulta na “combinação de várias vontades 

individuais”, expandindo os limites da produção individual. Essa possibilidade de se 

perder o controle do objeto artístico determina-se como uma vontade do produtor, 

que se vê mais como um mediador de interações culturais e linguísticas do que 

como proprietário da obra. Bakhtin conclui que “a vontade artística da polifonia é a 

vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento” 

(BAKHTIN, 2005:21).  
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Entendemos, então, que o romance polifônico não é apenas uma alternativa 

estética, mas o resultado de posicionamentos ideológicos determinados 

historicamente. Para isso, Bezerra (2005:13) lembra a afirmação de Bakhtin de que 

esse modo de produção textual só teria condições de aparecer em sociedades 

capitalistas. No caso da Rússia, isso se amplia devido à presença de grupos e 

pensamentos diversos e conflituosos que acabam por romper o equilíbrio ideológico 

existente. As variadas dinâmicas encontradas em cada uma dessas instâncias e os 

processos de imbricação social exigem outros modos de expressividade, 

representação. “Estavam criadas as condições objetivas para o surgimento do 

romance polifônico” (Idem).  

Naquele que escreve há toda a dimensão incorporada da invisibilidade 

ideológica que irradia a partir do seu modus operandi e torna manifesta a sua visão 

de mundo. Para Bakhtin, o autor que se baseia numa concepção monológica 

pretende centralizar o controle de todo o processo criativo, exercendo domínio 

completo das consciências, vozes, imaginários e visões do romance. Tudo orbita, 

como coisa, esta centralidade, a do autor controlador. Neste modelo, não é permitida 

“a existência da consciência responsiva e isônoma do outro; para ele não existe o 

‘eu’ isônomo do outro, o ‘tu’” (BEZERRA, 2005:192). Já a novela polifônica aparece 

como sendo “um espaço no qual a vozes cínicas e irônicas é dada importância e 

livre atuação, onde heróis soam como (mas não são) autores e autores soam como 

(mas não são) apenas um herói entre outros” (PECHEY, 2007:178, tradução nossa). 

Quando Bakhtin fala em vozes, em perspectivas e até em ideologia, ele demonstra 

uma profunda preocupação. 

 

[...] com formas de linguagem comparáveis a uma montagem de citações. Em 
sua teoria do romance polifônico, Bakhtin defende a fragmentação da 
perspectiva e da voz que o romance moderno opera naquilo que ele denomina 
de 'línguas unitárias’ (BEASLEY-MURRAY, 2007:109, tradução nossa). 

 

Preocupações similares às de Benjamin: 

 

O mundo do romance polifônico de Dostoievsky, então, é uma montagem de 
perspectivas e vozes, citadas direta e indiretamente. Não obstante, assim como 
Benjamim insiste que a montagem de citações no Projeto das Passagens retém 
uma relação com a totalidade de uma Paris do século dezenove, também 
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Bakhtin insiste que as vozes fragmentadas da polifonia retêm uma complexa 
relação de uma 'totalidade social' (Ibidem:109, tradução nossa). 

 

A discussão sobre a polifonia se inicia em Bakhtin, mas continua e se 

aprofunda em Ducrot e Maingueneau. Todos esses autores mantiveram uma 

interlocução importante em seus trabalhos. Para os autores franceses, a grande 

preocupação dentro do conceito de polifonia foi o de descrever o processo de 

enunciação. Ducrot (1987:182) defende que aquilo que denomina como locutor é 

“um ser que é, no próprio sentido do enunciado, apresentado como seu responsável, 

ou seja, como alguém a quem se deve imputar a responsabilidade deste enunciado”. 

Segundo Maingueneau (1997:76), o que Ducrot quer dizer é que a existência de 

polifonia só é possível quando for notória, numa mesma enunciação, a presença de 

dois tipos específicos de personagens, “os enunciadores e os locutores”.  E Ducrot, 

frente a essas dificuldades, propõe: 

 

De minha parte, penso que essa unidade do sujeito falante é muito menos 
evidente do que normalmente se pensa; no entanto, parece-me que acarreta 
muitas dificuldades. Para resolvê-las, constrói-se uma teoria polifônica da 
enunciação, segundo a qual em um mesmo enunciado há vários sujeitos 
presentes, com status linguísticos diferentes (DUCROT apud SCHNEIDER, 
2009:4). 

 

Dentro dos aspectos desse arcabouço teórico de Ducrot, que Maingueneau 

busca aprofundar, está a preocupação com a responsabilidade da enunciação. 

 

O enunciador representa, de certa forma, frente ao "locutor" o que o personagem 

representa para o autor em uma ficção. Os "enunciadores" são seres cujas 
vozes estão presentes na enunciação sem que se Ihes possa, entretanto, atribuir 
palavras precisas; efetivamente, eles não falam, mas a enunciação permite 
expressar seu ponto de vista. Ou seja, o "locutor" pode pôr em cena, em seu 
próprio enunciado, posições diversas da sua. O fenômeno da ironia (que 
retomaremos mais adiante) poderia ser descrito nestes termos. Com efeito, um 
enunciado irônico faz ouvir uma voz diferente da do "locutor", a voz de um 
"enunciador" que expressa um ponto de vista insustentável. O "locutor" assume 
as palavras, mas não o ponto de vista que elas representam. Evidentemente, 
isto exige que uma marca de distanciamento apareça entre as palavras e o 
"locutor"; caso contrário, o ponto de vista do "enunciador" Ihe seria atribuído 
(MAINGUENEAU, 1997:77). 
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Bakhtin pontua a existência de uma identidade correlativa entre o objeto 

polifônico e a dialogicidade. 

 

O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há relações dialógicas entre 
todos os elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão em oposição 
como contraponto. As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que 
as relações entre as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um 
fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as 
relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e 
importância (BAKHTIN 2005:42). 

 

Para Bakhtin, aquele que pratica e aquele que observa cientificamente os 

processos de linguagem devem se encontrar num mesmo plano, que é o interior do 

diálogo. O que observa está incluído no universo observado, bem como suas 

próprias observações. “Ele dialoga com seu objeto, com esse herói, de tal forma que 

apreendê-lo significa alterar-se, modificar-se, construir conhecimento na polifonia 

das vozes que se encontram e se cruzam” (BRAIT, 2009:56). 

 

Não podemos compreendê-lo do exterior. A própria compreensão é de natureza 
dialógica num sistema dialógico, cujo sistema global ela modifica. Compreender 
é, necessariamente, tornar-se o terceiro num diálogo (não no sentido literal, 

aritmético, pois os participantes do diálogo, além do terceiro, podem ser em 
número ilimitado), mas a posição dialógica deste terceiro éuma posição muito 
específica (BAKHTIN, 1997:355-356). 

 

Segundo Torresan (2011:7), este dialogismo bakhtiniano é verificável em 

quaisquer atividades humanas, “pois os nossos posicionamentos são sempre 

reações e/ou respostas a outros e que consequentemente causarão outras tantas 

reações e/ou respostas e com isto formando o interminável mosaico interativo que 

reveste a vida”. Podemos perceber estas relações dialógicas tanto nos processos 

comunicacionais entre dois ou mais interlocutores como na produção discursiva de 

alguém que faz uso de referências a outros discursos, textos, narrativas, visões de 

mundo ou práticas ideológicas. Buber (1982:40-41) entende o dialógico como algo 

que vai além do “tráfego dos homens entre si”. Mais do que esse mero tráfego, o 

dialógico encontra-se no comportamento humano do tipo um-para-com-o-outro. 

Portanto, esses homens podem prescindir dos atos de fala, das atividades 

comunicativas, mas não podem constituir a prática dialógica sem a reciprocidade da 
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ação interior. Os indivíduos que tenham constituída uma relação dialógica “devem 

estar obviamente voltados um-para-o-outro; devem, portanto, – e não importa com 

que medida de atividade ou mesmo consciência de atividade – ter-se voltado um-

para-o-outro” (ibidem:41).  

Há um diálogo de constituição permanente que conecta a vastidão de 

discursos produzidos por uma determinada cultura, uma dada sociedade, mas isso 

não determina uma simetria e harmonia entre esses vários discursos. Para Brait, 

esse é um dos aspectos do dialogismo. O outro aspecto aborda as “relações que se 

estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados 

historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, se instauram e são instaurados por 

esses discursos” (BRAIT, 2005:94-95). Nós estamos dentro do discurso, somos 

produtores de discursos e somos produto deles. Brait (Ibidem) observa que, nessas 

condições, dialógico e dialético podem aproximar-se, mas não podem confundir-se, 

já que de um eu realizado no nós baseado não na síntese, “mas no caráter 

polifônico dessa relação exibida pela linguagem” (Ibidem:94-95).  

A visão fenomenológica de Bakhtin fala de como a limitação do meu olhar só 

consegue ser transposta e preenchida pelo olhar do outro. É dessa universalidade 

de cruzamentos e tangenciamentos de visões de mundo – as quais descrevem a 

vida dos homens – que surge a galáxia de múltiplas vozes bakhtinianas. Vozes 

internamente inacabadas, do mesmo modo inacabado da vida (TEZZA, 2005:212-

213). Portanto, esse dialogismo deve ser compreendido como um processo 

complexo em que a linguagem, por meio das categorias sígnicas, produz a minha 

visão de mundo. É esse dialogismo que se constitui em ciência relacional e se torna 

fundamental para a análise das expressividades e representações estéticas como 

construtoras de sentido (MACHADO, 2007:196). Bakhtin pontua a existência de uma 

identidade entre o objeto polifônico e a dialogicidade. 

 

O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há relações dialógicas entre 
todos os elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão em oposição 
como contraponto. As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que 
as relações entre as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um 
fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as 
relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e 
importância (BAKHTIN 2005:42). 
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Da particularidade do romance polifônico – como expressividade cultural e 

social – para o universal, Bakhtin busca o único, o primordial totalizante que reside 

na multiplicidade de vozes provenientes de um diálogo humano. O homem, por sua 

vida, seus pensamentos, seu imaginário, seus produtos, é um ser polifônico, pois, 

nele, estão presentes as narrativas, os textos, os signos e os comportamentos de 

toda a humanidade que se relaciona em contínua polifonicidade.  

 

Dialogismo e polifonia constituem as características, essenciais e necessárias, a 

partir das quais o mundo pode ser compreendido e interpretado de muitas e 
diferentes maneiras, tendo em vista seu estado de permanente mutação e 
inacabamento. (SOUZA, 2005:325). 

 

E se o homem está continuamente em construção, desconstrução e 

reconstrução, o seu diálogo, a sua voz, a sua vida sempre será inconclusa. 

 

O diálogo inconcluso é a única forma apropriada de expressão verbal de uma 
autêntica vida humana. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 
de um diálogo: significa interrogar, ouvir, responder, estar de acordo, etc. O 
homem participa desse diálogo todo e com toda sua vida: com olhos, lábios, 
mãos, alma, espírito, com o corpo inteiro, com seus atos. O homem rende-se 
completamente à palavra e esta palavra é parte da teia dialógica da vida 
humana, de uma assembleia universal. As imagens coisificadas, objetais são 
profundamente inadequadas, tanto para a vida como para a palavra. O padrão 
coisificado do mundo sustenta-se pelo modelo dialógico. Cada pensamento e 
cada vida fazem parte de um diálogo inconcluso. Também é impensável a 
coisificação da palavra: sua natureza também é dialógica (BAKHTIN apud 
SOUZA, 2002:82, tradução nossa). 

 

Após essa discussão podemos voltar o nosso olhar para o nosso objeto e 

elencar algumas indagações. Seria o RPG uma construção polifônica ou algo 

aparentado? Os jogadores podem se perceber como enunciadores? O mestre é 

autor? Qual o sentido das vozes do jogo? Quando lemos um manual de RPG, o que 

podemos entender é que ele é, ao mesmo tempo, um texto e uma proposta de texto. 

O que, de certo modo, é o que acontece ao se ler um romance: existe uma narrativa 

que propõe várias narrativas. E o livro, assim como o jogo, não acaba na última 

página. No RPG, bem como na leitura solitária, a inconclusividade é permanente. A 

história continua em mim, o herói continua em mim. Campanha após campanha, 

leitura após leitura. 

 



170 
 

A consequência do tratamento dialógico recebido pelo herói é que a palavra do 
autor se constitui como palavra sobre alguém presente, que escuta e responde, 

que participa como agente do discurso, e não como simples objeto do mundo do 
autor. A palavra do autor é dialogicamente orientada para o herói, é discurso 
sobre o discurso: ele não fala do herói, mas com o herói. Há, portanto, uma 
relativa autonomia dos heróis no limite da ideia artística, na medida em que a 
consciência do criador está presente de forma ativa, dialógica, participante do 
construto das vozes, da polifonia (BRAIT, 2009:58). 

 

A dialogia própria do RPG – de suas práticas de contínua apropriação, 

hibridação e reprodução – aponta para uma multiplicidade de vozes que vai muito 

além do grupo de jogo. Esse grupo performatiza o eco de suas variadas matrizes 

culturais, de um mercado importante e complexo, de uma subcultura que interliga 

várias subculturas. Nada impede o jovem que lê romances, livros de história, assiste 

a filmes de ficção científica ou de terror, consome pornografia e gibis, vai a 

concertos de rock, passeatas de protesto, eventos de cosplay, frequenta lanhouses 

de jogar RPG. Muito pelo contrário, a construção de seu personagem pode utilizar 

esse mar de referências e, mesmo assim, produzir coerência narrativa dentro do 

grupo. 

A dificuldade de se identificar quem é o criador dentro do universo do RPG – 

se aquele que produz o jogo (sistema ou manual), se o mestre ou se os jogadores – 

pontua o que Bakhtin define como uma relação dialógica de consciências, em que o 

autor-criador se define a partir de uma consciência de uma consciência. É da dupla 

orientação de significados, de sua teoria da linguagem, que Bakhtin constrói todo o 

seu arsenal teórico (TEZZA, 2005:214-215). 

Se há um enunciado a quem ele se dirige? Para Bakhtin, existe um 

destinatário, com uma determinada proximidade, concretude, consciência, de cuja 

responsividade depende o autor. Mas além desse destinatário, identificado como um 

segundo, há um outro, um terceiro nesse arranjo. Um pressuposto superdestinatário, 

cuja responsividade se espera que ocorra num plano ou metafísico ou 

historicamente distanciado. Também chamado de destinatário de emergência,este 

terceiro, em épocas e com noções de mundo diferentes, pode adquirir variadas 

identidades: talvez de “Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência 

humana imparcial, o povo, o julgamento da história, a ciência, etc.” 

(BAKHTIN,1997:356). Para aquele que realiza a produção verbal, Bakhtin não 
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recomenda sua entrega total àqueles próximos, no espaço ou no tempo, e prevê 

uma possibilidade de compreensão responsiva situada em outras direções. Este 

terceiro elemento, como que invisível acima dos outros participantes, presencia o 

diálogo e situa-se como fator constitutivo do todo do enunciado. Este fato decorre da 

natureza da palavra que sempre quer ser ouvida, busca a compreensão responsiva, 

não se detém numa compreensão que se efetua no imediato e impele sempre mais 

adiante (de um modo ilimitado) (Ibidem). 

O que se denota da construção conceitual de linguagem de Mikhail Bakhtin é 

o seu descolamento de correntes linguísticas ou teorias literárias específicas. Para 

Brait, o que é mais determinante em sua análise é a sua visão de mundo, que passa 

“pela teoria da literatura, pela filosofia, pela teologia, por uma semiótica da cultura, 

por um conjunto de dimensões entretecidas e ainda não inteiramente decifradas” 

(BRAIT, 2005:88) O interesse de Bakhtin ultrapassa suas preocupações com a 

produção estética e sua análise, e procura estabelecer, 

 

[...]ao longo de seu percurso, intrincados diálogos filosóficos com várias 
tendências, como é o caso do neokantismo, da fenomenologia, do marxismo, do 
freudismo e, ainda, com outras áreas do conhecimento florescentes em sua 
época, caso da linguística, da estilística, da biologia, da física e da matemática. 
Todo esse universo científico e cultural deixa marcas tanto no que diz respeito 
ao vocabulário incorporado e adaptado a seus estudos quanto à possibilidade de 
tentativas de decifrar o projeto que está por trás de seus escritos, incluindo 
produção de sentido, significação, autoria, enunciação, gênero, atividade 
interativa etc. (BRAIT, 2005:88) 

 

O sentido de linguagem bakhtiniano de ser uma construção dialógica 

permanente vital para a constituição das culturas das sociedades tem um 

contraponto sensual interessante em Barthes. 

 

Como diz a teoria do texto: a linguagem é redistribuída. Ora, essa redistribuição 
se faz sempre por corte. Duas margens são traçadas: uma margem sensata, 
conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua em seu estado canônico, tal 
como foi fixada pela escola, pelo uso correto, pela literatura, pela cultura) e uma 
outra margem, móvel, vazia (apta a tomar não importa quais contornos) que 
nunca é mais do que o lugar de seu efeito: lá onde se entrevê a morte da 
linguagem. Estas duas margens, o compromisso que elas encenam, são 
necessárias. Nem a cultura nem a sua destruição são eróticas: é a fenda entre 
uma e outra que se torna erótica. O prazer do texto é semelhante a esse instante 
insustentável, impossível, puramente romanesco, que o libertino degusta ao 
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termo de uma maquinação ousada, mandando cortar a corda que o suspende, 
no momento em que goza (BARTHES, 1987:11). 

 

Barthes, ao comentar o livro Cobra, de Severo Sarduy, busca localizar prazer 

da leitura que se permite ser geral, onde a língua se reconstrói alhures pelo fluxo 

apressado de todos os prazeres da linguagem. Onde, alhures? No paraíso das 

palavras (BARTHES, 1987:14). E, aquilo que nos parece ser uma bela e forte 

imagem ainda oferece certo grau de limitação. 

 

Sem dúvida, Barthes elimina a hierarquia das velhas classificações, mas seu 
conceito abriga, para nós, uma controvérsia: o interrelacionamento das palavras 
via dicionário nem de longe reproduz as complexas relações dialógicas que se 
encarregam de constituir o “tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura” 
(MACHADO, 2007:200). 

 

O que é, para um mestre de RPG, o começo de uma campanha? Ele tem o 

conhecimento dos elementos da história, do seu ambiente, das regras pré-

determinadas pelo manual e por todos os apetrechos narrativos que podem 

aparecer durante o jogo. No início, as tomadas de decisão sobre quais componentes 

utilizar e qual o roteiro básico a ser construído podem passar por improviso, onde “o 

acidente ou lançamento de dados que 'abre' tal texto não contradiz a necessidade 

rigorosa de sua armação formal” (DERRIDA apud STOCKER, 2006:161 tradução 

nossa). Para Derrida (idem), este jogo da produção textual define-se como 

centralidade de acaso e regra. A esse brinquedo podemos denominar literatura ou 

livro, se for exibida a sua face negativa e reversiva de um projeto antigo. Se livro, 

jogo, mídia, divertimento ou discurso, o que prevalece é seu caráter de narrativa e 

seu modo de construção a partir da linguagem. 

 

2.3 Gênero e Matrizes Culturais do RPG 

 

Quando Derrida afirma categoricamente que “não vou misturar gêneros. 

Repito: gêneros não são feitos para serem misturados. Eu não vou misturá-los” 

(DERRIDA, 1980:55 tradução nossa). 
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Assim que a palavra "gênero" soa, assim que ela é ouvida, assim que alguém 
tenta concebê-la, um limite é delineado. E quando um limite é estabelecido, 
normas e interdições vêm logo atrás: "Faça", "Não faça” diz o "gênero", a palavra 
"gênero", a figura, a voz ou a lei de gênero. E pode-se dizer isso do gênero em 
todos os gêneros, seja isto uma questão de determinação genérica ou geral do 
que alguém venha a chamar "natureza" ou physis (por exemplo, um gênero 
biológico, no senso de gênero, ou o gênero humano, um gênero de tudo que é 
geral), seja uma pergunta de uma tipologia designada como não natural e 
dependente de leis ou ordens que foram celebradas para serem opostas a 
physis, de acordo com valores associados com techne, thesis, nomos (por 
exemplo, um gênero artístico, poético ou literário) (DERRIDA, 1980:56, tradução 
nossa). 

 

Ele refere-se ao fato de que o texto, assim como a linguagem, busca em si a 

referência de sua origem, de sua marca. Na visão de Derrida, literatura sempre 

manteve a capacidade de ser reflexiva. “Em 'A Lei do Gênero' [...] Derrida elabora a 

noção de 'participação sem pertencimento' [...] como um modo de descrever a lógica 

peculiarmente elíptica ou não-totalizante pela qual um texto recorre a si mesmo. Isso 

é, talvez, mais facilmente ilustrado no contexto do que ele chama o 'gênero-

cláusula'” (ROYLE, 2003:89, tradução nossa). A referência de gênero pode ser 

encontrada tanto dentro do texto como fora dele. 

No RPG as atribuições de gênero são, em grande parte, importadas das 

estruturas categoriais literárias. Os jogos são construídos baseados em estruturas 

formais arquetípicas de gêneros ficcionais. Encontram-se, em um jogo que se baseia 

em aventuras medievais, o guerreiro, o mago, o ser mitológico (elfos, duendes, 

gnomos), criaturas monstruosas e vários tipos de híbridos. Esta relação não se fez 

por mera coincidência, pois o texto literário que deu base ao universo do RPG e a 

outros construtos do território da cultura popular foi o Senhor dos Anéis (e outras 

criações como o Hobbit e Silmarilion), que, por sua vez, tem raízes que vão da Ilíada 

e Odisseia, de Homero, até a literatura medieval, área da qual Tolkien era professor 

em Oxford. Beowulf, texto de origem anglo-saxã, que aborda a história de um herói e 

suas lutas contra monstros, inclusive um dragão; os romances arthurianos, entre 

eles Sir Gawain and the Green Knight, por cuja edição e tradução o próprio Tolkien 

foi responsável; os romances de Chrétien de Troyes; as lendas medievais de 

Alexandre, o Grande, inspiração para Two Trees in Valinor; e o romance islandês 

Eddas and Sagas constituem-se como elementos centrais na narrativa do criador de 

Bilbo Bolseiro. Mas para Tolkien, O Senhor dos Anéis deve ser denominado mais 
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como um romance heroico do que como novela. Outro fato que torna o trabalho de 

Tolkien notável é sua capacidade de compor boa parte de sua obra justapondo 

esses elementos da Antiguidade e da Idade Média a referências do folclore, mitos e 

contos tradicionais europeus da tradição oral e dos resgatados e editados pela 

literatura dos contos de fada (ANDERSON, 2005:8-9). De um lado, o erudito 

especialista na produção escrita antiga e medieval e, do outro, o pesquisador 

arqueólogo de histórias. Segundo a biografia de Tolkien, escrita por Humphrey 

Carpenter (apud CHANCE, 2001:2), ele se considerava, por isso mesmo, não um 

inventor de histórias, mas sim um descobridor de lendas. 

Até que ponto a continuidade ou retorno de um gênero não se faz por 

intermédio da sátira ou do pastiche? A forma continua lá, mas o texto tem outras 

conotações. Se o gênero é autorreferência, é comentário, é paródia, sobre a forma 

ou sobre o enunciado, sobre textos ou sobre condições ideológicas e históricas, 

 

[...] cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na 
comunicação sócio-ideológica. A cada grupo de formas pertencentes ao mesmo 
gênero, isto é, a cada forma de discurso social, corresponde um grupo de temas. 
Entre as formas de comunicação (por exemplo, relações entre colaboradores 
num contexto puramente técnico), a forma de enunciação (“respostas curtas” na 
“linguagem de negócios”) e enfim o tema, existe uma unidade orgânica que nada 
poderia destruir. Eis porque a classificação das formas de enunciação deve 
apoiar-se sobre uma classificação das formas da comunicação verbal. Estas 
últimas são inteiramente determinadas pelas relações de produção e pela 
estrutura sociopolítica. Uma análise mais minuciosa revelaria a importância 
incomensurável do componente hierárquico no processo de interação verbal, a 
influência poderosa que exerce a organização hierarquizada das relações 
sociais sobre as formas de enunciação. O respeito às regras da “etiqueta”, do 
“bem-falar” e as demais formas de adaptação da enunciação à organização 
hierarquizada da sociedade têm uma importância imensa no processo de 
explicitação dos principais modos de comportamento (BAKHTIN, 2006:42-43). 

 

Bakhtin deteve-se profundamente no estudo do romance como gênero, 

identificando em sua análise certas dificuldades, principalmente por uma 

constatação: “o romance é o único gênero por se constituir, e ainda inacabado” 

(2002:397). Se, de um modo geral os elementos geradores e constituintes dos 

gêneros são de difícil identificação, o surgimento e formação do romance é um fato 

histórico. Bakhtin acredita que o romance, como gênero, ainda não está, 

estruturalmente, totalmente consolidado, abrindo um horizonte ainda vasto de 

“possibilidades plásticas” (idem) Dentro desse campo de estudo, direcionou seu 
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olhar para a relação entre o discurso e a linguagem como formadores dos gêneros. 

Nessa relação, encontram-se elementos que contribuirão para um entendimento do 

texto a partir de sua dialogicidade. Para Bakhtin, gênero e texto são resultados de 

uma construção totalizante (MACHADO, 2007:200). Reside nessa visão o fato de 

que os gêneros devem ser entendidos não como método classificatório, mas a partir 

dos processos dialógicos que os constituem, a grande contribuição de Bakhtin para 

o estudo dos gêneros. Em sua concepção, a linguagem bem como a textualidade 

são produtos de contínuas interações sociais, portanto tanto os gêneros como os 

discursos podem ser entendidos como “esferas de uso da linguagem verbal ou da 

comunicação fundada na palavra” (MACHADO, 2005:152). Temos, então, que a 

grande contribuição de Bakhtin está na necessidade de se focar de que forma os 

vários usos da linguagem determinam e são determinados pela sua pluralidade. O 

caráter dialógico está na pluralidade das vozes discursivas e adquire uma face de 

comunicação mediada que, com base nestas concepções, podemos direcionar para 

a análise dos processos de comunicação de massa ou dos meios digitais (idem). 

Para este estudo, cujo objeto está nas redes sociais, local de práticas dialógicas, a 

teoria bakhtiniana clareia as dificuldades de se analisar os discursos e a construção 

da linguagem, além de auxiliar a identificação dos gêneros, sejam nos jogos ou em 

suas consequentes práticas textuais.  

As cinco características propostas por Swales interagem para construir uma 

concepção de gênero próxima à de Bakhtin: 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade 
discursiva original e, portanto, constituem a razão do gênero. A razão subjacente 
dá o contorno da estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe as 
escolhas de conteúdo e estilo. O propósito comunicativo é o critério privilegiado 
que faz com que o escopo do gênero se mantenha relacionado estreitamente 
com uma determinada ação retórica compatível com o gênero. Além do 
propósito, os exemplares do gênero demonstram padrões semelhantes, mas 
com variações em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. Se forem 
realizadas todas as expectativas em relação àquilo que é altamente provável 
para o gênero, o exemplar será visto pela comunidade discursiva original como 
um protótipo. Os gêneros têm nomes que são herdados e produzidos pelas 
comunidades discursivas e importados por outras comunidades. Esses nomes 
constituem uma comunicação etnográfica valiosa, porém tipicamente precisam 
de validação adicional (SWALES apud BIASI-RODRIGUES et al., 2009:22-23). 
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A partir daí, Biasi-Rodrigues et al. (2009:23) percebem o quanto, para Swales, 

os conceitos,como os de gênero e comunidade discursiva, encontram-se 

profundamente relacionados. Esse autor defende a concepção de comunidades 

como verdadeiras redes sociorretóricas, que têm, na sua ação, um 

compartilhamento de interesses em comum e cujos componentes dividem, entre si, 

uma mesma familiaridade com determinados gêneros na sua utilização em ações 

comunicativas. Finalmente, Biasi-Rodrigues et al. concluem que gêneros não são 

propriedade individual, mas sim pertencem a essas comunidades discursivas que, 

por sua vez, produzem as convenções e padrões que serão determinantes na 

atuação de cada membro desse grupo. 

Martín-Barbero e Rey (2001:110) observam que o fato de os gêneros 

subordinarem-se a uma determinada lógica de formatos deve-se tanto a condições 

ditadas por um mercado de bens culturais como ao que se define como uma crise 

antropológica das narrativas tradicionais. Preocupação esta, a mesma de Benjamin. 

Essa crise pode ser definida por uma quebra da linearidade com que as narrativas 

do presente remetem ao passado e podem ser percebidas no futuro como uma 

sequenciação de matrizes culturais superpostas. Se a modernidade determinou que 

as narrativas podem ser transformadas em mercadoria reprodutível – e aqui já não é 

mais a tradição que confere o formato, o gênero, mas sim o seu rótulo na prateleira 

– a pós-modernidade fragmenta, dissolve, mistura e, por fim, digitaliza esse mesmo 

bem cultural. A narrativa do RPG – colcha de retalhos de microrrelatos – é filha 

dessa condição, despegada de uma tradição, multifacetada e disponível em 

quaisquer meios que se queira. Na condição moderna ou pós-moderna, a 

multiplicação de gêneros atua em paralelo com a dispersão e heterogenia das 

audiências.  

 

Os gêneros diversificam-se porque se alteram, com o processo de 
modernização, as referências simbólicas que conformam o imaginário coletivo; 
transformam-se em função dos apelos da indústria cultural e de um mercado de 
bens simbólicos sempre em expansão. Este mercado conta com a presença de 
um público vasto, ávido por novidades e segmentado por interesses masculinos, 
femininos, geracionais e por necessidades individuais que compõem um quadro 
social bastante heterogêneo (BORELLI apud LOPES et al., 2002:261). 
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Se imaginarmos o somatório de literatura, narrativas de todos os tipos e a 

linguagem como produções historicamente transformadas e dispostas como um 

agrupamento de gêneros textuais, teremos o que Bronckart (1999:100-101) 

denomina de intertextos. O que determina a categorização dentro desse aglomerado 

dinâmico de gêneros são, por um lado, para conjuntos mais bem delimitados, os 

critérios sociais e, por outro lado, para outras coleções sem atribuições claras e com 

atributos de denominação ainda fluidos. Bronckart (idem) acredita que exista um 

processo de indexação para estes gêneros definidos por seu valor de uso em 

determinadas condições e que seu agrupamento se estabelece como um 

reservatório de modelos textuais, do qual podemos, a qualquer momento, fazer uso.  

Apesar de a primeira delimitação de gêneros ser encontrada entre os gregos, 

estes não tinham preocupação com distinguir o texto escrito. Frye (1973:248) vê 

arbitrariedade na escolha de um gênero para aquilo que se lê em um livro, mas 

acredita na necessidade de se usar critérios para determinar os limites de gênero. 

Na sua imagem de música para piano como comparação com produções textuais, o 

que seria, para ele, a literatura genuína é uma questão perturbadora. A este adjetivo 

– genuína –, faltam-lhe aspas. 

Edwards (2003) utiliza do jogo Dreams como exemplo para propor uma 

divisão dentro do RPG entre simulacionismo e narrativismo como modos de jogo, 

em que, para o primeiro já há uma longa e complexa história multidimensional como 

parte do jogo com seus elementos genéricos bem definidos em função de uma 

determinada consistência interna; no modo de narrativismo há uma disponibilidade e 

liberdade para se criar temas que não estejam contidos a priori no jogo. De um 

modo geral, o RPG de mesa tem características de narrativismo e os digitais 

configuram-se, em sua maioria, como simulacionistas. 

Toda obra são todas as obras. Ou como diz Flory (1997:40) “as obras 

literárias são feitas de outras obras literárias”. Toda narrativa são todas as 

narrativas. Quando este autor era criança, seu pai tinha o hábito de contar-lhe 

histórias antes de dormir. Essas histórias, ele, que era um ótimo contador, aprendeu 

com seu pai, que, acredita-se, deva ter aprendido com o bisavô deste que lhes 

escreve. Essas narrativas, que tinham por base uma caboclização dos contos de 

fada europeus, mas sem a tez puritana das versões de Disney, eram permeadas por 
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uma eroticidade e certa dose de violência e de escracho, de grotesco à moda de 

Rabelais. Lá estavam os componentes do híbrido, em que entravam alguns 

elementos do folclore brasileiro. Macunaíma de fundo de quintal ou, nesse caso, de 

beira de cama. Havia uma noção do suspense folhetinesco, pois as histórias nunca 

eram contadas por inteiro numa mesma noite, o intervalo era determinado ou 

falseado pelo sono de um pai que tinha que acordar cedo para trabalhar no dia 

seguinte e, mesmo com os protestos habituais, eram interrompidas devidamente nos 

momentos de clímax.  

 

As marcas da tradição são resguardadas pela oralidade, transmitida de pai para 
filho, durante várias gerações. A narrativa não precisa se encerrar ou prometer 
uma explicação. Seu final permanece em aberto, em consonância com a vida 
cotidiana sempre suscetível a um novo prolongamento. Reflete uma forma 
artesanal de comunicação, por meio da qual homens e mulheres podem, 
enquanto trabalham [ou educam e encantam seus filhos], contar e ouvir 
histórias. A história contada é semelhante a história da vida. O narrador retira de 
sua própria experiência, ou da experiência por outros relatada, o sentido factual 
e imaginário da narrativa. O ouvinte incorpora, por meio da troca recíproca, a 
experiência das coisas narradas. O caráter coletivo da narrativa [como no RPG] 
explicita-se pelo valor utilitário contido em sua mensagem. O objetivo é ensinar, 
orientar práticas, doar conselhos. O narrador, personagem sábio e conhecedor 
deste e de outros mundos, oferece aos ouvintes a experiência enraizada na 
tradição, no cotidiano e na memória coletiva de seus grupos de pertença 
(BORELLI, 2006:103). 

 

Para Sonia Rodrigues (2004:48), “a narrativa com a qual o RPG mantém mais 

semelhanças é a do conto maravilhoso. Esse parentesco não é acidental”. O gênero 

fundador do RPG e um dos mais populares é aquele baseado na fantasia medieval, 

influenciado pelo romance de cavalaria que, por sua vez, tem origem na relação do 

conto mágico com o mito (Idem). Lévi-Strauss (2001:118) identifica uma relação 

profunda entre os contos maravilhosos e os mitos e observa que a diferença entre o 

conto e o mito está, respectivamente, no caráter profano de um e no sagrado de 

outro. Por outro lado, para Lévi-Strauss (idem) – em suas observações sobre o 

pensamento de Propp –, não há motivos para um isolamento entre contos e mitos, 

mesmo que as distinções entre eles sejam sentidas de modo subjetivo por grande 

parte das sociedades como, por exemplo, os momentos e condições em que essas 

narrativas podem ocorrer, em que os contos possuem uma menor rigidez e os mitos 

exigem determinadas prescrições (Idem). Agora, com relação à determinação dos 
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formatos fundamentais, dos derivados e de suas distinções, são necessários 

determinados critérios.   

 

Para estabelecê-los é necessário considerar a história em relação ao meio 
ambiente, com a situação em que foi criado e em que vive. Vida prática e religião 
no sentido mais amplo da palavra, têm enorme importância. As razões para as 
mudanças estão fora da história e não podemos compreender a sua evolução 
sem comparações (PROPP, 1978:180, tradução nossa) 

 

Também, do mesmo modo com que Lévi-Strauss estudou as relações 

estruturais entre os mitos de diferentes culturas, Propp buscou fazê-lo em relação ao 

conto maravilhoso. Para o pensador russo, são as funções os elementos 

fundamentais deste modelo narrativo que determinam seu curso de ação. Há, 

contudo, uma determinação rígida na ordem das funções dentro da narrativa do 

conto fantástico. Propp observou a existência de um sistema de informações pelo 

qual se determina a conexão entre as funções dos personagens e que lhes dá a sua 

vivacidade artística. No conto podem-se omitir algumas informações “e então os 

personagens agem ex machina, ou são oniscientes; por outro lado, a informação 

pode existir mesmo em casos em que se torna em essência desnecessária” 

(PROPP, 2001:40). As funções estão vinculadas por esse sistema de informações e 

dão sentido à ação. 

A observação de Meletinski (2001:91) de que Propp construía sua análise a 

partir da conjunção de fatores históricos e não históricos (diacronia/sincronia) e 

buscava identificar elementos invariantes presentes nos contos maravilhosos, 

aproxima-o mais ainda do modelo de Lévi-Strauss. Para Propp, essas invariantes é 

que determinam a estrutura dos contos mágicos. Apesar de sua preocupação em 

identificar esses elementos invariantes nas estruturas formais, Meletinski pondera 

que, para Propp, não era a morfologia um fim em si mesma e também não era sua 

intenção expor os métodos de produção poética, mas buscar um entendimento 

histórico do conto maravilhoso – enquanto gênero – em suas características de 

uniformidade (Ibidem). 

 

Do ponto de vista morfológico podemos chamar de conto de magia a todo 
desenvolvimento narrativo que, partindo de um dano (A) ou uma carência (a) e 
passando por funções intermediárias, termina com o casamento (W0) ou outras 
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funções utilizadas como desenlace. A função final pode ser a recompensa (F), 
obtenção do objeto procurado ou, de modo geral, a reparação do dano (K), o 
salvamento da perseguição (Rs) etc. A este desenvolvimento damos o nome de 
Sequência. A cada novo dano ou prejuízo, a cada nova carência, origina-se uma 

nova sequência. Um conto pode compreender várias sequências e quando se 
analisa um texto deve-se determinar, em primeiro lugar, de quantas sequências 
esse texto se compõe. Uma sequência pode vir imediatamente após a outra, 
mas também podem aparecer entrelaçadas, como se se detivessem para 
permitir que outra sequência se intercale. Isolar uma sequência nem sempre é 
fácil, mas sempre é possível fazê-lo e com absoluta precisão. Contudo, mesmo 
tendo definido convencionalmente o conto como uma sequência, isto não 
significa, ainda, que o número de sequências corresponda rigorosamente ao 
número de contos. Alguns procedimentos particulares, paralelismos, repetições 
etc., fazem com que um conto possa ser composto de várias sequências 
(PROPP, 2001:51). 

 

Existe, em Propp, uma constante preocupação com o personagem, dentro do 

conto maravilhoso, como elemento estrutural vital para a construção de sentido. No 

personagem são estudados sua funcionalidade, sua categorização em termos de 

atributos definidores e o seu momento de adentrar na história, mas com o cuidado 

de bem identificar, como objetos a serem estudados, as ações efetuadas pelos 

personagens e eles próprios. Para Propp, a originalidade e genialidade dos contos 

estão no modo de determinar as atribuições dos personagens. E estes podem 

substituir um ao outro, realizar a ação que inicialmente não lhe estava determinada. 

A troca tem causas complexas e podem estar vinculada à vida real. Propp observa 

que “o conto sofre a influência da realidade histórica contemporânea, do epos dos 

povos vizinhos, e também da literatura e da religião, tanto dos dogmas cristãos 

como das crenças populares locais”. Mas alerta que a dificuldade de se estudar o 

conto maravilhoso está tanto em sua contínua metamorfose como em sua profunda 

e distante origem com traços do paganismo e de costumes e rituais da antiguidade 

histórica (PROPP, 2001:49). 

Meletinski, comentando Propp, pensa no papel do herói e na ramificação de 

suas ações, em que podemos perceber a origem da base dos elementos do jogo de 

fantasia. O trecho poderia muito bem ser confundido com uma análise teórica 

estrutural das aventuras de RPG. 

 

Em todo esse entrançamento de sentidos tem-se, na prática, a possibilidade de 
realçar a bifurcação segundo dois ramos, aos quais como que correspondem 
dois motivos: a luta contra os inimigos e os monstros (cuja expressão clássica é 
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a luta com o dragão), enquanto defesa e salvação dos “seus” por parte do herói, 
para os quais são conseguidas benesses (valores) e, pelo lado oposto, a queda 
passiva do próprio herói em poder do dêmon e seu resgate. Existe, a esse 
respeito, uma série de variantes intermediárias. Na maioria dos mitos heroicos 
arcaicos, a princípio o herói precisa “livrar-se” de uma série de monstros ou 
armadilhas insidiosas com as quais ele é tentado (iniciação!) ou com os quais se 
tenta “extenuá-lo”, e depois (por sua própria iniciativa, muitas vezes apesar dos 
conselhos recebidos, ou pela destruição de tabus), passa à aniquilação dos 
monstros que ameaçam o cosmos e que perturbam a existência pacífica das 
pessoas (MELETINSKI, 2002:128-129). 

 

Murray (1997:186) lembra que é comum a ideia de que as mais sábias 

histórias do mundo buscam expressar uma mesma crença e verdades psicológicas 

comuns, além de defender a existência de uma unidade nas narrativas tradicionais, 

na qual essas histórias circulem em torno da jornada de um herói que se aparta do 

mundo comum, se vê à frente de inimigos e terríveis perigos em busca de cumprir 

sua missão e trazer a dádiva para seu povo. Se há dúvida de que este formato ainda 

está presente nos dias de hoje, Murray lembra a saga Star Wars, de George Lucas, 

em tempos de pós-modernidade e de anti-heroísmo, para provar que podemos 

enxergar esse mesmo padrão ancestral em nossas narrativas. Mas Murray não crê 

que somente os contos folclóricos e as histórias de aventura apresentem padrões 

estereotipados e compartilha com outros autores a tese de que haja um número 

limitado de enredos em todo o mundo. Enquanto Rudyard Kipling enumerou um total 

de 69 padrões básicos, Borges menos de 12 e Ronald B. Tobias considerava como 

20 o total de padrões de enredo em todas as literaturas (idem). 

O modelo do herói está, desde o início, intimamente ligado ao do anti-herói, o 

qual muitas vezes une-se ao herói, numa única pessoa. É preciso dizer, antes de 

mais nada, que justamente aos mais antigos, aos mais arcaicos heróis culturais é 

que são atribuídos os ardis mais diabólicos, nem sempre realizados por meios 

legítimos ou edificantes (MELETÍNSKI, 2002:92).  

Até que ponto a continuidade ou retorno de um gênero ficcional não se faz por 

intermédio da sátira ou do pastiche? O farwest espaghetti – seja na apropriação 

cômica ou na realista, em que a sujeira e a poeira do velho oeste atuam quase como 

um personagem próprio, diferente do pastiche sedimentado do original americano 

que padece, como muitos produtos da cultura ianque, da ambientação insípida – 
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trabalha em outro registro diferente do farwest tradicional, mesmo que compartilhem 

de uma mesma categorização genérica.  

 

Mas é uma ilusão crer que a obra tem uma existência independente. Ela aparece 
em um universo literário povoado pelas obras já existentes e é aí que ela se 
entrega. Cada obra de arte entra em relações complexas com as obras do 
passado que formam, segundo as épocas, diferentes hierarquias (TODOROV, 
1976:211). 

 

NO RPG, a importância do aprendizado das habilidades técnicas depende, 

em grande parte, de uma compreensão do universo em que o jogo especificamente 

se desdobra. São basicamente quatro os importantes períodos históricos utilizados 

como pano de fundo nos jogos: a Antiguidade, focada principalmente na literatura 

mitológica greco-romana; a Idade Média, que gerou o fundante Dungeons and 

Dragons; a Renascença, nos textos góticos; e um certo tempo futuro, no qual se 

ambientam os jogos baseados em textualidades da ficção científica ou fantástica. 

Podemos, ainda, citar alguns jogos que se ambientam no período presente, mas 

esta contemporaneidade pode servir de conexão com outros períodos, como é o 

caso dos jogos gerados a partir da série Heroes64. Nesta série, os personagens 

descobriam, de acordo com o andamento da história, que possuíam poderes 

extraordinários, entre eles o de se deslocar no tempo e no espaço. 

Aquele que resolve se aprofundar no jogo, melhorar a sua eficiência técnica 

como jogador (personagem) e ter mais prazer na atividade deve buscar uma 

imersão nos universos relacionados ao jogo (informações históricas, literatura, 

cinema, TV, HQ, estilo de música e os diversos produtos da cultura pop). A ideia é 

vivenciar, de forma cada vez mais realista, o jogo, o personagem e suas 

circunstâncias (período histórico, estilo, gênero). O jogador, ao se iniciar no RPG, 

logo sente a necessidade de se apoderar de informações sobre outras realidades 

em que vivem seus personagens. A leitura pode se focar, como hipótese, nos 

universos de referência de cada jogo e nos materiais de divulgação, como sites, 

blogs e revistas que tratam dos diversos subtemas sobre RPG. 
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No RPG, a “pilhagem narrativa” é uma constante. Temas, histórias, enredos, 
personagens, clichês, estratégias de livros, filmes, quadrinhos, a “pirataria” é 
livre para desenvolver narrativas no jogo. É o uso do tópico criticado por 
Umberto Eco. Tal prática é inevitável no RPG, jogo de massa, ficção produzida 
por não profissionais. Poder-se-ia até dizer que é um “carnaval narrativo”, colcha 
de retalhos advindos das várias mídias. Por que não tomar de empréstimo bons 
resultados alheios? O desenvolvimento de um estilo próprio – mesmo 
considerando que a “pilhagem” seja inevitável – por parte dos mestres e dos 
jogadores de RPG é limitado pelo formato instantâneo, interativo e oral como é o 
RPG. Mesmo com este limite, mestres mais experientes costumam criar suas 
“marcas” nos jogos (RODRIGUES, 2004:55). 

 

Não é demais lembrar que o foco da observação etnográfica deste trabalho 

está nas redes sociais e em suas comunidades, vistas como espaços de mediação 

em que se comentam fatos de jogos, o RPG em si e também onde se joga. Espaços 

de comentário e de ação. Certeau identifica, nos relatos de jogos, uma mesma 

estrutura de enunciação, permeada por formalizações, regras, esquemas que se 

confirmam pela repetição e se fixam pela memória. Essas narrativas, construídas no 

grupo, constituem-se em “repertórios de esquemas de ação entre parceiros” 

(CERTEAU 1998:84).  

 

Contos e lendas parecem ter o mesmo papel. Eles se desdobram, como o jogo, 
num espaço excetuado e isolado das competições cotidianas, o do maravilhoso, 
do passado, das origens. Ali podem então expor-se, vestidos como deuses ou 
heróis, os modelos dos gestos bons ou maus utilizáveis a cada dia. Aí se narram 
lances, golpes, não verdades (idem). 

 

Em busca de traçar um percurso de origem dos elementos das narrativas, 

vigiando-lhes suas pegadas nas obras de outros que estão nas obras de uns, 

usamos o conceito de matrizes culturais. Onde o produtor destas histórias bebeu, 

qual a sua fonte? Nas obras de outros autores, na linguagem, nas narrativas 

populares, nos fatos históricos ou nos processos psíquicos que sua mente produz 

utilizando-se de e misturando todas essas procedências. A partir da referência de 

Barbero, Leme busca definir matriz cultural como sendo um: 

 

Conjunto de procedimentos culturais exercidos por um determinado grupo social, 
num processo de construção de uma identidade coletiva, no qual uma rede de 
significação foi sendo elaborada historicamente, através da prática social, e que 
acabam tornando-se um sedimento, pela sua permanência e uso, para a 

constituição de novas expressões culturais (LEME, 2003:58/9). 



184 
 

 

Leme (2003:56), ao estudar a produção musical brasileira, depara-se com o 

problema metodológico de elencar as matrizes culturais dessas obras. A alta 

complexidade desse trabalho exige que se relacionem as matrizes e as mediações 

culturais responsáveis pela sua produção, devendo estar estruturado (seu estudo) 

por bases transdisciplinares. A imbricação entre matrizes culturais e as mediações 

devem ser referenciadas para se analisar como as lógicas de produção e os modos 

de recepção são balizados por tipos de mídias, capacidades comunicacionais e por 

conformidades ideológicas. 

 

As relações entre matrizes culturais e formatos industriais, e entre as lógicas de 
produção e competências de recepção, se estabelecem no embate entre os 
discursos existentes na sociedade, através das diferentes formas de 
representação política e de comunicação. Tal qual uma rede, as relações entre 
matrizes culturais e lógicas de produção são mediadas por diferentes regimes 
institucionais [...]; as relações entre matrizes culturais e competências de 
recepção são mediadas por diversas formas de sociabilidade [...]; as relações 
entre as lógicas de produção e os formatos industriais são mediadas pelas 
técnicas [...] e, enfim, as relações entre os formatos industriais e as 

competências de recepção são mediadas pelas ritualidades (LEME, 2003:58). 
 

A capacidade humana de produzir seus artefatos culturais é imensa e baseia-

se nessa deriva dialógica em que as trocas simbólicas são conduzidas pela 

transformação, troca, metamorfose, destruição e reconstrução, em que cada vez 

mais podemos perceber o quanto o cultural tem de natural. Entender esses 

processos é seguir suas pegadas, suas pistas como detetives ou arqueólogos das 

produções narrativas humanas.  

 

É como se fosse necessário permanente movimento de ir e vir: dos fundamentos 
históricos e filosóficos até as formas, princípios de classificação, categorias; e, 
imediatamente após, percorrer o caminho inverso que conduz das formas e 
categorias aos fundamentos históricos e filosóficos. É possível afirmar, então, 
que os gêneros ficcionais se constituem como matrizes culturais universais, 
recicladas no decorrer do tempo (BORELLI, 1996:174). 

 

Perry constata que a indústria das séries americanas – produtos até há pouco 

tempo denominados de enlatados no Brasil – tem um débito importante para com a 

conexão televisão e o setor cinematográfico. Hollywood, em seu auge, ensinou-nos 
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a ler imagens, a fazê-las parte de nosso inconsciente, além de definir os modelos 

narrativos e ofertar uma ideia de América, tanto para americanos como para não 

americanos. A partir do modelo de formato do cinema em categorias como western, 

thriller e musical, ocorre uma metamorfose para os modelos dominantes da 

televisão. Perry encontra, em Browne, o conceito de megatexto para explicar como 

uma concepção de América é produzida e se constitui hegemonicamente. “Uma 

característica crucial desta concepção é que são ambos eminentemente acessíveis 

e extraordinariamente complexos; imediatamente fáceis de reconhecer, mas ainda 

impossíveis de definir” (PERRY, 1998:27-28, tradução nossa). A partir do exame 

profundo da transmissão cultural e aquisição conceitual, Perry pode focar as soup 

operas americanas e identificar um modelo esquemático em seu interior. 

Observando essas obras de fora e unitariamente, torna-se praticamente impossível 

qualquer leitura – em que se pode notar, como característica, a narrativa redundante 

– repetitiva e opaca. É a continuidade do acompanhamento que permite aproximar-

se de seus significados e permite perceber a noção de comunidade que a audiência 

produz (Ibidem:28). Ao mesmo tempo em que podemos concluir, daqui, que os 

modelos de narrativas como as séries, as soup operas e as novelas latino-

americanas são um excelente objeto de estudo das mediações e de análise de 

matrizes culturais, também encontramos a dificuldade em que o meio acadêmico 

esbarrou nessas leituras. Observar sem também participar da mediação é um 

péssimo caminho metodológico. 

 

2.4 Elementos da Narrativa do RPG 

 

2.4.1 Guerra e Violência 

 

O pano de fundo da guerra ou da batalha, não somente em jogos mas 

também em inúmeros produtos culturais, pode exercer um fascínio nos receptores, 

talvez explicado por serem esses domínios – o da guerra em termos gerais ou na 

especificidade prática e objetiva da batalha – campos do exercício do heroísmo. A 

grande maioria dos heróis, afinal de contas, é composta de guerreiros. Incutir nos 

jovens a vontade de ser tornarem bravos homens de armas e defensores de 
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interesses, a priori, coletivos foi a missão de grande parte dos organismos culturais. 

A coragem, o destemor, a bravura eram, desde os primórdios da humanidade, 

valores supremos dentro dos grupos sociais. A ideia da guerra também está ligada à 

de aventura, de missão, de chamado. O guerreiro é aquele que conquista e que 

liberta. Esse sentimento foi construído e utilizado eficazmente por governantes que 

tinham interesse em ampliar seus domínios ou evitar levantes. Como estratégia, em 

períodos mais recentes, a utilização das mídias e de produtos do setor de 

entretenimento tem se mostrado de grande eficiência na tentativa de tornar a guerra 

e a violência algo aceitável e participante de nosso cotidiano.  

Muitos autores percebem uma intencionalidade estratégica entre as estruturas 

militares e o mundo do entretenimento. Solomon (2007:26) nota que, no caso do 

filme Apocalypse Now, há uma tentativa de expressar a ideologia do imperialismo 

americano e seu empreendimento colonial por meio da capacidade de representar a 

guerra como uma maravilha tecnológica. Já no noticiário da TV, recebemos as 

imagens de um palco de batalha como se fosse um espetáculo. Do show da CNN 

para o seu console, é uma operação rápida e lucrativa. Opera-se um processo de 

coisificação da morte, em que o inimigo,suas armas e ambiente passam a se tornar 

meros alvos. Levidow discute o fato de simuladores de aviões e videogames 

produzirem uma circularidade, ou seja, quando um é criado, logo torna-se importante 

oportunidade de negócios, e o produto gera uma proximidade com o discurso militar. 

Para Levidow o realismo dos jogos oferece uma fantasia de onipotência e de 

controle: “Os games da Nintendo privatizam tais fantasias, mas eventos como a 

Guerra de Golfo divulgam-nas. As fantasias onipotentes, no entanto, também 

precisam conter níveis de ansiedade, gerados pela impotência, e de vulnerabilidade 

para ameaças invisíveis” (LEVIDOW. 1994:318, tradução nossa). Essas tecnologias 

de imagem aproximam-nos cada vez mais do realismo do campo de batalha, mas, 

em compensação, geram um importante distanciamento psicológico e moral. 

Levidow vê esses artefatos como um processo de transformação da guerra como 

apenas “relações sociais entre coisas” (Ibidem:321, tradução nossa). Chan 

(2005:26) igualmente percebe um projeto por trás da proliferação de jogos de guerra 

e cita críticos dessa conexão, como Henry Giroux, Nick Turse e Nina Huntemann, 

que compartilham o temor de que a esfera pública esteja sendo militarizada. 
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Também relaciona produtos digitais dessa indústria, que seguem essa tendência: 

America’s Army, Kuma War, Full Spectrum Warrior e SOCOM: U.S. Navy Seals. 

Turse (apud Chan, 2005:26) acredita que, por trás do discurso de militarização, 

esteja uma intenção objetiva de formar tomadores de decisão para o campo de 

batalha, negando a esses jovens a escolha moral entre lutar ou não e por qual 

causa. Segundo Lopes et al. (2002:32), o que está em jogo, nas construções sociais 

de sentido dentro dos objetos culturais, nada mais é do que a determinação de 

poder. 

Como vimos até agora, boa parte do universo de jogos busca, na 

agressividade, na violência, o seu atrativo, o seu motor, mesmo que esses jogos não 

sejam especificamente de guerra ou luta. Para Gygax, segundo a anotação de King 

e Borland (2003:5), não é por obra do acaso que os jogos, tradicionalmente, são 

focados na violência, seja D&D, Quake, o xadrês ou até mesmo Monopólio. Estes 

jogos respondem a elementos instintivos profundos na mente das pessoas. Há uma 

agressividade competitiva inerente a essas atividades. Afinal, como conclui Gygax 

(apud KING & BORLAND, 2003:5, tradução nossa), “você está lá para ganhar”. 

Mas, afinal de contas, até que ponto a violência pode ser perigosa. Existe 

uma profunda polêmica em torno de como jogos, ou mesmo a mídia como um todo, 

podem estimular práticas violentas em crianças e jovens. A própria ideia de violência 

é por si só um complicador. Tendemos a olhar para a violência como um fato 

objetivo, mas esquecemos que todo um universo de imaginário está vinculado a 

essa concepção. Violência pode até mesmo ser produtora de identidades. 

 

A violência é limite e tensão, a violência é a tinta cartográfica que revela a 
multiplicidade de estilos, de marcas, de grupos sociais, de bairros segregados 
nas periferias, fazendo pulsar, através de suas práticas, uma dinâmica cultural 
sui generis, na qual quem se percebia esquecido torna-se incluído, cravando, a 

ferro e fogo, a sua condição de existência no corpo social (DIÓGENES apud 
ALVES, 2005:94). 

 

Segundo a advertência de Buckingham (2008:129), há um papel significativo 

nas pesquisas de audiência que focam as relações entre crianças e a violência 

midiática, mas há uma clara tendência redutivista nas análises sobre seus efeitos. O 

foco destas ocupa-se, prioritariamente, da capacidade das mídias de gerar 

agressividade em jovens e crianças. Para boa parte desses pesquisadores ou 
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comentadores, os produtos do setor de entretenimento relacionam-se com o 

imaginário infantil de maneira determinística e diretamente causal. Há uma 

objetivação nos produtos e nas mentes dessas crianças que não permite um 

entendimento mais amplo do conceito de violência, nem de como se dá esta 

interação no momento da recepção desses artefatos. Não existe um olhar mais 

aproximado de jovens e crianças sobre como se processam as suas escolhas. 

“Jogar um jogo ou optar por um programa de TV é uma escolha consciente, uma 

ação individual. Faz parte de um intercâmbio complexo entre o que a criança precisa 

e o que o entretenimento oferece”. (JONES, 2004:40) Em outro registro, Martuccelli 

busca entender violência entre jovens como um processo de produção social 

proveniente das regulações morais a que estão sujeitos. 

 

O recurso à violência por parte dos jovens pode provir assim da enorme tensão 
que experimentam entre dois extremos: eles são ao mesmo tempo os principais 
destinatários do discurso moral do autocontrole e, na prática, são um grupo 
social particularmente exposto à ausência de diversificação de redes sociais que 
os comprometa dentro da sociedade. Em suma, a pretensa “imprevisibilidade” 
moral ou “enervamento” dos jovens frequentemente não é nada mais do que a 
manifestação do conflito entre um modelo normativo desconectado dos fatos e 
sua fraca filiação social (MARTUCCELLI, 1999:172).  

 

Nas famílias urbanas modernas, o papel de educadores exercido pelos pais 

foi extremamente limitado pelas contingências da sobrevivência. Com a emergência 

das mulheres no mercado de trabalho, ainda não foi possível um equacionamento 

de seu papel dentro do ambiente doméstico. Do mesmo modo, a reconstrução do 

homem e de seus papéis não se articulou com o novo papel de sua parceira. A 

condição de ser pai e mãe gerou um distanciamento por conta da falta de tempo 

típica da era em que vivemos65. No enfraquecimento do papel de educadores dos 

pais, um fator foi determinante na relação com a violência das crianças e jovens: a 

transferência do papel de geradores e administradores do universo de fantasia de 

seus filhos. As canções de ninar e as histórias contadas ao pé da cama, as 

brincadeiras em torno de mitos (Papai Noel, Coelho da Páscoa) foram sendo 
                                                        
65

 O trabalho, a partir do final do século XX, gerou uma proximidade de controle possível pelas 
inovações tecnológicas. O efeito principal foi uma muito maior disponibilidade e acessibilidade para o 
trabalho. Além disso, a contínua e crescente necessidade das corporações de construir 
competitividade determinou uma jornada de trabalho cada vez mais ampliada. O desligamento dos 
assuntos do escritório tornou-se uma tarefa difícil, e a dinâmica desse modelo de vida trouxe um 
impacto emocional na vida das pessoas, o que as privou de boa parte do convívio familiar.  
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substituídas, progressivamente, por outros elementos, como as mídias e os grupos 

infanto-juvenis. Jovens e crianças tiveram que articular sozinhos, ou entre si, a 

relação entre fantasia e realidade. Mas culpar as mídias, simplesmente, como o fator 

mais importante na produção de mentes violentas, argumento utilizado por muitos 

especialistas e pela própria mídia, deixa de lado toda a complexidade da produção 

de sentidos e de imaginário em um mundo cada vez mais midiatizado. Não são o 

filme, as histórias em quadrinhos, o jogo que induzem ao comportamento violento. A 

recepção desses produtos pode gerar problemas, quando se justapõe a ampliação 

do realismo dessas produções à falta de uma educação afetiva familiar do 

imaginário66. Jones (2004:133) acredita que, quando um jovem, ou até mesmo uma 

criança, comete um ato de violência objetiva que gera algum tipo de mal, como no 

caso extremo de atirar em alguém, a expressividade de sua raiva obsessiva permite 

dizer que esse indivíduo perdeu, em algum momento, a percepção da fronteira entre 

realidade e fantasia. Esse autor relata que a experiência de Smith, na psicologia 

infantil, em questões de violência permitiu-lhe chegar às seguintes constatações: 

 

Pais têm medo de brigar de mentirinha com filhos e derrubá-los no chão, 
crianças não podem brincar de fingir que estão matando umas às outras e 
certamente não se ensina a elas como brigar de qualquer maneira controlada, 
nem mesmo como se impor perante alguém que as esteja incomodando. Apesar 
de toda a ênfase que se dá atualmente, nas escolas, para que as crianças 
entrem em contato com seus sentimentos, acaba-se deixando de lado todos os 
sentimentos mais assustadores, como a raiva. Se uma criança diz “sinto que 
amo você”, nós nos derretemos todos. Mas se ela diz “estou com vontade de 
matar você”, a resposta é “não, você não está”. De modo que, quando um 
garotose depara com um conflito verdadeiro na vida e sente aquela raiva 
subindo, ele não sabe o que fazer (JONES, 2004:134). 

 

2.4.2 Herói, Heroísmo e Aventura 

 

Neste tópico passam a ser abordados os temas centrais das narrativas 

tradicionais, o protagonista da história, seus atos e sua missão. Aquilo que nos atrai 

para o romance de aventura ou o conto maravilhoso, em parte, é o mesmo que nos 

impele para o jogo, para a brincadeira: o afastamento do cotidiano para um campo 

onírico, sobre o qual temos o controle, no qual sabemos que nada de ruim poderá 
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 Uma triste constatação, a de que pais e mães, atualmente, não sabem mais contar histórias para 
seus filhos. 
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nos acontecer, apenas sermos subtraídos para a dimensão prazerosa do lúdico. As 

narrativas nos permitem vivenciar a condição do ser construído em perfeição. Nada 

pode impedir o herói de cumprir sua missão, por mais duras que sejam suas 

provações ou cruéis, seus inimigos. Precisamos de seus ideais para nos direcionar 

na vida real, pois “a existência do herói e todos os objetos que o acompanham 

regulam a direção de nossas metáforas. Eles medem nossos entusiasmos e nossas 

lutas” (MORIN, 1973:11).  

Os heróis de Homero tinham um importante papel social em suas narrativas. 

Para esses seres, a honra estava no mais alto pavilhão e deveria ser o ideal 

perseguido pelos nobres guerreiros. Agir no seu mundo e relacionar-se com seus 

próximos são as habilidades construídas pelos heróis homéricos. “A contínua 

preocupação em revelar virtudes heroicas leva Homero a alternar combates e 

discursos” (SABINO, 2009:7). 

Comparando o modelo homérico com as narrativas do chamado farwest 

americano, a personagem do herói, o mocinho, vale-se de suas habilidades de atirar 

com o revólver, de se safar de emboscadas, de perseguir seus inimigos (os 

bandidos), mas tem, na sua fala, uma das mais importantes armas. Mesmo quando 

está na forca ou enterrado até o pescoço na areia do deserto, o mocinho não pode 

perder a verve. Em A Face Oculta (One-Eyed Jacks), Rio (Marlon Brando) 

considerava Dad Longworth, seu parceiro de roubo a bancos, como um pai. Dad 

acaba traindo-o por duas vezes e Rio jura-lhe vingança. Quando seu novo parceiro, 

Chico Modesto (Larry Duran), tenta demover-lhe dessa ideia, Rio retruca: “mais cedo 

ou mais tarde vou encontrá-lo. E se ele estiver morto, vou encontrá-lo morto”. 

Enquanto o modelo capitalista americano usa o herói solitário do western para 

glorificar a individualidade, Schüller (apud SABINO, 2009:7) aponta que o herói de 

Homero provém da aristocracia, destacando-se por suas virtudes que o diferenciam 

dos homens comuns.  

Com o romantismo, surge o herói ou gênio que será responsável pelas 

grandes mudanças históricas estruturais, aquele que aponta para um novo devir, 

que percebe o surgimento de um novo povo, que caminha pela condição libertadora. 

A história, como disciplina, irá contribuir de forma fundamental para a construção 

desse ser histórico, mas mitológico (PEREIRA, 2009:103). E esse novo herói ouvirá 
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o chamado de sua aventura por meio da indignação social e política. Furst (apud 

PINTO, 2006:352), apesar disso, não vê nesse herói romântico alguém capaz de 

transformar seu antagonismo social em ações de mudanças. A sua atitude está mais 

próxima de alguém pronto para uma retirada metafórica ou até mesmo literal. 

Segundo Bakhtin, os problemas que envolvem o herói na construção estética 

da obra, a partir da sua arquitetura e organicidade, devem ser entendidos em 

relação aos seus elementos básicos e também aos particulares (BAKHTIN, 

1997:25). Portanto, quem escreve deve ter em mente que seu herói exige um certo 

grau de autonomia, de incerteza quanto ao seu destino, pois “o artista que luta por 

uma imagem determinada e estável de um herói luta, em larga medida, consigo 

mesmo” (Ibidem:28). 

 

Ao observar o texto literário, Bakhtin sugere determinados aspectos que podem 
ser estendidos à linguagem comum. Esse é o caso, por exemplo, do conceito de 
herói que, num primeiro momento, pode parecer exclusivo do texto artístico. 
Entretanto, ao conceder ao herói certa autonomia em relação ao autor, 
encarnando o outro-sujeito e não o outro-objeto, Bakhtin extrapola os limites da 

ficção para ganhar o mundo da linguagem e sua constituinte dialogicidade ética 
(BRAIT, 2009:56). 

 

Em Bakhtin, o herói no romance polifônico não é a personificação ou o 

alterego do artista. Se, por acaso, for esse herói um produto autobiográfico, ainda 

assim deverá o autor colocar-se na posição de outro em relação a si próprio, 

posicionar-se exotópica e extralocalmente. “A relação entre autor e herói é uma 

relação entre um Eu e um Outro, uma relação de alteridade, fundada na dialogia, em 

relação de responsividade” (GEGE, 2009:21). 

A jornada que o herói do conto maravilhoso vive é em um reino mágico, 

distante do mundo dos homens e “o tempo de sua ausência pode ser muito extenso” 

antes de voltar a sua terra (MELETINSKI, 2002:124). Esta visita, que é 

acompanhada por várias motivações arquetípicas, acaba por ter função subsidiária e 

está condicionada à interação básica dos personagens. Para Meletinski, o tema 

principal da criação desses contos é a cosmocização do caos, que desestabiliza o 

herói, que nada mais é do que a representação de todos nós. Somos nós os que se 

afetam pelo redemoinho da história e que sobrevivem ao mundo mágico, 

transformados (Ibidem). Mas, ao contrário do herói do romance de aventuras, no 
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conto maravilhoso, não é pelo uso da força ou da destreza com a espada que são 

vencidos os inimigos. 

 

Caso seja o herói a encontrar-se em poder de um ser demônico, então seu 
resgate, via de regra, se realiza não por meio de um duelo de heróis épicos, mas 
pela ajuda de certa astúcia, destreza, magia. Se a salvação do herói vier 
acompanhada pela morte do dêmon, então a ênfase é dada à vitória do pequeno 
sobre o grande (gigante); às vezes essa vitória dá-se a partir de dentro, do 
ventre do gigante, do qual surge o herói, ou então decorre do fato de o gigante 
ter engolido, por burrice, pedras incandescentes; de a bruxa ter-se deitado na 
estufa para mostrar às crianças como fazê-lo etc. Por sua astúcia, o herói 
provoca o suicídio do gigante (por exemplo, convencendo-o a beber toda a água 
de um lago), mata a mulher do gigante ou as filhas da bruxa, substituindo seus 
irmãos por elas etc. Esse tipo de vitória do herói esperto (O Menino e o 
Pauzinho, por exemplo) sobre o estúpido comedor-de-gente (gigante), por meio 

de um truque engenhoso, lembra os temas dos contos anedóticos e daqueles 
sobre o diabo tolo, onde, é claro, ninguém cai em poder do dêmon, mas existe o 
trapaceiro que triunfa sobre o simplório. Muitas vezes não morrem nem o gigante 
nem sua família, e o herói junto com seus irmãos foge da cabeça deles com a 
ajuda de objetos mágicos que lhe são jogados e que, transformando-se em 
obstáculos, permitem que ele escape satisfatoriamente da perseguição 
(MELETINSKI, 2002:134-135) 

 

Martín-Barbero (2003:176-177) descreve como o personagem do tipo 

justiceiro ou protetor adquire a feição de herói, que tem por objetivo desfazer as 

tramas urdidas pelo traidor e restabelecer a verdade, salvando a vítima da armadilha 

perpetrada. No melodrama, gênero utilizado largamente no folhetim impresso ou 

eletrônico, a mutilação da tragédia com um final feliz aproxima-a do conto 

maravilhoso. Já Frye (1988:203) aponta na bíblia cristã, entendida como produto 

narrativo, o Messias como um herói que – como sucede frequentemente nos 

romances – somente próximo do final apresenta a sua verdadeira identidade. Inicia o 

seu ciclo com sua encarnação, morre e vai aos infernos para resgatar as almas 

destinadas ao salvamento, retorna ressurecto e termina seu ciclo com a ascensão. 

Paes produz um interessante percurso do herói nos gêneros narrativos focados na 

aventura. 

 

[...] o antepassado mais remoto do romance de aventuras é sem dúvida o poema 
épico: o que em a Odisseia senão uma enfiada de episódios aventurescos 
centrados no astucioso herói que lhe dá nome? Outro antepassado, este menos 
remoto, é a novela de cavalaria, e na mais célebre delas, A Demanda do Santo 
Graal, vamos deparar certos componentes de base reencontráveis, sob nova 
roupagem, no romance de aventuras. A principiar do cavaleiro andante sans 
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peur et sans reproche, espelho de coragem, retidão, amor à justiça e gosto pelo 

perigo onde irá se mirar o aventureiro da ficção moderna. Vem depois o motivo 
da busca ou procura de um tesouro oculto, de natureza mística no caso de uma 
novela alegórica como A Demanda do Santo Graal, e de natureza material no 
caso do romance de aventuras – uma grande soma de moedas, joias, pepitas ou 
barras de ouro e prata, cuja descoberta constitui o prêmio do herói por quanto 
deu de si em matéria de desassombro e tenacidade: basta lembrar tão-somente 
os títulos de obras famosas do gênero como A Ilha do Tesouro, de Robert Louis 
Stevenson, ou As Minas do Rei Salomão, de Henry Rider Haggard. A busca do 

Graal ou tesouro envolve, por sua vez, a necessidade de o cavaleiro viajar a 
lugares distantes, as mais das vezes fabulosos, viagem ao longo da qual lhe 
acontecem as peripécias que são o sal da narrativa. O romance de aventura, em 
razão do seu compromisso com um mínimo de verossimilhança – não tivesse ele 
uma de suas raízes no realismo da novela toscana do século XIV –, prefere 
converter o fabuloso em simplesmente exótico e transportar imaginativamente o 
leitor, da segurança do seu diaadia, para os terrores da selva africana ou a 
desolação dos gelos polares (PAES, 2001:12). 

 

Para o herói mitológico ou narrativo, o grande atrativo de sua missão é a 

perspectiva da aventura. Se este herói compartilha conosco alguma coisa, é a 

vontade de fuga, de partir de um vale bucólico denominado cotidiano que representa 

em si a certeza, a rotina, o sensabor. A sua busca é a da ação perigosa, 

imprevisível, mas recompensadora. Paes (2001:18-19) lembra que o conceito de 

aventura (palavra originária do francês aventure), pelo termo bem-aventurado, já 

adquiria, no período medieval, a acepção de fado, destino, sorte. Este autor busca, 

na teoria freudiana dos instintos, a pulsão do indivíduo para a morte, representada 

por Thanatos em contraposição a Eros, a figuração da vida. Paes recorda Tadié pela 

fala de que “o que dá à aventura sua carga de atração e de repulsão, a um só 

tempo, tanto para a personagem como para o leitor, é a morte” (ibidem:19). Essa 

ambiguidade da pulsão pela morte também pode ser entendida na origem da 

aventura. Se empreendemos a jornada do imprevisível, o que nos impele a seguir 

essa estrada incerta também é a morte que a rotina cotidiana nos oferece. Tanto 

herói como leitor afastam-se da morte em vida para seguir um caminho de vida pelo 

fio da morte.  

Agora, se para o herói homérico ou o dos romances de cavalaria, a aventura 

tem a ver com uma alma honrada que segue o seu fado, para Nehrlich (1987:71), o 
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herói burguês Fortunatus67 justifica a riqueza de alguns e a pobreza de muitos do 

mesmo modo que num conto de fadas, isto é, como um dom, um destino do herói, 

que, neste caso, era possuidor de uma bolsa mágica que lhe fora dada pela deusa 

da fortuna e que era sobrenaturalmente preenchida toda vez que fosse usada. As 

suas aventuras eram empreendimentos comerciais que Fortunatus assumia nos 

mercados e nos portos através da Europa. O personagem Fortunatus, como assim o 

vê Nehrlich, é a representação do comerciante medieval burguês que ascende 

socialmente na renascença e produz um imaginário que justifique a sua concepção 

de mundo, de alguém que corre riscos e obtém a sua recompensa. Se há, em 

Fortunatus, um interesse específico na empresa da viagem, o fator de deslocamento 

físico que a aventura exige é um componente estrutural recorrente em muitas 

narrativas. Velho (2001:19) comenta que desde A Odisseia este tem sido um tema 

chave na literatura do ocidente, passando pelos romances de cavalaria, com 

destaque para A Busca do Santo Graal, até desembocar no romance moderno. 

Velho interpreta este evento como um fator importante na construção do 

personagem do herói moderno e na constituição de suas objetividades e 

subjetividades a partir de Simmel. Este vê que a essencialidade formal do conceito 

de “aventura, em sua acepção mais genérica, pode ser assim expressa: ela 

extrapola o contexto da vida” (SIMMEL, 1998:171). E constata que há uma profunda 

relação entre o onírico e a memória. 

 

Por essa situação anímica, a aventura recebe facilmente a coloração do sonho 
na memória. Todos sabem como os sonhos são rapidamente esquecidos, em 
função de eles se situarem também fora do contexto de sentido da totalidade da 
vida. O que denominamos "onírico" não é outra coisa senão uma recordação, 
que se associa com menos fios que as demais experiências ao processo 
dinâmico e unitário da vida. Localizamos nossa incapacidade em ordenar uma 
experiência a esse processo na representação do sonho, no qual esta 
experiência teria se realizado. Quanto mais "aventureira" for uma aventura, tanto 
mais seu conceito será preenchido em sua acepção mais pura, tanto mais ela 
será "onírica" para nossa memória (SIMMEL, 1998:172), 

 

Simmel (1998:173) também associa a ação aventureira com a produção 

estética do artista. A constituição de uma obra de arte é um ato de aventura, pois eis 

que o artista pinça alguns elementos de sua experiência ou memória e dá forma a 
                                                        
67

 Fortunatus foi um herói popular na Alemanha do século XVI. Vários textos anônimos do período 
foram escritos contando as aventuras deste personagem. 
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esta obra, que passa a exercer a sua autossuficiência e a descrever uma totalidade 

a partir da experiência do artista. Também, para Simmel, há correlação entre aquele 

que busca a aventura e o que joga. Ambos abandonam a oferta de sentido da vida 

cotidiana em busca do caminho do acaso. Tanto o herói da aventura como o jogador 

dependem de uma reconstrução do sentido de sua jornada. O que dá ao herói o seu 

estoque mínimo de certezas é a vontade da missão e a confirmação de ser o 

escolhido; já o jogador procura, na superstição, uma “forma palpável e singular, e 

por isso infantil, deste esquema profundo e abrangente de sua vida: que no caso 

reside um sentido, um significado, necessário qualquer - mesmo que este não seja 

necessário segundo a lógica racional” (SIMMEL, 1998:174). 

O herói, no RPG, é um elemento central na sua constituição. O que nos atrai 

no jogo é viver a aventura do herói, é ser esse herói com suas habilidades, forças e 

poderes. A partir da relação que a cultura dos quadrinhos – posteriormente 

desenhos animados e o cinema – estabelece com o RPG, surge um novo tipo de 

herói a ser representado, a ter a sua aventura narrada em grupo. Esse é o super-

herói.  

 

Os super-heróis como entidades mitológicas têm missões a serem cumpridas, 
estejam elas ligadas aos grandes feitos próprios dos super-heróis ou a 
interesses políticos. Nascidos para serem consumidos, primeiro em forma de 
tiras nos jornais diários, e depois em forma de revistas, ao mesmo tempo que 
estavam ligados às necessidades do mercado, foram desenhados dentro de 
uma estética própria da época. A cada nova transformação no contexto social ou 
inovação tecnológica, os super-heróis também se modificaram (MAGNO e 
FERRARAZ, 2009:135). 

 

O übermensch nietzscheniano encarna o ser ideal, aquele que cria as suas 

próprias regras, seu código moral próprio e se considera acima dos comuns mortais. 

Um semideus acima do próprio deus. Um ser que encontra sua essência na 

produção de uma rationalitas a partir de sua animalitas, segundo Heidegger 

(2000:27). Ou seja, super-homem é aquele que controla seus impulsos e pode, daí, 

controlar os impulsos dos incapazes (na relação – principalmente cristã – entre a 

moral do escravo e a moral do mestre)68. Logo a ideia de super-homem passaria a 

                                                        
68

 “A fé cristã é sacrifício desde o princípio: sacrifício de toda liberdade, de todo orgulho, de toda 
autoconfiança do espírito; ao mesmo tempo, servilização e auto-escárnio, automutilação” 
(NIETZSCHE, 2008:73). 
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ser utilizada para propagar a ideia de uma raça superior pelo partido nazista alemão. 

Já a criação de Joe Shuster e Jerry Siegel69 mostrava um super-herói preocupado 

com questões locais, como um homem que sai do meio-oeste americano e desloca-

se para um grande centro urbano e encontra-se com seu destino de lutar contra o 

mal. Super-homem “era um símbolo de esperança para um povo que ainda sofria os 

efeitos da crise” (SILVA, 2011:2). Logo, seus antagonistas saem do âmbito 

doméstico para localizarem-se em outras partes do globo. Segundo Magno e 

Ferraraz (2009:136), é em 1940 que o Super-homem passa de mero produto de 

entretenimento para arma ideológica, primeiramente lutando contra os nazistas e 

depois contra os comunistas.  

Cabe aqui um oportuno parêntesis sobre a possibilidade de compararmos o 

conceito com o produto da cultura de massas. Primeiramente, com relação ao 

vocábulo e suas traduções: o termo Mensch (humano) refere-se, tanto à qualidade 

de humano como à designação de espécie, de coletivo. Já o termo Mann (homem) 

define muito mais um gênero dentro da espécie humana ou uma identidade 

individual. Na tradução para o inglês ocorrem variações como superman, usada por 

Thomas Common (1909) e Reginald John Hollingdale (1961), o termo overman 

adotado por Walter Arnold Kaufmann (1976) e o vocábulo overhuman empregado 

por Graham Parkes (2005). O termo superman, como referência direta à obra 

nietzscheniana, foi também utilizado por George Bernard Shaw na peça Man and 

Superman (1903). Na tradução para o português de Rubens Rodrigues Torres Filho, 

apesar de sua advertência da inexistência de um termo mais apropriado, optou por 

traduzir Übermensch como além-do-homem. 

Packer (2010:20) afirma que The Super-man (como foi denominado em sua 

primeira publicação entitulada The Reign of the Super-man) teria realmente sido 

influenciado pela leitura de Nietzsche e era, originalmente, um poderoso vilão70 cuja 

única preocupação era a dominação planetária. Com o aprimoramento do 
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 O personagem de HQ Super-homem surgiu em 1938, publicado na revista Action Comics. 
Atualmente seus direitos autorais pertencem à DC Comics. 
70

 Coelho (2010) lembra que o super-homem de Siegel e Shuster era careca em suas primeiras 
aparições, assim como outros personagens que manifestam essa espiritualidade übermenschiana 
enviesada: Lex Luthor, o Nosferatu de Murnau e de Herzog, Dr. Manhattan, Ernst Stavro Blofeld 
(satirizado na franquia Austin Powers como Dr. Evil) um dos maiores inimigos de James Bond e Lord 
Voldemort, antagonista de Harry Potter. 
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personagem nos anos seguintes, atendendo às demandas do público consumidor, 

Super-homem adquiriu a correção moral que lhe é atribuída hoje. A vilania foi 

transferida para seu maior inimigo, Lex Luthor, que veio a incorporar a mentalidade 

Übermenschiana em substituição à moralidade comum. Nos anos 80 aparece uma 

nova corporificação da criatura nietzscheana. A série de Graphic Novels escrita por 

Alan Moore, Watchmen apresenta um personagem nominado como Dr. Manhattan, 

um cientista que, atingido acidentalmente por uma explosão em seu laboratório, 

adquire superpoderes. Apesar de sua capacidade de intervir em nome do bem, 

como convém a um personagem desse tipo, torna-se cada vez mais alheio aos 

problemas humanos, tais como a guerra fria. Era um momento em que se explorava 

a dubiedade moral em vários produtos midiáticos. “Seu corpo nu brilha como Adonis 

– ou seria um Jesus despido a quem ele realmente se assemelha? Como o 

Übermensch, não está claro se ele é homem, superhomem, divindade, ou demônio, 

ou tudo em um” (PACKER, 2010:21). Mas não é o filósofo alemão o inventor do 

termo Übermensch. Kaufmann (1974:307) aponta que Nietzsche estudou o poeta 

Luciano de Samósata e deve ter tido acesso à denominação hyperanthropos. 

Quanto aos autores germânicos, Übermensch aparece em Heinrich Müller (1631-

1675), Johann Gottfried von Herder (1744-1803) e no Fausto de Goethe (1749-1832) 

(idem). Outra referência anterior a Nietzsche, já em língua inglesa, aparece no 

Manfred de Byron (1788-1824). 

Quanto à interpretação errônea – ou mesmo desonesta – que vê nas ideias 

de Nietzsche as bases ideológicas para a construção do nacional-socialismo, bem 

como a defesa de uma sociedade baseada na relação mestre-escravo, “Kaufmann é 

um dos muitos que refutam esta conexão e a atribuem à má interpretação” 

(FITZSIMONS, 2007:6). 

 

No quinto livro de A gaia ciência, por exemplo, que foi escrito depois de 
Zaratustra, Nietzsche denuncia o "nacionalismo e ódio racial" como uma "sarna 

do coração e envenenamento do sangue" de que é "de longe não 'alemão' o 
suficiente, na forma como a palavra ‘alemão’ é usada hoje", ele se considera 
"muito bem informado" e "de raça e linhagem muito variadas e misturadas" "para 
compartilhar as completas mentiras [verlognen] de narcisismo e perversão 

raciais que hoje se manifestam na Alemanha como um sinal de uma perspectiva 
germânica que aparenta uma dupla falsidade entre os indivíduos em seu 
"sentido histórico" (KAUFMANN, 1974:295-296). 
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A concepção do Übermensch – “tão diferente do homem como o homem é do 

macaco” – acabou sendo associada ao darwinismo pela preocupação que Nietzsche 

tinha com o progresso. A publicação póstuma de Ecce Homo, onde aparece uma 

forte denúncia desse engano, não conseguiu apagar naquele momento – a 

passagem do século XIX para o XX – a vinculação do Übermensch com o 

darwinismo (KAUFMANN, 1974:8). Mas uma das dificuldades, tanto na 

compreensão como, claro, na tradução, foi o modo com que Nietzsche utilizava o 

termo über. A perguntar-se como o ser pode ser capaz de dar sentido a sua 

existência, a resposta de Nietzsche é que esse indivíduo deve reconhecer seu 

verdadeiro eu considerando-se seu próprio “educador” ao meditar sobre suas 

características mais amadas. “Você deve, então, prever "o seu verdadeiro eu [que] 

não se encontra profundamente escondido dentro de você, mas imensamente acima 

de ti [über dir]" (Ibidem:307-308). Em torno do conceito de Übermensch circulam as 

questões temáticas que Nietzsche postulou sobre a vontade de poder e o eterno 

retorno. Esse é o núcleo de seu pensamento. Sem ser puramente uma definição, tal 

sobre-humano se caracteriza “como o indivíduo que pode ‘postular o seu próprio 

ideal’ e ‘dela derivam sua própria lei, alegrias e direitos’" (FITZSIMONS, 2007:5). E 

qual seria a relação entre o homem comum e esse novo ser?  

 

Inerente ao Übermensch é a noção de superação contínua e dinâmica do 
conhecido atualmente, de algo além do que é atualmente conhecido como 
"homem": "O homem é algo que deve ser superado ... uma corda, amarrada 
entre o animal e o super-homem – uma corda sobre um abismo" (FITZSIMONS, 
2007:5-6). 

 

Igualmente Heidegger exibe a preocupação com a utilização do termo e 

adverte contra “todos os tons falsos e confusos que a palavra tem para o 

entendimento comum” (1967:415). E não se trata de um herói dos contos de fadas, 

pois esse sobre-humano “é aquele que reconhece o último homem como tal e quem 

vai vencê-lo. Sobre-humano é aquele que se sobrepõe ao homem ‘último’ e, assim, 

atribui-lhe a condição de último, como o homem dos tempos idos” (HEIDEGGER, 

1991:33). Mas, talvez o Übermensch seja possível hoje em dia apenas nas 

academias de ginástica, nos ashrams71 ou em templos budistas. 

                                                        
71

 Nome dado aos locais de prática de yoga. 
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Neste contexto, o Übermensch hoje significa um projeto que, embora não 
exatamente desfeito, é certamente em decadência. Não representa uma utopia 
político-social ou biológica, e nem um ponto de fuga da sociedade ou a espécie 
humana, mas apenas para um ideal ético individual. Sua potencialidade não é 
uma questão coletiva, mas individual. Ela só pode realizar-se como ética ideal se 
maciçamente apoiada por elementos estéticos - uma hipótese que não é 
surpreendente, no contexto de um filósofo tão intimamente ligada à ética e 
estética como Nietzsche, mas que é largamente ignorada para o Übermensch. 
Em três aspectos, essa figura é um produto de arte, um produto da estética: a 
respeito do mais alto nível de desenvolvimento (super-homem), é um produto de 
uma feliz coincidência, em relação permanente de auto-superação (super-
homem), é uma forma de vida que pode apenas ser realizada 
momentaneamente; sobre o "corpo como um grande motivo", é igualmente o 
corpo como uma grande obra de arte (FRÜCHTL, 2009:82). 

 

Outro aspecto da discussão sobre o ponto de contato do conceito 

nietzscheano com os produtos da cultura popular passa por Gramsci. O pensador 

italiano indaga se a compreensão do Übermensch por parte dos admiradores de 

Nietzsche provém de um aprofundamento do estudo de sua obra ou se tem origem 

em algo mais modesto, como a literatura francesa de folhetim. Por outro lado, 

Gramsci (1968:125) acredita que Nietzsche tenha sido também influenciado por 

esse tipo de literatura, muito apreciada pelos intelectuais do final do século XIX. 

Para os desavisados pode aparentar heresia supor que [...] “este vosso super-

homem não vem de Zaratustra, e sim de Edmundo Dantès” (ECO, 1991b:14). 

Umberto Eco foi buscar exatamente em Gramsci o questionamento sobre como esse 

tipo de literatura influenciou o imaginário popular e qual a sua relação com o 

pensamento de Nietzsche72. Em O Super-homem de Massa, Eco articula vários 

ensaios com os quais busca detectar na literatura de folhetim do século XIX a 

cristalização da ideia de super-homem. A grande referência do super-homem do 

folhetim é Rodolphe de Gerolstein, o Übermensch de Mistérios de Paris73, escrito por 

Eugène Sue (1804-1857) que viria a influenciar Os Três Mosqueteiros e Edmond 

Danté de O Conde de Monte Cristo da obra de Alexandre Dumas (1802-1870), 

                                                        
72

 O momento histórico (final do século XIX) em que se cruzam a obra do filósofo e a literatura de 
folhetim é singular. De um lado a modernidade – criticada por Nietzsche – gerava fortes crises sociais 
e não apresentava um modelo político econômico que aplacasse tais problemas, e de outro, a 
esperança de grandes mudanças, que o clima de virada de século protagonizava, oferecia um campo 
vasto para o surgimento de visões sobre um novo mundo. As interpretações equivocadas das 
concepções de Nietzsche e os heróis dos folhetins populares faziam parte desse ideário/imaginário.  
73

 Marx e Engels em A Sagrada Família utilizam de Os Mistérios de Paris para fustigar a filosofia 
especulativa de Bruno Bauer. 
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Rocambole de Ponson Du Terrail (1829-1871), Arsène Lupin de Maurice Leblanc 

(1864-1941). Além de Tarzan de Edgar Rice Burroughs (1875-1950) e James Bond 

de Ian Fleming (1908-1964).  Sobre todas estas obras e seus respectivos autores, 

Eco deita seu olhar amparado na reflexão gramsciana.  

 

E eis que se faz mister voltar à raiz do mito portante do romance popular, a 
figura do herói como Super-homem. Aquele super-homem que, como bem 
observara Gramsci, antes de aparecer nas páginas de Nietzsche (ou de seus 
falsificadores ideológicos nazistas) surge, nas páginas do romance popular 
populista e democrático, como portador de uma solução autoritária (paternalista, 
auto-garantida e auto-alicerçada) para as contradições da sociedade, e atuando, 
sobranceiro, acima da cabeça de seus membros passivos (ECO, 1991b:91). 

 

Já aparecia em Apocalípticos e Integrados um texto em que Eco antecipava 

esse exercício comparativo: O Mito do Superman. O semioticista italiano, no trabalho 

posterior indicado acima, confessa que tal ensaio deveria fazer parte da coletânea, 

tornando-a mais completa. A introdução de Apocalípticos e Integrados apresenta um 

alerta sobre a insinuação da origem folhetinesca do super-homem nietzscheano ser 

maliciosa. A mesma malícia que Eco identifica (1979:9) em/e compartilha com 

Gramsci.  

 

Se a comparação parecer peregrina, reflitamos sobre o fato de que sempre foi 
típico da cultura de massa o fazer cintilar os olhos de seus leitores, dos quais 
exige uma disciplinada “mediedade”, a possibilidade de que ainda – dadas as 
condições existentes, e mesmo graças a elas – possam um dia florir da crisálida 
de cada um de nós um Übermensch (ECO, 1979:10). 

 

A dificuldade com que a academia se debruça ou até mesmo o modo com 

que evita as comparações entre o homem de aço e o eleito de Zaratustra pode ser 

entendido por aquilo que Feinmann (2004) denomina de “simetrias incômodas” 

existentes entre a cultura popular e a alta cultura. Como se esses seres e essas 

alçadas fossem de universos totalmente incompatíveis entre si. Afinal, em Kripton 

todos são Übermenschen. Nós, terráqueos, ainda não. 

 

Os detalhes do mito mudaram várias vezes ao longo dos anos, mas o conceito 
básico permanece o mesmo: Superman não é desta Terra e é constantemente 
lembrado desse fato. Da mesma forma, não importa o quanto tentemos, nenhum 
de nós pode ser o Superman. Embora Nietzsche dissesse que ainda não havia 
surgido um Übermensch na história da humanidade, ele sugeria que o objetivo 
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era atingível para os seres humanos. Não se requer um "estranho visitante de 
outro planeta" (BOGAERTS, 2013:88). 

 

No super-homem folhetinesco sobrepõem-se uma consciência social e uma 

consciência de classe. A consequência é um código moral próprio e que atua no 

varejo atropelando a justiça comum, não havendo a subversão da ordem social, 

apenas a luta pela harmonia perdida. “Nesse sentido o romance popular 

democrático não é revolucionário, é caritativo, consola seus leitores com a imagem 

de uma justiça fabulística; mas apesar disso põe a nu problemas e, se não oferece 

soluções aceitáveis, delineia análises realistas” (ECO, 1991b:111). Em tal sítio, o 

Super-homem adquire fórum de peça chave na produção de um “mecanismo 

consolatório” em que a narrativa contribui para um consolo rápido e eficaz 

(ibidem:63). Tanto o usurpador quanto o herói, ao buscar a dominação e o controle, 

partem dos mesmos princípios e usam os mesmos métodos e seguem os mesmos 

caminhos, “porque, como veremos a propósito do super-homem, é o dominador que 

se arvora em fonte da justiça, e não a justiça, como lei da sociedade, que determina 

os movimentos do dominador” (ibidem:85-86). Como o mecanismo consolatório do 

folhetim possibilita o destensionamento da narrativa e o retorno ao equilíbrio inicial, é 

natural que tenha partido da identificação de contradições sociais, uma das razões 

de seu sucesso na primeira metade do século XIX. Mas por não ser o romance 

popular de cunho revolucionário, as forças necessárias à reparação dessas 

contradições não poderiam ter origem na base da pirâmide social, ao contrário, os 

responsáveis pela cura social deveriam pertencer às classes hegemônicas. 

Portanto, sua missão não seria a de aniquilar as causas das contradições, mas lutar 

para a retomada da ordem original. Esses seres “devem ser dotados de qualidades 

excepcionais e terem uma força carismática que legitime sua decisão 

aparentemente eversiva. Assim se gera o Super-homem” (Ibidem:94). Mas a 

necessidade da existência de um super-herói é decretada pela realidade de um 

super-vilão. É quando acontece de estarem “armados um contra o outro, os 

dominadores constituem duplas de inimigos mortais, cuja luta se desenrola acima do 
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povo que eles perseguem ou protegem” (Ibidem:87). E tanto o herói quanto o vilão 

demonstram sobejamente a vontade de poder74. 

 

Monte Cristo é um super-homem que decide da punição de todos os maus sem 
alimentar qualquer dúvida sobre a legitimidade de seu gesto (garantido por 
enorme poder econômico) e corrobora o carisma até mesmo com aparições 
exteriores inspiradas nas pompas orientais. (...) O Rodolphe de Gerolstein, de os 
Mistérios de Paris, é um super-homem que, do alto de seu carisma régio, julga e 
manda sobre tudo e todos que lhe caiam nas mãos, e – decididos por ele – 
tornam-se coisa santa até a inumana tortura a que sujeita o notário Jacques 
Ferrand, o cegamento do Maître d’école, a destruição final de todos os 
prevaricadores, bem como a premiação dos bons, que ele antes reúne numa 
granja-modelo onde paternalisticamente lhes dispensa felicidade e segurança 
(desde que não se rebelem contra suas decisões) (ECO, 1991b:94-95). 

 

A figura do herói, seja fictício ou real, torna-se um importante apoio às lutas 

nacionais surgidas a partir do século XIX. “O conceito de herói traz consigo o 

conceito de Pátria” (ECO, 1980:41). O herói, com ou sem super poderes, dos 

quadrinhos carrega em si todo o simbolismo nacional. As cores dos uniformes de 

alguns super-heróis refletem uma intencionalidade nada sutil de investir na 

caracterização patriótica desses personagens: Super-homem, Capitão América, 

Homem-Aranha e Mulher-Maravilha adornados em vermelho e azul. 

Notamos que se há algo de notável no Super-homem que vai muito além de 

qualquer de seus super poderes é a sua dupla identidade. É o perfil do repórter 

tímido, medíocre e eternamente apaixonado e não correspondido por Lois Lane que 

o torna mais próximo da condição humana. A oposição diametral entre o que tudo 

pode e o que nada pode fazer, entre o jovem interiorano e o extraterrestre fornece o 

molho narrativo que determinou o sucesso do personagem. Oferecer apenas um ser 

perfeito ao seu público geraria um distanciamento tão grande quanto a distância da 

Terra à Kripton, “um Superman imortal não seria mais homem, mas deus, e a 

identificação do público com a sua dupla personalidade (identificação para a qual se 

excogitou a dupla identidade) cairia no vazio” (ECO, 1979:253). 

 

Narrativamente, a dupla identidade do Superman tem uma razão de ser, porque 
permite articular de modo bastante variado a narração das aventuras do nosso 

                                                        
74

 “Vontade de poder, stricto sensu, é a força caracterizada pelo impulso de domínio, pela luta por 
mais poder e dominação, pela superação de resistências” (BARBOSA, 2010:83). 
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herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio de romance 
policial. Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega mesmo a ser 
sapiente: de fato, Clark Kent personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio 
torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através de um 
óbvio processo de identificação, um accountant qualquer de uma cidade norte-

americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes 
da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar 
anos de mediocridade (ECO, 1979:247-248).  

 

Mas na identificação com o leitor essa dupla identidade reforçaria uma 

vontade de potência latente? Há na relação entre o Super-homem e seus leitores 

essa vontade despertada de exercer também o poder de fazer justiça com as 

próprias mãos? Compartilhamos com esse Super-homem a visão da pequenez e 

falhitude das leis e justiça humanas, mas nada podemos fazer com nossa 

incapacidade de exercer nosso poder de quase Übermenschen. “Quantas dessas 

‘ovelhas’ dizem: ‘Oh, tivesse eu o poder mesmo que apenas por um dia’ etc.; ser um 

implacável ‘justiceiro’ é a aspiração de quem sofre a influência de Monte-Cristo” 

(GRAMSCI, 1968:127). Persiste, portanto, a ideia de que qualquer perspectiva de 

transformação se situa em uma dimensão muito distante de nós mesmos. 

A partir de Eco e Gramsci, podemos pensar que o super-homem propõe a 

seguinte imbricação: eu, em minha densa mediocridade, percebo o mal e este me 

ofende; tenho vontade de ser esse super-herói e livrar a humanidade do mal – abrir 

a camisa em pleno peito emoldurado com minha insígnia de improvável e imaginário 

super-herói –, mas como não sou tal ser, em minha impotência desejo que alguém 

assuma o posto. Restando ao meu papel apenas o de aplaudir esse improvável 

semideus. 

Um caso interessante de transposição de uma HQ para o RPG é o Jou 

Ventania. Lincoln Nery começou a publicar a revista de seu personagem, um super-

herói brasileiro, em 2009. Segundo o próprio Nery, era sua intenção, desde criança, 

elaborar uma HQ de um super-herói, mas, para ele, este tinha que ser brasileiro e 

lutaria contra as condições que determinam a nossa realidade.  

 

Uma sociedade perdida na corrupção e no falso moralismo. Um lugar onde 
luxúria e pobreza se encontram, com luz e trevas num eterno combate. Mas, um 
guerreiro negro representa a esperança de uma sociedade em crise, mostrando 
que existe luz nas trevas (NERY, 2011:6). 
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Dois anos depois, Nery foi convidado pela Editora Virtual Infinitum a 

transformar o universo de seu herói em um jogo de RPG, o Jou Ventania para 3D&T. 

Segundo a descrição do ambiente do jogo, o mundo em que vive Jou Ventania é 

sombrio e melancólico e as características do herói “o aproximam mais de Batman e 

do Justiceiro do que de Superman e Capitão América” (NERY, 2011:11). No 

universo dos super-heróis há uma clara distinção entre personagens com perfis mais 

ligados à tragédia, com descrição de vidas angustiadas e nas quais, apesar do ato 

heróico, não há uma salvação para a alma destes. 

 

2.4.3 Repertório 

 

A variável repertório, dentro dos processos comunicacionais que analisamos 

neste estudo sobre as trajetórias dos jogadores de RPG nos meios virtuais, aparece 

como um elemento qualificador e constituidor identitário para o participante. Como 

em todo processo comunicacional, a capacidade de percepção da mensagem e de 

interação dentro do circuito depende da apropriação de certo número de 

referenciais. Para o ingresso em qualquer grupo ou comunidade, o indivíduo 

necessita aprender certos códigos, desenvolver certa capacidade semântica de 

apropriação de vocabulário e de outros artefatos não verbais. Em eventos de RPG, 

como encontros e seminários, é comum o espaço de jogo em que várias mesas são 

formadas e conduzidas por um mestre experiente. O jogador novato normalmente é 

aceito e bem tratado dentro do grupo. Mesmo sem dominar as necessárias 

habilidades e capacidades, pode jogar e ter prazer com essa atividade. Quando se 

percebem os objetivos do jogo e sua dinâmica e ele se integra na missão de cumprir 

uma aventura e contar a história desta, o sentido do RPG fica muito mais claro. Se 

as afinidades do novato se harmonizam com essa atividade, no que ela oferece de 

perspectiva lúdica, essa pessoa começa a perceber que necessita de certos 

passaportes para fruir mais do jogo e pertencer a um grupo. Normalmente é 

aconselhado ao novato que busque a leitura de manuais de RPG que podem ser 

comprados nas livrarias especializadas (importantes centros de encontro de 

jogadores para, especificamente, jogarem ou trocarem informações), ou encontrados 
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na Internet, abaixados75 por meio de algum site hospedeiro ou cópias reprográficas. 

A ação de ler o manual76 leva a apreender a história básica ou o universo de 

histórias possíveis, a escolher o seu personagem e montar a sua respectiva ficha, 

onde estarão identificados e quantificados suas habilidades, hábitos, recursos, 

estrutura física, roupagem, etc. A partir daí, esse novato aproxima-se de uma vasta 

literatura de apoio ao manual77. Dependendo do tipo de jogo e da faixa etária do 

jogador, ele poderá se interessar (até anteriormente ao jogo) por meios paralelos e 

conectados, como HQ’s, animação, cinema, música. Esses interesses são 

compartilhados com os companheiros do grupo de jogo. Não se pode esquecer que 

este grupo pode ser de mesa ou virtual, mas as interações tendem a ser diferentes. 

No caso de conflitos, além de menos comuns, no jogo de mesa são mais amenos. 

No virtual, devido à distância propiciar uma improvável retaliação física, torna-se a 

disputa verbal comum e feroz. No caso virtual, podemos dizer que até faz parte do 

jogo, já que, diferentemente do de mesa, em que a sociabilidade é uma das razões 

mais importantes de permanecerem juntos jogando, no espaço virtual, a troca de 

informações é um dos atrativos mais fortes. 

Outro elemento de constituição de repertório é a habilidade técnica. Aprender 

a montar uma ficha, a calcular percentuais na hora de decidir jogadas, ou até 

mesmo a interpretar e articular as narrativas é um aprendizado que demanda tempo 

e depende da interação com o grupo. Além disto, como produção textual, a narrativa 

do RPG depende não somente da aquisição dos códigos pelas leituras de manuais e 

suplementos – que, no caso do mestre, se avolumam mais ainda –, mas também da 

apropriação de informação sobre temas paralelos, como, no caso do AD&D, de 

leitura sobre Idade Média e, claro, de Tolkien e seus derivados. Sobre a tipologia do 

repertório do jogador de RPG, ela envolve as competências linguísticas, 

comportamentais, tecnológicas e sígnicas.  

Para Chadwick (2007:285), repertórios exercem a função de construção e 

sustentação de uma identidade coletiva, não sendo simples artefatos de constituição 

                                                        
75

 Abaixar: fazer download de arquivo disponível em alguma página hospedeira. Pode ser legal, 
quando o detentor dos direitos autorais assim o permite, ou ilegal, correndo riscos de ser identificada 
a atividade como criminosa. 
76

 O kit básico para iniciante é composto de Livro do Jogador e Guia do Mestre. Todos publicados em 
português pela Editora Devir. 
77

 Manual dos Monstros, Arsenal do Aventureiro, também da Devir. 
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neutra, mas sim determinantes da forma com que o indivíduo se torna um 

participante de uma comunidade. São os valores compartilhados pelo grupo que 

formam os repertórios de suas ações coletivas e que, também, determinarão o seu 

formato como organização. Repertório como construção coletiva de conhecimento 

também pode ser visto como produção de metáfora. 

 

A metáfora está no coração do conhecimento como da relação intersubjetiva. 
Não há esforço para pensar que não se alimente de metáfora. Tratamos as 
palavras que emitimos ou recebemos como esponjas ou borracha, atiramos 
nelas para deformá-las, preenchemo-las com nossa própria substância e 
emprestamos-lhes nossa vida; e isso é fazer sentido. É ainda pior com as 
imagens, que ninguém vê com os mesmos olhos. Quanto às músicas, perfumes, 
sabores, sabemos bem que são, por excelência, a sede da memória afetiva e 
que podem abrigar informações incomensuráveis de um sujeito a outro 
(BOUGNOUX, 1999:95). 

 

Bougnoux (1999:95) trata a percepção como processo de interpretação e 

adaptação que um indivíduo tem que construir em torno do mundo do outro. Além 

disso, há todo um universo de repositório de conhecimentos e aprendizados, ao 

qual, a todo momento, ele recorre para repor seu estoque e que é onde ele vive, 

habita. Aquilo que nos move, na condição de navegantes de um mar de significados, 

é a reação de nossa rede receptora – que Bougnoux associa a um hipertexto – aos 

elementos externos por meio “de associações, de ligações ou de comportamentos 

induzidos [...]” (idem). Também Dorleijn acredita nessa dualidade do conceito de 

repertório, a da associação da instrumentalidade funcional, como na construção de 

um conhecimento prático e simbólico, individual e coletivo. 

 

O conceito de repertório cultural tem três aspectos importantes. Em primeiro 
lugar, é um jogo mais ou menos estruturado de textos ou artefatos [...]. Em 
segundo lugar, tem a ver com um conjunto de regras normativas de produção e 
recepção [...]. Por ultimo mas não menos importante, tem um aspecto funcional: 
é um instrumento para se alcançar capital cultural e simbólico [...]. Obviamente, 
esses três enfoques estão fortemente relacionados entre si, de modo que um 
repertório não é só um inventário hierarquicamente ordenado de textos, mas 
também uma 'lista' com uma função sociocultural. Para exercitar sua função, 
essa 'lista' tem que ser negociada com os agentes que agem de acordo com as 
regras do jogo. Lista – comportamento regulado por regras – de funções: 'estes 
três; e não há um maior entre eles' (parafraseando uma conhecida concepção 
bíblica) são os elementos que têm que ser levados em conta. Embora nenhum 
destes três componentes desempenhe um papel dominante, o termo repertório 
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pode facilmente induzir-nos a superestimar os aspectos estruturais em 
detrimento dos funcionais e normativos (DORLEIJN, 2003:179, tradução nossa). 

 

Na prática do RPG de produção de narrativas coletivas a partir de repertórios, 

o mestre tem uma função capital. Sendo, segundo Pavão (2000:16) uma função 

semielegível, a sua aceitação passa pela demonstração de certos atributos no 

decorrer do jogo, como, por exemplo: “criatividade, rapidez, capacidade de 

descrição, conhecimento de estruturas de narrativa, bagagem cultural, leitura, 

cultura geral, certos valores éticos como capacidade de cooperação, de aceitar as 

contribuições dos jogadores, bem como alguma dose de senso de humor”. Sonia 

Rodrigues também compartilha dessa opinião sobre o perfil do mestre em questões 

de construção de repertório para a produção de narrativas criativas; acredita 

também que haja uma relação profunda desenvolvida entre repertório e horizonte de 

leitura, mas defende também que, sozinho, o repertório não é suficiente para que “o 

‘recontar’ saia da ‘imitação’ pura e simples para um enredo realmente criativo. Para 

isso, é necessário o domínio ou, pelo menos, o reconhecimento das estratégias 

literárias” (RODRIGUES, 2004:67). 

 

2.5 Usos e apropriações 

 

A ideia de como certos elementos são absorvidos e começam a fazer parte de 

nosso cotidiano passa pela constatação de haver uma estratégia nesse processo. A 

tecnologia e as mídias nos trouxeram esta familiaridade confortável. Para aqueles, 

de cujo dia a dia um computador já faz parte há muito tempo, tomar contato com um 

novo programa, máquina ou modo de uso não traz maiores problemas. Tornar-se 

íntimo dessas novidades tornou-se um processo sistemático e, quando elas passam 

a tomar parte desse cotidiano, o fazem do seu modo, com sua cara. Deste mesmo 

modo, a relação com as mídias, além de ser uma construção coletiva é também uma 

determinação de identidade individual. O espaço de ver TV, a cara de nosso 

computador, nosso celular são resultado de trocas e de expressão própria. No RPG, 

a ideia de se apropriar de uma história e recontá-la com as referências individuais e 

coletivas do grupo define propriamente o jogo.  
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Todos os dias, pessoas criam e recriam significados. Não importa se estão 
trabalhando, conversando com as crianças, assistindo à televisão, planejando 
uma refeição ou escutando um disco. As pessoas, rotineira e aparentemente 
sem problemas, dão sentido às circunstâncias. Qualquer uma destas tarefas 
corriqueiras requer, no entanto, avaliação, julgamento e uma resposta 
adequada. A vida diária está longe de ser simples (ANDRADE, 2003:93). 

 

Andrade aponta as dificuldades de se analisar como ocorre a apropriação dos 

bens culturais e de como as práticas envolvidas se integram na “fábrica da vida 

cotidiana” (Ibidem). Ao consumirmos qualquer bem cultural, este passa a fazer parte 

de nosso organismo, nossa mente, nossa pele. Para uma compreensão patológica 

deste processo infeccioso, Andrade defende a constituição de uma apropriação 

ontológica desse cotidiano de sobrevivência e encontra, em Giddens, um modo de 

explicar a importância que os meios de comunicação têm sobre nossas vidas, 

nossas rotinas. Giddens (1991) chama a isso de “segurança ontológica”. Baseado 

nesse conceito, Andrade afirma que a existência de “uma crença na confiabilidade 

de pessoas e coisas é fundamental para os sentimentos de segurança” (ANDRADE, 

2003:94). Esta necessidade de que se produza uma contínua confirmação de nossa 

individualidade, de nossa posição na geografia social parece tratar-se, “pois, de um 

fenômeno emocional radicado no inconsciente, produto de um compromisso ativo 

com o mundo, com as configurações e as relações da vida cotidiana” (idem, ibidem). 

Somos o que somos porque somos aceitos como somos. Mas para isto temos que 

assumir um compromisso de sermos o que se dever ser.  

 

É um compromisso ativo e físico que pede presença corporal, interações cara a 
cara, comunicação e linguagem. É um engajamento cognitivo que exige 
compreensão, memória, reflexão, uma consciência da posição que se ocupa no 
tempo e no espaço. E, por último, um compromisso afetivo: nossa relação com 
as pessoas e coisas se baseia em processos inconscientes, mas também só 
pode manter-se em virtude de uma fé, nascida da experiência, na certeza do 
mundo. Esta fé implica a capacidade de afrontar, contestar ou reduzir ao mínimo 
os diversos perigos e ameaças que parecem nos desafiar, tanto em nossa 
condição de indivíduos como de membros de coletividades (Ibidem). 

 

Durante o desenvolvimento do capitalismo industrial, a grande preocupação 

era com a produção. Aumentar a produtividade, diminuir os custos, distribuir os 

produtos. Pouco a pouco, devido ao aumento da concorrência, passou-se a observar 

os modos com que o consumo ocorria e, finalmente, pousar os olhos sobre os 
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agentes do consumo. Não apenas a análise esquemática do comportamento de 

consumo, mas das práticas e representações destes atos, destas ações e de suas 

estratégias, de seus significados.78
 

Algo se alterou com as possibilidades de deslocamentos espaciais e ao 

mesmo tempo em que a industrialização das mercadorias deixava de ser 

centralizada. As correntes migratórias e os modelos coloniais colocaram os 

agrupamentos sociais frente a frente com novas concepções culturais, outros 

regramentos. Como este processo sempre determinou algum tipo de opressão pela 

utilização de algum tipo de forças, o aspecto unidirecional de aculturamento criou, 

sub-repticiamente, novas apropriações, novos significados aquém e além do original. 

Se é que este pode existir. 

 
Essas operações de emprego – ou melhor, de reemprego – se multiplicam com 
a extensão dos fenômenos de aculturação, ou seja, com os deslocamentos que 
substituem maneiras ou “métodos” de transitar pela identificação com o lugar. 
Isso não impede que correspondam a uma arte muita antiga de “fazer com”. 
Gosto de dar-lhes o nome de usos, embora designe geralmente procedimentos 

estereotipados recebidos e reproduzidos por um grupo, seus “usos e costumes”. 
O problema está na ambiguidade da palavra pois, nesses “usos”, trata-se 
precisamente de reconhecer “ações” (no sentido militar da palavra) que são a 
sua formalidade e sua inventividade próprias e que organizam em surdina o 
trabalho de formigas do consumo  (CERTEAU,1998:93). 

 

Os usos e apropriações, no caso deste estudo, tanto podem ser do espaço 

tecnológico utilizado – o das redes sociais – como também do próprio jogo de 

fantasia. Como se trata de agrupamentos identificados por movimentos subculturais, 

há constantemente uma interface entre o espaço virtual e o presencial. Para Amaral 

e Duarte (2008:273) é de dentro desses movimentos que se podem identificar estes 

processos de usos e apropriações como sistematização de seus participantes, 

sejam elas estéticas ou de ordem conversacional. Tate e Naylor apontam, no 

universo do RPG, que essas características de usos e apropriações podem adquirir 

feições de seitas religiosas.  

                                                        
78

Podemos estabelecer um paralelo entre a constituição da administração como ciência aplicada e o 
modo como o olhar sociológico se apodera dos processos de consumo. Primeiro o foco em analisar a 
produção, depois o processo de consumo e depois os significados do consumir. Os interesses dessas 
duas áreas do conhecimento, na formação do capitalismo, eram compartilhados, mas com o passar 
do tempo se distanciam, mas os olhares permanecem numa mesma direção.  
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Algumas das melhores campanhas de roleplaying têm um elemento religioso, 
contudo nenhum assunto pode ser mais controverso. Os escritores de fantasia 
(tanto de livros como de jogos) preferem, frequentemente, o caminho seguro, 
oferecendo conteúdo superficial em vez de religião. Francamente, nós achamos 
isso insatisfatório, se não, realmente, irritante. Muitos roleplayers parecem 
concordar; se pudessem escolher, eles prefeririam ser os cavaleiros de uma fé 
"real" a ser cavaleiros do Templo de Gooble, Grande e Onipotente. Então – 
coma esperança de nãoofendermos em demasia – apresentamos três das 
principais crenças da Terra, nominalmente, como se elas pudessem ter-se 
desenvolvido em um mundo onde a magia fosse real. Estas representações 
provêm, em grande parte, da história e, parcialmente, dos estereótipos favoritos 
da literatura fantástica, e, ultimamente, da imaginação dos escritores! Para 
aqueles interessados em mais detalhes, nós recomendamos o Faerie Queene, 

de Spenser (para fantasia), e qualquer bom texto sobre as cruzadas (para 
história). Nós achamos The Age of Faith, de Durant, especialmente útil. Como 
sempre, a imaginação depende de você (TATE & NAYLOR, 1990:5, tradução 
nossa). 
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Capítulo 3 - Mediação e Método 

 

 

A escolha do tema mediação neste capítulo satisfaz a necessidade de se 

obter, não somente uma alternativa de análise teórica, mas, sobretudo, de 

identificação de um referencial metodológico. Já que o espaço em que os atores 

pesquisados habitam é o das redes sociais, estabeleceu-se este como um local de 

mediação, onde se recebem as informações, se produzem narrativas, se constroem 

identidades, se consomem bens simbólicos. Sendo objeto deste trabalho o RPG, 

jogo de produção de narrativas, portanto mídia dentro e a partir das mídias, existe o 

objetivo de observar de que modo ocorrem as mediações dentro desses espaços. 

No estudo de bens simbólicos ofertados pelos meios de comunicação, não se 

pode apenas analisar as suas conformidades comunicacionais, mas também 

procurar entender como funciona a cadeia produtiva da indústria produtora desses 

bens. No estudo da recepção dos jogos de RPG, vistos como um gênero de 

produção narrativa, quando olhamos para os manuais de RPG como produtos 

centrais dentro de uma indústria, podemos notar que esta envolve, entre outras 

coisas, os games, os provedores de Internet, as editoras, produtoras de filmes e de 

animação, fabricantes de brinquedos, miniaturas e cards. Na indústria 

cinematográfica, um sistema que exerce maior controle sobre a cadeia produtiva, os 

filmes determinam uma centralidade maior que os manuais de RPG. No cinema, boa 

parte da comercialização passa pela ideia de licenciamento de marcas para a 

confecção de produtos, essencialmente periféricos. Pode-se jogar RPG sem 

praticamente ter tido acesso a nenhum manual físico, mas adquirir produtos 

licenciados, uma camiseta, por exemplo, sem ter assistido ao filme que ela 

representa, parece ter pouco sentido.    

Quando procuramos estruturar, para análise neste trabalho, as relações de 

produção e recepção neste circuito – o das comunidades de discussão de RPG – 

identificamos algumas peculiaridades e problemas. Os sistemas produtivos que 

encontramos são mais complexos que os da televisão - pelo menos em termos de 

direcionamento comunicativo -, mídia já bem mais focada nos estudos de recepção 

do que a Internet. Começamos essa tarefa com os provedores de contas ou 
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sistemas de wireless, passamos principalmente pelo elemento que aparenta ser o 

elo mais poderoso deste circuito, que é o do provedor do sistema de rede social (no 

nosso caso, o Google, que oferece o Orkut e o Facebook), e, finalmente, pelos 

administradores das comunidades de discussão sobre RPG. A seguir, passamos a 

analisar as funções desempenhadas pelos indivíduos, quanto ao seu tipo de atuação 

junto ao universo do RPG e suas conexões diretas ou indiretas: jogador, mestre, 

escritor (de manuais de jogo), designer de jogos virtuais, cosplayer,escritor (literatura 

sci-fi), profissional ou estudante de produção de quadrinhos, leitor e produtor de 

mangás, gestor de comunidades virtuais de RPG. 

 

3.1 Mediação 

 

Jauss é considerado um dos precursores da teoria da recepção, buscando 

estabelecer uma análise histórica da estética literária. Os autores anteriores a Jauss 

focavam as suas análises sobre a teoria da recepção apenas em aspectos 

filosóficos, psicológicos ou sociológicos. Ele passou a construir uma abordagem 

sobre a recepção a partir de um olhar dirigido às relações entre literatura e história 

(HOLUB, 1984:53). Para Jauss (1994:25), “a história da literatura é um processo de 

recepção e produção estética que se realiza na atualização dos textos literários por 

parte do leitor, que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do 

crítico, que sobre eles reflete”.Jauss critica as abordagens convencionais de história 

da literatura como sendo meros amontoados de fatos literários coletados de maneira 

a não perceber a circularidade do processo cultural e confundir o ato artístico com o 

fato histórico (idem ibidem). Em sua estética da recepção, Jauss absorve 

criticamente as escolhas das concepções marxistas e formalistas sobre teoria 

literária.  

E, se nos anos sessenta, a teoria de Jauss já causava uma profunda 

transformação no modo de interpretar a cultura, foi na década de setenta quando – 

agora não mais na Alemanha, mas na Inglaterra, mais especificamente no Centre for 

Contemporary Cultural Studies, fundado por Richard Hoggart na Universidade de 

Birmingham – se centralizaram os esforços para a constituição de um novo campo 

em que a teoria da recepção pudesse se desenvolver.   
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Os estudos culturais, nos anos 1970, não só libertaram a reflexão sobre a 
recepção dos meios do modelo reducionista dos efeitos, mas, analisando a 
produção e a recepção da mensagem dentro de um quadro semiológico 
inspirado no marxismo, acabaram por colocar a recepção como prática 
complexa de construção social de sentido (LOPES et al. 2002:28). 

 

Os estudos culturais, pela sua leitura marxista, abordam as práticas de 

recepção como instâncias relacionadas superestruturalmente com o poder. Nessas 

práticas, as produções de subjetividade e objetividade são observadas não apenas 

como fenômenos psicológicos ou cotidianos, mas, principalmente, como práticas de 

caráter cultural e político. Essa observação deve se focar tanto nas microesferas do 

cotidiano, em que o sujeito pode exercer controle sobre esses processos, como nas 

macroesferas, que não permitem esse controle. A recepção pode ser entendida, 

portanto, como “um contexto complexo, multidimensional, em que as pessoas vivem 

o seu cotidiano. Ao mesmo tempo, ao viverem este cotidiano inscrevem-se em 

relações de poder estruturais e históricas, as quais extrapolam suas práticas 

cotidianas” (LOPES et al. 2002:32). 

Se pensarmos, como Jauss, que o sistema cultural e artístico determina uma 

circularidade entre produção e recepção, podemos perceber que há algo no interior 

desse ciclo que permite uma constituição dialógica de sentido, de gênero e de 

linguagem. É o que podemos identificar como um espaço de articulação, de 

reconfiguração de significados, um espaço de mediação que, segundo O’Sullivan et 

al. (1994:176) pode ser descrito como um canal de veiculação de conhecimento 

social e valores culturais entre dois grupos. Para este autor, a mediação é encarada 

como um dos propósitos centrais das mídias de massa, pois liga os mediadores da 

indústria aos variados agrupamentos, classes e hierarquias sociais de uma 

sociedade moderna. Segundo Leme (2003:56), quem primeiramente utilizou o 

conceito de mediação foi Adorno, em seu texto Teses sobre Sociologia da Arte79, 

                                                        
79

 [...] a mediação está na própria coisa, não sendo algo que seja acrescido entre a coisa 
e aquelas às quais ela é aproximada. Só este último elemento é que é, porém, entendido 
como comunicação. Em outras palavras, refiro-me à questão muito específica, dirigida 
aos produtores do espírito, relativa ao modo como momentos da estrutura social, 
posições, ideologias e seja lá o que for conseguem se impor nas obras de arte. A 
extraordinária dificuldade do problema foi sublinhada sem subterfúgios por mim e, com 
isso, também a dificuldade de uma sociologia da música que não se satisfaça com 
rótulos externos; algoi que nãoi se limite a perguntar como a arte se situa na sociedade, 



214 
 

sendo essa formulação reapropriada pelos autores identificados com o movimento 

dos estudos culturais, em que cultura passa a ser pensada como reflexo da 

realidade e em que mediação é descrita como um processo ativo de construção 

simbólica e concreta e não como uma instância isolada. Para a América Latina, o 

conceito de mediação adquiriu importância para explicar melhor como certas mídias, 

como a televisão, são recebidas por uma audiência com condições de consumo de 

bens culturais e produção de repertório bem diversas dos países de origem dessas 

construções teóricas. Pelas mãos de Martín-Barbero, a abordagem de mediação, 

além de ter a importância de ser um referencial que melhor penetra na complexidade 

dessas sociedades marginais, passou a operar essa análise pela necessária 

reconstrução desse aparato teórico metodológico. A partir daí, podemos entender as 

mediações como: 

 

[...] esse “lugar” de onde é possível compreender a interação entre o espaço da 
produção e o da recepção: o que se produz na televisão não responde 
unicamente a requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais, 
mas também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver 
(MARTÍN-BARBERO, 1992:20, tradução nossa). 

 

Guillermo Orozco concorda com Martín-Barbero sobre a condição não 

necessariamente passiva da audiência em que esses atores, na verdade, a 

princípio, se veem mentalmente envolvidos com a mensagem recebida. Esse 

processo continua quando esses indivíduos exercem sua autonomia ao selecionar 

os elementos que lhes interessam e integrá-los aos seus repertórios prévios, 

gerando “uma apropriação e produção de sentido” (OROZCO 2005:31). Para 

Orozco, a especificidade latino-americana dos estudos de recepção foi balizada por 

alguns postulados centrais, tais como o de que a “recepção é produção” (OROZCO 

2002:18, tradução nossa) não apenas de sentido, como fica claro quando 

observamos como as pessoas reconstroem, por exemplo, o seu espaço de ver 

televisão, de interagir com seu computador ou de programar seu celular. E para 

alguns indivíduos, a televisão é um ente com o qual se partilha linguagem e afeto, 

como a assertiva de que a “recepção é interação” (idem). Desde o abandono das 

                                                                                                                                                                             

como nela atua, mas que queira reconhecer como a sociedade se objetiva nas obras de 
arte (ADORNO, 1986:114).  
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ideias de controle social mediante os meios de massa, em que os sujeitos são 

meros receptáculos de mensagens adestradoras, entendemos que “os receptores 

não deixam de ser sujeitos sociais quando estão em interação com os meios” 

(idem).Temos, ainda, a ideia de que os resíduos ou efeitos da recepção 

permanecem mesmo depois ou até antes de realizada a interação dos indivíduos 

com esses meios, ou “a recepção não começa nem termina nos momentos de 

contato direto com os referentes midiáticos” (Idem). Orozco frisa também a 

importância do debate sobre o caráter metodológico dos estudos de recepção, 

começando por se preocupar com os espaços em que se produzem as 

investigações sobre os processos receptivos. Pergunta-se, ainda, sobre qual seria a 

melhor estratégia metodológica, “como triangular estratégias de exploração, 

informações e modalidades de interpretação e análise da recepção? Como gerar 

nova teoria?” (Ibidem:19). Além disso, propõe um amplo debate que se debruce 

“sobre as novas lógicas de produção, circulação e apropriação de conhecimentos e 

as novas sensibilidades, tanto desenhadas pelos meios como pelas audiências” 

(Ibidem:23). Assim como os meios, também os receptores aprendem, adaptam-se, 

transformam-se por meio dessa circularidade, dessa mediação.   

Se, na televisão, como meio, a concepção de que o sujeito receptor não é 

mero espectador, mas insere-se no circuito também como produtor, verifica-se de 

modo mais sutil, nas comunicações mediadas por computador, ela se torna uma 

realidade mais que evidente. Ferreira denomina de espaços produtivos os que 

habitam o interior dos produtos – onde formas e conteúdos permanecem 

indissociáveis e onde acontece a mediação como operação de produção de sentido 

e significado para estes que os recebem (FERREIRA, 2006:2). A complexidade dos 

processos de recepção é analisada por Eagleton dentro da circulação da obra 

literária. Eagleton diz que a leitura de um livro, como parte do processo de recepção, 

se faz a partir de códigos apreendidos anteriormente e de crenças e expectativas 

pré-existentes. Podemos acrescentar, aqui, que o elemento gênero, neste momento 

faz parte desse aprendizado, isto é, quando alguém abre um romance policial, já 

sabe basicamente o que vai encontrar. Existe em sua mente uma estruturação pré-

concebida que deve ser realizada e confirmada com a leitura. E essa leitura, para 

Eagleton, é um procedimento em que, a cada página lida, buscamos uma 
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comparação com o nosso livro interior – esses elementos que buscamos encontrar – 

e pinçamos as informações relevantes que sobram da leitura das páginas anteriores 

ao mesmo tempo em que realizamos um esforço de tentar prever as próximas 

páginas. Todo esse exercício tem o fito de identificar coerência no texto lido. A 

afirmação de Eagleton de que “a leitura não constitui um movimento retilíneo, não é 

uma série acumulativa” (EAGLETON, 1998b:51, tradução nossa), vai ao encontro à 

ideia tratada no capítulo anterior de que a leitura produz um novo livro a cada vez. 

Do mesmo modo que Orozco, Santaella também propõe alguns 

questionamentos de fundo metodológico, tais como buscar saber que tipo de 

mediações sociais podem ser encontradas no momento da recepção – e, claro, a 

priori e a posteriori desta –, quem é esse sujeito receptor e qual o seu estrato de 

origem? Santaella ainda propõe investigar os efeitos ou impactos exercidos pelas 

mídias sobre o receptor, sobre a eficácia, capacidade de persuasão e influência 

dessa mensagem sobre os indivíduos, além de buscar identificar os modos de 

resposta ou interação do receptor com o meio ou o produtor (SANTAELLA, 

2001:89). Santaella (apud SANTOS, 2011:105) também adverte que aquilo que nos 

permite sentir, perceber, entender o mundo á nossa volta é a mediação através dos 

signos, e que esse conceito de mediação deve ser ampliado, de modo que se passe 

a considerá-lo não somente como meio ou espaço criado pelas mídias mas, 

principalmente, como um referencial metodológico que explique a limitação do ser 

humano de só poder acessar a realidade por intermédio de signos. Lopes et al. 

(2002:43) apontam que, na construção deste referencial, deve-se levar em conta a 

inexistência, em seu aporte, de relações diretas entre os elementos do sistema 

comunicativo e que todas as conexões entre estes é mediada, concluindo que o 

próprio meio vem a ser uma mediação.  

Ao mote macluhiano podemos, portanto, apor a concepção de que, na 

realidade, a mediação é que é a mensagem, pois está cada vez mais na leitura das 

mediações a capacidade de transformar e direcionar os meios. Tanto a Internet é 

construída pelos receptores, ou a partir deles, como também a televisão. Não 

podemos duvidar de que o YouTube – a título de exemplo – tem um papel 

importante na constituição do que será a televisão e outros meios em pouco tempo. 

E nesse futuro, em cujo presente já estamos vivendo, a convergência dos meios 
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abre uma quantidade de janelas antes inimaginável. Esta confusão em que estamos 

envolvidos tanto pode ser apenas um período de ajuste como pode ser o paradigma 

de confluências determinante que nos manterá em constante estado de alerta no 

sentido de identificar quais os meios que satisfarão as nossas necessidades de 

informação, de contato, de controle. O modo como assistimos à televisão no celular 

ou o que faremos com as possibilidades da TV digital depende muito mais das 

apropriações da recepção do que da indústria definidora dos suportes midiáticos. 

Nenhum engenheiro pode pensar em pôr, na prancheta, uma ideia de produto 

midiático que não esteja baseada em uma profunda observação dos processos de 

mediação. É claro que a indústria procura sempre controlar e direcionar as formas 

de apropriação, mas a necessidade de flexibilização de seus produtos torna-os cada 

vez mais abertos a novas formatações. Temos o exemplo da Microsoft, que 

procurou formatar seus produtos com características de código fechado. Essa 

rigidez propiciou a invenção do Linux e de toda uma concepção de código aberto 

para muitos outros sistemas. E por falar nisto, uma das principais características 

principais do RPG é exatamente o fato de ser um jogo de código aberto, ou seja, o 

mercado oferta uma série de produtos, principalmente os manuais de jogo. O modo 

de sua apropriação é definido pelos receptores, que reproduzem, do jogo proposto, 

aqueles elementos que lhes são interessantes. Apesar do alto nível de detalhamento 

da estrutura do jogo, basicamente da história e das características de seus 

personagens, estes últimos podem ser modificados de acordo com a necessidade 

de jogo de cada grupo.  

Raymond Williams identifica dois modos, dentro da evolução do pensamento 

marxista, de se lidar com a relação arte/ideias e sociedade. A partir da concepção 

materialista de explicação da realidade, temos a consciência dessa realidade vista 

primeiramente como reflexo a partir da arte. 

 

A "mediação" tentava descrever um processo ativo. Seu sentido geral 
predominante tinha sido o de um ato de intercessão, reconciliação ou 
interpretação entre elementos contrários ou estranhos. Para a filosofia idealista 
era um conceito de reconciliação entre opostos dentro de uma totalidade. 
Mesmo assim, desenvolveu-se um sentido mais neutro da interação entre forças 
diferentes. A distinção existente entre o "mediato" e o “imediato” tinha sido 
desenvolvida acentuando a "mediação" como conexão indireta ou mediada entre 

tipos diferentes de atos (WILLIAMS, 1997:118, tradução nossa). 
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Quando Martín-Barbero critica as ações de resgate do popular na cultura, que 

aponta como sendo um sequestro, ele acredita que a verdadeira originalidade de 

uma cultura dita popular resida “essencialmente em sua autonomia, na ausência de 

contaminação e de comércio com a cultura oficial, hegemônica” (MARTÍN-

BARBERO, 2003:42). Martín-Barbero entende que a negação de uma circularidade 

cultural nega, no entanto, um “processo histórico de formação do popular e o sentido 

social das diferenças culturais” (Ibidem:42). Além do mais, cabem as perguntas: o 

que vem a ser, hoje em dia, cultura popular e qual a distância entre essa cultura e a 

cultura de massa? Aqueles que buscam esse resgate, na verdade o que resgatam é 

uma cultura folclorizada, engessada, burocrática em seu apego ao passado. Esses 

que buscam processar esse resgate, a quem Martín-Barbero chama de românticos, 

têm como adversários os denominados ilustrados que buscam, por sua vez, um 

distanciamento desse popular abstraído. Para os dois grupos, com sentidos 

diferentes, mas efeitos idênticos, o povo é o passado! A necessidade dessa 

circulação cultural e consequente queda de barreiras entre arte de elite e arte 

popular, negação dos preconceitos entre as partes e hibridação verdadeira entre 

elas, é a de se precaver contra a estagnação cultural voltada e fixada no passado.  

Em sua obra, Villa-Lobos nunca deixou de conectar a vanguarda de sua 

música com seu sentido de brasilidade. O compositor compartilhava a amizade de 

Sinhô, de Pixinguinha, além de frequentar assiduamente as reuniões do grupo de 

chorões do qual fazia parte o violonista João Pernambuco (PAZ, 2004:80). Para ele 

não deveria haver essa muralha de separação social em termos de fazer cultural. 

Rica é aquela cultura que se constrói a partir de sua capacidade de absorver, de se 

apropriar de outros elementos, de outras vozes, idiomas, sem perder a sua 

essência. 

Gabriel Tarde (2005:6) foi profético quando, no final do século XIX, já 

apontava para o surgimento de um aspecto das concentrações urbanas, em que as 

multidões, com o advento dos aparatos midiáticos – que nessa época, restringiam-

se ao jornal diário – poderiam ser manipuladas e se comportar tal como um cardume 

de peixes, apresentando “algo de animal”. Tarde percebia que o que articula essas 

massas é um “feixe de contágios psíquicos essencialmente produzidos por contatos 
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físicos” (TARDE, 2005:6). Com os meios de comunicação, a necessidade desse 

contato se desfez80. Já, ao abordar a cultura de massa, Martín-Barbero, 

primeiramente, se pergunta: “mas que é uma massa?” (2003:59). Seria uma alma 

coletiva que faz com que os indivíduos se comportem de maneira diferente da que 

fariam se estivessem sozinhos? Esta impulsividade infantil ou primitiva que pode se 

tornar uma eficiente arma nas mãos daqueles que a sabem manejar, que sabem 

quais os algoritmos que permitem a manipulação dessas mentes como se fossem 

uma mesma construção orgânica, mas com gatilho mecânico? Para Martín-Barbero, 

esse algoritmo é disparado quando se armam os dois dispositivos “religiosos: o mito 

que os une e o líder que celebra os mitos” (ibidem:59-60). Seria, então, essa mesma 

cultura de massa o fator que determinou o fim da cultura ocidental? Martín-Barbero 

indica que foram a democracia e a técnica as responsáveis por esse fato:a 

democracia, por uniformizar tudo, impedindo a liberdade da diferença, a liberdade de 

opinião; e a técnica, por nos afastar do conhecimento da ciência e deixar,em seu 

lugar, a especialização, a “submissão à quantidade, ao dinheiro e à política”. 

(Ibidem:68) Neste momento essa cultura de massa, por paradoxal que possa 

parecer, é a única alternativa disponível para se operar a circularidade entre os 

estratos sociais. 

 

A cultura de massa é a primeira a possibilitar a comunicação entre os diferentes 
estratos da sociedade. E dado que é impossível uma sociedade que chegue a 
uma completa unidade cultural, então o importante é que haja circulação. E 
quando existiu maior circulação cultural que na sociedade de massa? Enquanto 
o livro manteve e até reforçou durante muito tempo a segregação cultural entre 
as classes, foi o jornal que começou a possibilitar o fluxo, e o cinema e o rádio 
que intensificaram o encontro (MARTÍN-BARBERO, 2003:70-71). 

 

Outro paradoxo importante é que a própria técnica responsável pela agência 

da mediação cultural também permite que os receptores usem as mesmas armas 

para produzir sentido não manipulável. Podemos dizer que as tecnologias de 

informação e comunicação ao serem plugadas em velocidade e custo, 

respectivamente, cada vez mais alta e baixo possibilitaram aos indivíduos que 

recebem as mensagens um aprendizado de autonomia e inteligência coletiva. Do 

                                                        
80

 Os regimes totalitários que tomaram de assalto, principalmente a Europa, na primeira metade do 
século XX, souberam utilizar-se ideologicamente das novas mídias como o cinema e o rádio. 
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receptor passivo e manipulável de ontem aos grupos de interação e troca foram 

necessárias muitas mediações, e, a cada vez que a indústria tecnológica planeja 

uma mudança ou ampliação, nada pode ser feito sem a presença dos agentes 

receptores dentro do campo não muito neutro da mediação. No nosso ambiente de 

novo milênio, a tecnologia só pode ser pensada dentro desse espaço. Girardi Júnior 

percebe as tecnologias como que inseridas nessas relações, permitindo a existência 

de “novas possibilidades de produção de sentidos” (GIRARDI JÚNIOR, 2009:123) 

Este autor pensa na televisão como um artefato mais que tecnológico, também 

social. Essa concepção permite à indústria produzir seus aparelhos a partir das 

necessidades e reconfigurações de usos e apropriações dessa prática midiática 

(Ibidem:123).  

Para Zumthor (2007:15), existe um aspecto ainda não devidamente codificado 

pela tecnologia nos processos de mediação: a voz. Enquanto a imagem se incorpora 

e se resignifica nesses espaços, a voz, para Zumthor ainda se apresenta de forma 

abstrata, o que determina uma diferença ainda irreconciliável entre o ser humano e a 

máquina. Mas Zumthor acredita que, em breve, as máquinas dominarão a fala e 

poderão conversar conosco, não por meio de vozes gravadas e depois processadas, 

mas por vozes produzidas pela própria máquina. O computador, que ainda exibe 

esta intermediação primitiva que é o teclado, terá a autonomia das mãos soltas. Já 

Hine observa que a Internet, em termos de dinâmicas de mediação, é uma mídia 

que produz mediação com outras mídias e, além de ser estruturada é estruturante 

por meio da relação entre usos práticos e constituição de significados. Hine ainda 

cita Miller e Slater, que resumem essa questão na afirmação de que a Internet deve 

ser entendida tanto “como uma totalidade simbólica, como uma multiplicidade 

prática” (HINE, 2008:250). A constatação de Canclini de que, com a convergência 

digital, produção e recepção de textos e imagens não se comportam mais de 

maneira isolada, seja pelas transformações dos mercados globais, seja pelos novos 

modos de atuar dos “leitores-espectadores-internautas” (CANCLINI, 2008:34), nos 

leva a pensar que este embaralhamento permite novas perspectivas dos processos 

culturais, em termos de sua produção, de sua transmissão, bem como de seu 

consumo.  
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Jenkins (2009:29) nos convida a entender, perceber, usufruir essa tal cultura 

da convergência. Neste novo espaço, as mídias ultrapassadas não são 

abandonadas, mas refundidas, incorporadas às novas, e a indústria dos meios de 

comunicação conversa com os meios alternativos e geram comportamentos e 

relações de poder imprevisíveis. Mas o que Jenkins quer dizer com convergência? 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 
quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 
falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009:29). 

 

Para que produtos, conteúdos, mensagens possam circular livremente pelos 

vários sistemas de mídia um fato novo teve que acontecer. As novas relações de 

poder acima mencionadas apontam para uma voz mais forte e ativa por parte dos 

consumidores. Estes têm que participar da construção desses modelos de 

convergência. Jenkins (2009:29-30) adverte que convergência não significa apenas 

a multifuncionalidade dos meios, mas, sim, o surgimento de uma nova cultura, a 

cultura participativa. Aqui não há mais lugar para o consumidor passivo e para 

papéis separados de produtores e consumidores de mídia, o que vemos são 

agentes interagindo em novos formatos ainda não plenamente compreendidos. As 

corporações e seus agentes ainda têm uma fração de poder muito maior do que a 

dos consumidores e, nesta nova, mas não completamente equilibrada relação de 

poder, há consumidores com maior capacidade de interagir do que outros. Jenkins 

insiste em que o fenômeno da convergência não é determinado por aparelhos, mas 

pela mente das pessoas e suas interações sociais. É uma construção individualizada 

por meio da articulação dos fragmentos de informação absorvidos, transformados 

em recursos úteis para nossa vida cotidiana. E é também coletivizada e 

transformada em um gerador de poder dentro dos espaços midiáticos (Ibidem:30). 

O trabalho de estudo de Jenkins sobre a recepção começou a partir da 

constatação de que a atividade do leitor passou da função de descobrir dos 

significados do autor para a de tomar emprestados elementos – a prática de furto de 

Certeau – para reempregá-los dentro do contexto de suas experiências (JENKINS, 
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1992:53) O uso frequente, nas ruas e casas, dos bordões dos programas 

humorísticos brasileiros no contexto de vida de seus larápios é um exemplo dessas 

práticas. Este tipo de apropriação, no trabalho de Jenkins (1992:88-89), foi focado 

na ação organizada dos fãs de cultura popular e sua constituição como teoria e 

crítica, um local de troca e debate sobre as interpretações de seus objetos de 

culto,onde podemos melhor entender a natureza das mídias de massa de como 

estas pessoas se relacionam com ela. Mesmo sem reconhecimento e poder, esses 

fãs são os verdadeiros experts da cultura popular. Além de conhecerem 

profundamente esses objetos, os fãs têm a consciência de que estão criando um 

modelo próprio de cultura, de participarem na constituição de um novo formato que 

se identifica com suas visões de mundo (JENKINS 2006:84). Esses fãs produzem 

espaços nos quais articulam um modo colaborativo e criam a sua comunidade de 

conhecimento. Essas ações não têm significado de mero lazer, mas apresentam-se 

como padrões de interação que afetam suas vidas. Jenkins recorre a Pierre Lévy 

para pensar num modelo de interação política para esses fãs (Ibidem:77). Estes 

elementos, cultura popular, mídias de massa, tecnologias da informação e 

comunicação, convergência e cultura de fãs geram este fenômeno ainda pouco 

observado que é a cultura participativa.  

 

Uma cultura participativa é uma cultura com barreiras relativamente pequenas 
de expressão artística e compromisso cívico, com forte apoio para desenvolver e 
compartilhar criações, e algum tipo de aconselhamento informal, por meio do 
qual os participantes experientes repassam conhecimentos a novatos. Em uma 
cultura participativa, os membros também acreditam que suas contribuições são 
importantes e sentem algum grau de conexão social um com o outro (JENKINS, 
2009:25, tradução nossa). 

 

Meios, recepção e mediação também dizem respeito à linguagem, à 

mediação por excelência. Mesmo que algo exista fora da linguagem, precisamos 

dela para poder entendê-la. Tudo o que somos foi mediado pela linguagem, pelo 

discurso. O bom discurso não é aquele que mais se aproxima da representação da 

realidade pela linguagem, mas o que mais produz relações entre esta representação 

e nós. Há, portanto, a necessidade vital de um código, de signos codificados. O que 

consideramos como “naturalismo e ‘realismo’ – a aparente fidelidade da 

representação à coisa ou ao conceito representado – é o resultado, o efeito, de uma 
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certa articulação específica da linguagem sobre o ‘real’. É o resultado de uma prática 

discursiva” (HALL 2003:393) A mediação produzida pela linguagem pode ser 

enganosa. 

 

A teoria linguística atual frequentemente emprega a distinção entre 
“conotação” e “denotação”. O termo “denotação” é amplamente equiparado 
com o sentido literal de um signo: já que esse sentido literal é quase 
universalmente reconhecido, sobretudo quando se trata do discurso visual, 
a “denotação” tem sido muitas vezes confundida com a transcrição literal 
da “realidade” para a linguagem e, portanto, com um “signo natural”, que é 
produzido sem a intervenção de códigos. A “conotação” é, por outro lado, 
empregada para simplesmente referir-se aos sentidos menos fixos e, 
portanto, mais convencionalizados e mutáveis, sentidos associativos que 
variam claramente de instância para instância e, portanto, devem depender 
da intervenção de códigos (Ibidem:394). 

 

Hall conclui que as ideologias se utilizam do nível conotativo para poder 

alterar o sentido do signo (Ibidem:395). Não é por acaso que a mídia, como setor da 

indústria, é alcunhada de quarto poder. Se primeiramente o Estado e o capital se 

apoderaram dessas ferramentas por entender a extensão de seu poder, a 

ferramenta se transformou em instituição. De técnica para espaço de centralidade de 

poder. Williams aponta para a dualidade do entendimento da comunicação como 

ação. De um lado o transmitir, unidirecional, condicionador, e, de outro, o partilhar, 

na comunhão, na mutualidade. Se existe um sentido de meio termo, “tornar comum 

a muitos e partilhar”, seria necessário tomar a decisão de escolher em qual direção 

se ler. “Daí a tentativa de generalizar a distinção em duas expressões tão opostas 

como comunicação(ções) manipuladora(s) e comunicação(ções) participativa(s)”. 

(WILLIAMS, 2007:102/3) Mas torna-se importante que a escolha do sentido 

dependa: 

 

[...] de ideias físicas ou filosóficas específicas, em que era necessário 
haver uma substância intermediária entre um sentido ou um pensamento e 
sua operação ou expressão. Na ciência e na filosofia modernas, e 
particularmente na reflexão sobre a linguagem não é um meio, mas uma 
prática primordial, e a escrita (para publicação) e a fala ou a atuação (para 
radiodifusão) também seriam práticas (Ibidem:278). 

 

Para podermos entender como estes territórios – os dos meios de 

comunicação – passam de objeto para ação, faz-se necessário construir o conceito 
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de espaço de mediação como os espaços midiáticos em que se constroem as 

trocas, as produções e as intervenções de todo tipo. As redes sociais, os jogos 

virtuais, o YouTube e mesmo os blogs constituem-se como amplos espaços de 

mediação. A grande diferença é que nestes novos meios fica a cargo do receptor a 

produção de narrativas e textualidades. Esses espaços sempre apareceram nas 

mídias tradicionais de forma sub-reptícia, mas, nas novas mídias, eles se formalizam 

e se institucionalizam. De ruído passa a ser o próprio texto, um pluritexto, uma 

multimensagem. Esses textos são o resultado da produção de identidades dentro 

desses espaços, ou, como diz Canclini, “a identidade é uma construção que se 

narra” (CANCLINI, 1999:163). 

Nos países de capitalismo tardio, a televisão, como espaço midiático, articula-

se como um substituto da sociedade civil. E essa relação entre a esfera privada e a 

esfera pública do lebenswelt dá-se apenas nos níveis simbólicos. Para que sair de 

casa e atuar voluntariamente em alguma ONG de meu bairro, se posso participar 

ativamente dos programas de doação, como o Criança Esperança, da Rede Globo 

de Televisão, ou o Teleton, ou ainda ser convencido a mudar algum tipo de 

comportamento social por meio de uma inserção do que se habituou chamar de 

merchandising social em alguma novela? Afinal de contas, pelo menos no caso 

brasileiro, a política não virou um programa de televisão em que os candidatos que 

têm melhor assessoria e sabem lidar mais eficientemente com os meios são aqueles 

que têm maiores chances de serem eleitos? A nova mania nacional de eleger 

celebridades para cargos públicos deve ter algo a ver com isso tudo.  

No caso de se pensar o jogo como um local de mediação, Henricks (2010:15) 

parte da concepção de Huizinga, que considera o lúdico como sendo um espaço de 

configuração de papéis sociais e afirmação de grupos. No jogo coletivo, são 

compartilhadas visões de mundo, de valores e determinação de posições dentro do 

grupo. Mais adiante, Henricks pergunta se o papel do jogo que Huizinga mostra é, 

hoje em dia, o mesmo de temos passados? O que contribui para essas diferenças e 

quais são os efeitos de um jogo realizado em espaços mediados? As formas de 

jogos que utilizam tecnologias interativas e produzem espaços de virtualidade 

contribuem para a produção de uma nova textualidade que convida o jogador a 
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habitar esse espaço e negociar as suas perspectivas. Afinal, questiona Henricks, o 

que é este jogo moderno? (2010:17-18). 

 

3.2 Redes sociais e Método 

 

Com a aproximação do fim do século XX, algumas palavras começaram a ser 

apropriadas pelos noticiários televisivos e pelas matérias produzidas na imprensa. 

Talvez o mais difuso e plenamente polissêmico tenha sido o termo globalização, 

com seus fatores econômicos, políticos e culturais sendo mediados pelas grandes 

transformações tecnológicas – principalmente as tecnologias de comunicação e 

informação – pelas quais o mundo passava e ainda passa. Outras palavras estavam 

embutidas no termo globalização, tais como comunidades virtuais e redes sociais. 

Esses termos, muito antes deste atual processo de globalização, já haviam sido 

tema de análise por vários autores, mas, com as novas formas de comunicação, 

esses fatores passaram a apresentar novas apropriações e sérias interrogações. 

Principalmente as diferenças e características comparadas entre os mundos 

denominados real e virtual. Nesses momentos anteriores, Tönnies (2002:33) 

preocupar-se-ia com identificar comunidade (Gemeinschaft) como sendo um 

agrupamento em associação (Verbindung) em que os relacionamentos são 

entendidos, íntima e em sua exterioridade, como vida real e orgânica, em 

contraposição ao conceito de sociedade (Geselschaft), entendida como sendo uma 

estrutura imaginária e mecânica. Já a expressão redes sociais, desde a 

compreensão de Saint-Simon de organizar a sociedade estruturalmente, até o 

trabalho de Castells, tem dividida a sua compreensão entre um modelo de ação 

social e política e uma técnica de análise das relações sociais.   

 

O status das redes sociais, em teorias científicas, tem sido assunto de 
frequentes discussões. Opiniões variam entre redes sociais como modelos 
inclusivos de estrutura social, que podem explicar ou até mesmo predizer o 
comportamento e atitudes de seus membros, e redes sociais como metáforas 
abstratas que representam estruturas sociais de alguma maneira. No sentido 
posterior, que é o que se adota aqui, redes sociais não são construtos 
empiricamente testáveis, mas, principalmente, dispositivos heurísticos (BERGS, 
2005:23-24, tradução nossa). 
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E quais os procedimentos para se analisar redes sociais. Quais os tipos de 

dados um estudo de redes necessita? Bergs (2005:45-46) aponta para dois modelos 

de análise dessas redes: estrutura e conteúdo. A partir daí podemos identificar as 

redes sociais propriamente como espaços de construção de narrativas ou até 

mesmo como narrativas em si. Este trabalho pretende focar-se mais na construção 

de conteúdo dentro das redes do que em suas conformidades estruturais. 

Na comunicação mediada por computador, um primeiro cuidado a ser tomado 

é em relação ao distanciamento existente entre os agentes da relação social dentro 

de redes sociais. No caso do pesquisador, a interação é realizada com 

representações desses atores ou com identidades construídas. Recuero (2009:25) 

lembra que estas identidades podem ser, inclusive, representações de um indivíduo 

ou até de um grupo. Outra indicação é o modo como essa representação expressa a 

personalidade do indivíduo (Ibidem:25-26). Afinal de contas, a máscara pode dizer 

muita coisa sobre a pessoa. E essas percepções determinam os modos de interação 

entre esses indivíduos a partir desses espaços de expressão (Ibidem:27) Sendo 

esses atores os nós da rede que buscamos compreender, este olhar deve se 

debruçar sobre as conexões construídas entre eles. 

 

Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão, as 
conexões de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. Em 
termos gerais, as conexões em uma rede social são constituídas dos laços 
sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre os 
atores. De um certo modo, são as conexões o principal foco do estudo das redes 
sociais, pois é sua variação que altera as estruturas desses grupos. Essas 
interações, na Internet, são percebidas graças à possibilidade de manter os 
rastros sociais dos indivíduos, que permanecem ali. Um comentário em um 
weblog, por exemplo, permanece ali até que alguém o delete ou o weblog saia 
do ar. Assim acontece com a maior parte das interações na mediação do 
computador. Essas interações são, de certo modo, fadadas a permanecer no 
ciberespaço, permitindo ao pesquisador a percepção das trocas sociais mesmo 
distante, no tempo e no espaço, de onde foram realizadas (RECUERO, 
2009:30). 

 

Então, as dúvidas que ocorrem para o investigador de interações sociais 

ocorridas no ciberespaço recaem sobre o modo como podemos compreender essas 

interações e de que modo, na própria interação entre investigador e ator observado, 

a mediação por computador impacta esse contato. Como não dispomos da 

linguagem não verbal na interação, as interpretações são menos fluidas e podem 
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acontecer de modo síncrono ou assíncrono81 (RECUERO, 2009:31). Além disso, 

temos que ter consciência da mudança frequente de padrões estruturais, seja em 

sistemas sociais, assim como nas próprias redes sociais. Os indivíduos aprendem 

rapidamente a se utilizar desses novos referenciais, a se adaptar a estas mudanças 

e criar novas formas de interação e organismos sociais. Do mesmo modo essas 

redes precisam se adaptar às necessidades desses agrupamentos, “pois têm um 

equilíbrio dinâmico, constantemente redirecionado entre caos e ordem” (Ibidem:88). 

Se a escolha deste estudo recaiu sobre um modelo baseado na etnografia de 

campo, alguns cuidados devem ser tomados na sua adaptação para o campo virtual. 

Miller e Slater (2004:46) alertam para o perigo de se reificar tanto o objeto quanto a 

análise de seu contexto, desagregando a Internet de seus usos e apropriações e 

funcionalidades sociais, e não levar em consideração este evento como um objeto 

de especificidade e contextualidades únicas. Esses autores insistem também em 

que o ponto de partida de uma etnografia neste universo, sendo on-line ou off-line, 

produz considerável diferença de aporte. Afinal, os agentes das redes sociais fazem 

distinção entre relacionamentos on-line e off-line, virtual e presencial? Em uma 

etnografia, esse cruzamento pode fornecer novos e importantes indícios da 

constituição desses relacionamentos. Essa mesma preocupação aparece em 

Armstrong, que nota, nas primeiras tentativas de definição do campo, uma tendência 

de produzir distinções entre o espaço virtual e a vida cotidiana, gerando o que ele 

denomina de uma “retórica da virtualidade” (ARMSTRONG, 2008:13). Se o enfoque 

teórico deste trabalho baseia-se na dialogicidade da cultura, a referência empírica 

também deve ser. Neste sentido, Armstrong (Ibidem:19) indica que uma abordagem 

processual e dialógica permite aproximar-se mais da geração de conhecimento 

estabelecida entre os indivíduos da rede e entre estes e o pesquisador. Este autor 

conceitua o processo de investigação como uma série de diálogos tanto com os 

objetos como com outros pesquisadores desse mesmo campo. Donath (1999:27), 

por sua vez, nota que a descorporificação – sendo o corpo a grande dimensão 

identitária do ser humano – do universo virtual torna os atores dispersos e difusos, 

obtendo-se muito mais informação do que contextualidade. 

                                                        
81

 Quando um dos agentes da interação está off-line (desconectado), por exemplo. 
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Do mesmo modo como buscamos utilizar o referencial de história de vida e a 

base de história oral, em que a oralidade não é transmitida, uma das características 

mais importantes da prática do trabalho de campo, o contato face a face também se 

torna uma impossibilidade, pelo menos nas práticas em que a pesquisa foi operada. 

A utilização de webcam poderia preencher essas lacunas, mas, devido ao fato de 

ser uma tecnologia ainda não muito difundida e também estar em posição externa 

ao espaço das redes sociais, os depoimentos foram colhidos de forma escrita. O que 

é necessário entender é que a escrita na Internet, principalmente nas redes sociais, 

tem um caráter que tenta exprimir uma certa vocalidade por meio das letras. A 

utilização contínua de imagens e de expressões como os emoticons82, as 

abreviações83 e os memes84 busca exprimir um caráter interjetivo.  

 

Entre o ouvinte e o narrador nasce uma relação baseada no interesse comum 
em conservar o narrado que pode ser reproduzido. A memória é a faculdade 
épica por excelência. Não se pode perder, no deserto dos tempos, uma só gota 
da água irisada que, nômades, passamos do côncavo de uma para outra mão. A 
história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas outras, cujos fios 
se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. Quando 
Scheerazade contava, cada episódio gerava em sua alma uma história nova, era 
a memória épica vencendo a morte em mil e uma noites (BOSI, 1994:90). 

 

A prática metodológica da história oral originou-se na própria área da história. 

Trata-se de construir a história a partir das memórias das pessoas que viveram o 

fato ou momento observado. Na minha dissertação de mestrado85, utilizei-me desses 

referenciais (história oral e história de vida) para, a partir de histórias individuais, 

reconstruir a história de um grupo de agentes culturais que atuavam na zona sul de 

São Paulo. A proposta de história narrada – mesmo ou até mesmo devido à sua 

descontinuidade – oferece uma riqueza de observações e permite que as 

                                                        
82

 Desenhos – alguns deles animados – que servem para pontuar uma mensagem. Também são 
usados sinais gráficos para expressar sentimentos, tais como: :) para felicidade; :( para tristeza; e :D 
para sorriso. 
83

 Certas expressões abreviadas são rapidamente difundidas nas redes sociais. Ex.: lol – laughing out 
loud (morrendo de rir); OMG – oh my God! (ai meu Deus!); e em português as expresses de risadas 
como rsrsrs ou kkkkk.  
84

 O termo “meme” surgiu a primeira vez no livro “O Gene Egoísta” de Richard Dawkins e é entendido, 
na nas redes sociais, como algum tipo de mensagem que se espalha de forma viral, costumeiramente 
com o apoio de imagens. Ex.: Fotos com montagens da figura do personagem Seu Madruga, da série 
Chaves. 
85

 Francisco, 2006. 
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subjetividades possam ser objetivadas pelo cruzamento dos depoimentos e de 

dados indexadores. 

 

A história, como toda atividade de pensamento, opera por descontinuidades: 
selecionamos acontecimentos, conjunturas e modos de viver, para conhecer e 
explicar o que se passou. Uma entrevista de história oral não é exceção nesse 
conjunto. Mas há nela uma vivacidade, um tom especial, característico de 
documentos pessoais. É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa 
acaba colorindo o passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do 
homem um indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que 
efetivamente viveu – e, por isso dá vida a – as conjunturas e estruturas que de 
outro modo parecem tão distantes. E, ouvindo-o falar, temos a sensação de 
ouvir a história sendo contada em um contínuo, temos a sensação de que as 
descontinuidades são abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: 
emoções, reações, observações, idiossincrasias, relatos pitorescos (ALBERTI, 
2004:13-14). 

 

A concepção da prática metodológica de história de vida busca, na entrevista 

não estruturada, um espaço de conforto para o informante. Denominada por 

Jovchelovitch e Bauer como “entrevista narrativa” (2002:90), essa alternativa 

metodológica aparenta não apresentar – como é o caso dos questionários 

estruturados – uma esquematização própria. Quando um pesquisador utiliza a 

história oral ou um modelo que proponha uma narrativa livre por parte do 

entrevistado, deve saber que há, na base de qualquer narrativa uma estrutura 

própria, pois “todo aquele que conta uma história, satisfaz as regras básicas do 

contar histórias. Aqui surge o paradoxo da narração: são as exigências das regras 

tácitas que libertam o contar histórias”. (ibidem:96) Uma das vantagens da prática de 

história de vida é fazer o informante sentir-se como participante do momento 

histórico narrado, sabendo que pode utilizar a sua própria linguagem na construção 

da narrativa. 

Strandén (2009:6) percebe que as expectativas variam de um entrevistado 

para outro, mas procura desviar a atenção deles dos fatos concretos, como nomes e 

datas, para aquilo que eles pensam, fazem e para os elementos que compõem a 

sua experiência de um evento. Essa abordagem não é comum nas pesquisas sobre 

redes sociais digitais. A própria Internet e as livrarias estão repletas de estudos e 

manuais de análises com cunho objetivo e quantitativo. Christine Hine (2008:192) 

entrevistou vários pesquisadores com essa aproximação e notou que vários destes 
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investigadores não se ocupavam da análise das suas próprias experiências como 

produção de sentido. A autora adverte não haver contrariedade antitética entre a 

abordagem analítica estrutural de hiperlinks e a visão etnográfica de trabalho de 

campo. Essas aproximações, antes de contrárias, deveriam ser vistas como 

complementares. Para aqueles que julgam ser o modo qualitativo a melhor 

alternativa metodológica, Hine (2005:17-18) observa que as possibilidades de se 

decepcionar com os dados levantados, com a sinceridade e boa vontade do 

entrevistado são as mesmas tanto nas etnografias virtuais como na investigação 

face a face. Para diminuir esses desapontamentos, é necessário que o pesquisador 

desenvolva uma boa capacidade de se comunicar com o pesquisado, gerando 

confiança, um ambiente de conforto, sustentando esses relacionamentos, sejam eles 

on-line ou presenciais. A partir daí, Hine (2001:8) julga importante definir qual as 

principais perguntas que devem nortear a construção da relação entre teoria e 

método. Começar por perguntar como os usuários da Internet, de um modo geral, 

percebem as suas capacidades e seus significados? Como estes se entendem como 

mídia e como audiência? Se a Internet afeta a constituição das relações sociais e se 

são diferentes do mundo presencial? Outro tópico abordado por Hine recai sobre a 

autoridade da interpretação do etnógrafo.  

 

Destas observações, começa a emergir um senso de presença etnográfica 
no qual 'estar lá' é próprio do etnógrafo. O etnógrafo que realmente esteve 
lá posiciona-se como alguém com autoridade de interpretar, colocando-se 
acima do leitor, que poderia desejar interpretar, mas não pode alegar ter 
estado lá. Assim, leitores são sempre dependentes, em segunda mão, do 
relato do etnógrafo. A autoridade etnográfica é intransferível: sempre e 
somente pertence ao etnógrafo que esteve lá. A autoridade do etnógrafo 
também é intransferível, dentro deste modelo, quando se refere aos 
assuntos do estudo realizado por aquele que nós poderíamos presumir 
sinceramente que também esteve lá. O tema da pesquisa carece da visão 
analítica do etnógrafo e, assim, não pode coexistir no espaço analítico da 
etnografia. A etnografia age para construir um espaço analítico no qual só 
o etnógrafo realmente esteve. Etnógrafos existem solitários em um espaço 
analítico (HINE, 2001:46, tradução nossa). 

 

3.3 As etapas do processo 

 

Como a concepção metodológica dependia extremamente da resposta obtida 

no campo, a produção deste referencial foi-se constituindo e se reorientando durante 
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o processo. De início buscamos fontes que fornecessem dados sobre as ações e 

percepções dos jogadores. Para isso foi feito um percurso que indicava o Google 

como uma ferramenta de busca dos espaços em que esses atores habitavam. Os 

blogs sobre RPG apontavam para a existência de comunidades bem focadas no 

Orkut. Iniciamos, então, uma participação dentro dessas comunidades. A princípio, a 

observação foi não participativa, mais direcionada a se apropriar dos repertórios, tais 

como: linguagem utilizada, assuntos tratados e tipos de jogos e sistemas discutidos. 

Depois passamos a interagir com as comunidades, focando as questões que 

estivessem dentro do escopo de investigação, como, por exemplo, a representação 

social do jogador de RPG e identidade, além de questões sobre jogabilidade e 

experiências vividas na prática de jogo. Buscou-se propor questões direcionadas – 

neste momento já nos declarando pesquisador – que procuravam conhecer, por 

exemplo, a relação entre jogo cooperativo e jogo competitivo. A tentativa de 

estabelecer contato com membros das comunidades e propor-lhes participar de 

entrevistas virtuais surtiu pouco efeito. 

Já, nesse momento – final de 2010 – notamos um esvaziamento do Orkut e 

das próprias comunidades. Nesse período ocorreu um rápido crescimento do 

Facebook no Brasil e muitas pessoas fizeram essa transição entre uma rede e outra. 

Uma grande diferença que se nota entre o Orkut e o Facebook é que o primeiro é 

bem mais direcionado para a construção de comunidades, mas tem dificuldades no 

espaço de trocas de mensagens, ao passo que, no Facebook, a prioridade é dada 

exatamente para a troca de mensagens. O espaço para a visualização das 

mensagens é mais amplo e menos poluído; mas talvez o grande diferencial seja 

mesmo o alcance global de sua plataforma. Foi realizado um levantamento de 

comunidades e chegamos à conclusão de que, no Facebook, até existem 

comunidades, mas alguns agentes constroem seus perfis com este caráter 

comunitário, então eles passam a centralizar os contatos entre o seu público. Uma 

individualidade permeada pelo coletivo. A próxima etapa foi identificar atores que 

tivessem um alto grau de laços relacionais direcionados, isto é, no caso do 

Facebook, agentes que apresentassem um enfoque bem determinado – neste caso 

seria o interesse em produzir conteúdo e trocar informações sobre RPG – e um 

número alto de relacionamentos. Esta estratégia levou-nos a construir 
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relacionamentos com agentes com capacidade de rápida dispersão de comunicação 

dentro de sua malha. Desde então, passamos a adicionar pessoas pertencentes a 

essas malhas. Com surpresa, a recepção desses indivíduos foi muito boa. Um 

desses atores, com alto grau de conexões, foi contatado por ser promotor de 

eventos de RPG em uma cidade da Grande São Paulo. A ida a um dos eventos por 

ele promovido foi proveitosa por conhecer, de perto, uma boa parte de sua malha e 

verificar como seus integrantes se relacionavam. Propusemos a esse agente que se 

tornasse o informante de campo desta pesquisa. Com o aceite, começamos a 

pensar na articulação de um evento virtual que servisse à pesquisa. Em duas 

semanas, esse evento tinha sido posto em prática com uma boa aceitação por parte 

dos participantes.    

Ao mesmo tempo, começamos a enviar aos vários contatos que seriam 

potenciais jogadores de RPG um breve questionário com dados indexadores, tais 

como idade e profissão e um pedido de elaboração de uma breve história de vida a 

partir dos bens culturais populares (televisão, HQs, videogames, cinema, livros e, 

claro, RPG). Também, aqui, outra surpresa: a recepção foi muito boa. Um dos 

contatados até propôs divulgar a pesquisa em seu blog sobre RPG. Outro 

entrevistado indicou uma comunidade sobre RPG, da qual participava em outra 

cidade do interior de São Paulo, para convidar os seus membros a participarem da 

enquete. 

Concluindo esta etapa - antes de realizar a análise dos dados - saber ouvir e 

saber construir relacionamentos virtuais foi o maior aprendizado deste processo, 

além de perceber o quanto a relação entre o espaço virtual e o presencial pode 

esclarecer muitas dúvidas. Quando essa transposição se torna possível é altamente 

recomendada. 
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Capítulo IV – Análise dos dados 

 

 

4.1 Percurso no trabalho de campo 

 

A estratégia desta pesquisa foi sendo construída durante o seu percurso, 

buscando entender como se deslocam e se conectam os aficionados de RPG pelas 

redes sociais. A partir daí, procurou-se compreender como esses indivíduos 

atribuem significados ao seu universo de jogo e quais elementos influenciam a sua 

capacidade narrativa.  

Em um primeiro momento, direcionou-se um olhar para uma rede que, à 

primeira vista, parecia oferecer as melhores condições para um estudo desse tipo. O 

Orkut, no momento das primeiras escolhas do trabalho de campo, estava em uma 

fase de estabilização. Era a grande rede que os internautas brasileiros tinham 

escolhido para se comunicarem com grupos de interesse, a fim de encontrarem 

pessoas que não viam há um bom tempo e, claro, fazer novos amigos. A sua 

arquitetura privilegiava a formação de comunidades, mas carecia de agilidade na 

comunicação entre os usuários.  

Entre as comunidades do Orkut que abordavam o RPG analisadas, foram 

identificados três tipos:  

 as que lidam com questões de identidade,  

 as que se situam como centros de divulgação do jogo e  

 aquelas que abordam questões específicas do jogo.   
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Comunidades que lidam com Questões de Identidade 

Nome da Comunidade Número de 

Membros 

Jogo RPG e não sou assassino 20.935 

Sim, Eu Jogo RPG! 14.933 

Jogo RPG e ñ matei ngm... Ainda 3.170 

RPG não eh macumba!!! 2.754 

Jogo RPG: Nunca Matei Ninguém 2.677 

Eu jogo RPG e NÃO SOU NERD!!! 711 

Eu jogo 234PG e nunca me matei 187 

Tabela 1 - Comunidades - Identidade 

 

Comunidades de Divulgação do RPG 

Nome da Comunidade Número de 

Membros 

RPG Brasil 40.570 

Dungeons and Dragons BRASIL 18.459 

Tabela 2 - Comunidades – Divulgação 

 

Comunidades que abordam questões específicas do 

jogo 

Nome da Comunidade Número de 

Membros 

RPG e Literatura 6.011 

Sociedade dos Mestres de RPG 3.487 

Tabela 3 - Comunidades – Questões Específicas 

 

A primeira abordagem de pesquisa no Orkut foi observacional. Era necessário 

conhecer, primeiramente, como funcionavam as comunidades e levantar, dentro de 

seus fóruns, discussões sobre os temas abordados no referencial teórico deste 

trabalho. Algumas questões foram propostas dentro dessas comunidades, 

começando, a partir daí, uma aproximação mais participativa com o objeto. Essas 

apropriações, observacional e participativa, deram sustentação à construção da 

abordagem teórica presente no primeiro capítulo. A partir daí, tentou-se uma maior 
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aproximação direta com os participantes das comunidades.  Enviavam-se pedidos 

de adicionamento ao grupo de amigos, indicando quais eram as intenções, ou eram 

enviadas mensagens convidando essas pessoas a participarem da pesquisa. Foi 

nesse momento que começaram as dificuldades do trabalho de campo. Houve uma 

resistência e desconfiança com relação à proposta de pesquisa. O retorno era pouco 

e não propiciava condições de se produzir uma descrição etnográfica plausível. 

Tornou-se necessária uma mudança estratégica para outra rede social que 

apresentasse as mesmas condições estruturais do Orkut, mas possibilitasse uma 

maior aproximação com os participantes das comunidades. Havia a percepção, por 

parte das pessoas que frequentavam as redes sociais, de que o Orkut estava em 

decadência e começava uma debandada para outras redes, principalmente para o 

Facebook, que foi escolhido como o novo espaço de pesquisa com base em suas 

comunidades.  

Com a decisão de redirecionar a pesquisa para o Facebook, foram 

levantadas, pela ferramenta de busca da rede, aquelas pessoas que tivessem 

interesse por RPG e um bom número de conexões. A estratégia passou a ser a de 

identificar indivíduos que tivessem o papel de nós com alto grau de centralidade e 

intermediação. Nessa busca foi observado que, no Facebook, há um tipo de perfil 

diferente dos do Orkut, no qual o usuário disfarça a sua individualidade a partir de 

uma denominação genérica a respeito de algum tema de interesse. Aparenta-se 

com uma comunidade de discussão e divulgação, mas esse perfil posta mensagens 

como um usuário comum. Alguns usuários abrem um perfil pessoal e um público, 

principalmente figuras públicas. Procurou-se denominar esse tipo de perfil-blog, que 

tem a função de disponibilizar informações sobre as atividades do indivíduo. Alguns 

usuários criam uma pequena cadeia de conexões midiáticas. Há aqueles que, além 

dos perfis dentro do Facebook e de outras redes, ainda conectam as postagens de 

seus blogs e ações no youtube.  

Os perfis-blogs contatados foram: 
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Perfis-blogs no Facebook 

Nomes  Número de Amigos 

Rpg Brasil 2.793 

Bom é Jogar Rpg 727 

Cidade – RPG 688 

Rpgbrasilorg Rpgbrasil 686 

Terra Média 483 

Nosso Rpg 382 

Tabela 4 - Perfis-blogs 

 

À medida que esses usuários eram contatados, eram convidados a divulgar e 

a participar da pesquisa. O passo seguinte foi identificar comunidades de RPG 

dentro do Facebook. Foram estas as trabalhadas: 

 

Comunidades no Facebook 

Nomes  Número de Membros 

Anime Otaku RPG! 554 

Fale RPG RPG Brasil 418 

RPG em São Paulo 245 

RPG São Paulo Zona Norte 215 

Role Playing Game – S. J. dos Campos 96 

Nosso Rpg 382 

Tabela 5 - Comunidades – Facebook  

 

Interessante notar que essas comunidades, mesmo com um número de 

membros consideravelmente menor do que as do Orkut, geraram muito mais 

respostas e participação no processo de pesquisa.  

A noção de nó centralizador ou intermediador nem sempre é algo 

prontamente visível. Após a leitura e análise dos depoimentos, pôde-se verificar que 

alguns dos contatados tinham as características próprias da função. O que pode ser 

identificado como um diferencial talvez seja a intensidade de postagens e a 

capacidade de comunicação do agente. Às vezes, os nós não atuam tanto na 

comunicação mais direta, mas sim nos bastidores da comunidade. Foram 

identificados e contatados três usuários com esse perfil: Alle (37 anos, psicólogo, 
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São José dos Campos/SP), Crime (26 anos, mecânico, Ibiúna/SP) e Vilo (36 anos, 

bióloga, São Paulo/SP). Alle atua na comunidade Role Playing Game - São José dos 

Campos e foi um contato muito importante para a pesquisa, pois se prontificou a 

divulgá-la e participou ativamente de algumas ações on-line, como a discussão 

sobre tipos de redes sociais. Crime desenvolve eventos de divulgação do RPG em 

Ibiúna e também se prontificou a auxiliar este autor. Foi feita uma visita a um desses 

eventos e estabeleceu-se um contato pessoal com Crime, momento em que pôde 

ser mais bem explicada a ideia do projeto. Essa visita foi muito útil como observação 

das ações de grupos de divulgação do RPG. Logo depois foi desenvolvido com 

Crime um cenário86 de jogo no Facebook que serviria para analisar a capacidade de 

produzir narrativas dos jogadores. Pelas dificuldades técnicas encontradas na 

estrutura da rede, o projeto foi interrompido. Vilo é administradora da rede RPG em 

São Paulo e, apesar de não ter podido participar mais ativamente como informante, 

respondeu ao questionário e pediu informações sobre o referencial metodológico da 

pesquisa.  

 

4.2 Trabalho de campo no Facebook 

 

Foi enviado, pessoalmente, um questionário com perguntas abertas 

acompanhado de um pedido para que fosse produzida uma história de vida cultural 

a 84 usuários, e foram recebidas 42 respostas. Como o convite feito, era tanto 

pessoal como aberto aos membros das comunidades, tornou-se quase impossível 

determinar qual a amplitude que a pesquisa tomou, visto que alguns participantes 

acabavam divulgando a pesquisa entre seus amigos e colegas de rede. Alguns 

ficaram vivamente interessados e impressionados com a ideia de uma tese de 

doutorado sobre RPG.    

  As respostas vieram em vários formatos, tanto na mensagem em modo on-

line, pelo Facebook, como no modo off-line. Alguns contatados preferiram enviar por 

e-mail. No modo off-line, foram recebidas algumas respostas enviadas por celular. 

Nesta análise do sentido do discurso dos entrevistados, primeiramente 

procurou-se identificar, em suas falas, termos que melhor as definissem, portanto 

                                                        
86

 Comunidade Pesquisa RPG: http://www.facebook.com/groups/315456988513609     

http://www.facebook.com/groups/315456988513609
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nem sempre o termo definidor foi o utilizado pelo entrevistado, mas sim aquele que 

melhor sintetizava sua fala. 

A utilização de um tratamento quantitativo serviu para apoiar as análises 

qualitativas, como um auxiliar nas leituras e interpretação desses dados, portanto 

não houve uma preocupação com o rigor estatístico.  

 

4.2.1 Variáveis indexadoras 

 

 Idade 

 

A avaliação desta variável, à primeira vista, pode indicar que parte 

significativa dos RPGistas está na idade adulta (total de 13 respondentes na faixa 

entre 21/25 anos e 12, na entre 26/30), mas, pelos contatos pessoais e com as 

comunidades, o que foi possível apreender é que há um viés de vontade de 

participação. Para um adolescente, o contato com a pesquisa científica aparenta ser 

algo fora de seu cotidiano e determina uma distância etária que pode formar 

barreiras. Ou seja, para o adolescente, o pesquisador identifica-se como um adulto, 

um universo distante e com o qual há uma aproximação conflituosa com a figura do 

pai ou do professor. Por outro lado, o que se pode entender, ao cruzar esta variável 

com as histórias de vida e outros depoimentos, é que, para estes grupos – o de 

adultos –, o distanciamento das atividades identificadas com o mundo infanto-juvenil 

dá-se de modo lento. Isso permite pensar que esta cultura popular jovem está 

impressa de tal modo que, mesmo com algumas alterações de exigência da 

maturidade, esses indivíduos permanecem identificados com o espaço lúdico 

construído na sua infância e adolescência.  

 

14 a 17 anos 18 a 20 anos 21 a 25 anos 26 a 30 anos  31 a 40 anos 

6 4 13 12 7 

Tabela 6 - (Faixa Etária) 
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 Escolaridade: 

 

Na variável escolaridade, foram agrupadas, em um único item, as respostas 

dos estudantes do Ensino Médio e daqueles com Ensino Médio completo, e 

separaram-se os itens universitário e superior incompleto. Pode-se acreditar que os 

respondentes que declaram deste modo querem dizer que o curso está com a 

matrícula trancada ou, até mesmo, abandonado. 

 

Ensino Médio Universitário Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 

Pós-

Graduado 

12 4 11 9 6 

Tabela 7 - (Escolaridade) 

 

 Profissão 

 

Nesta variável, agruparam-se todas as atividades profissionais que não 

tivessem especialização ou formação superior com a denominação de atividade 

técnica, daí a sua maior presença. 

 

Profissão Respostas 

Atividade Técnica 15 

Estudante 7 

Artista 7 

Administrador 4 

Professor 3 

Psicólogo 2 

Cientista 2 

Engenheiro 1 

Servidor Público 1 

Tabela 8 - (Profissões) 
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 Localização 

 

A concentração na região sudeste, algo previsível, pode ser atribuída não 

somente ao seu maior poder econômico, mas, como consequência desse fator, por 

haver uma atividade digital mais intensa por parte de sua população. Sendo assim, 

não se pode deduzir que o RPG seja mais representativo em uma dada região, mas 

apenas que os seus jogadores têm uma atividade de conexão digital mais intensa na 

rede social analisada. 

 

Estado Respostas 

São Paulo 18 

Minas Gerais 4 

Rio de Janeiro 4 

Espírito Santo 2 

Região Sudeste 28 

Mato Grosso 2 

Goiás 2 

Mato Grosso do Sul 1 

Distrito Federal 1 

Região Centro-Oeste 6 

Rio Grande do Sul 3 

Santa Catarina 1 

Região Sul 4 

Ceará 2 

Bahia 1 

Região Nordeste 3 

Pará 1 

Região Norte 1 

      Tabela 9 - (Localização) 
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4.2.2 Sobre o significado do RPG 

 

Ao serem questionados sobre o significado do RPG, as respostas dos 

entrevistados variaram entre Lazer e Diversão, Imaginação e Criatividade, 

Socialização, Educação, Escape, Coletividade, Visão de Mundo, Cultura, Aventura, 

Fantasia e Narrativa. Os termos lazer e escape poderiam estar agrupados, mas a 

maioria das pessoas não percebe que lazer é escape, do mesmo modo que 

aventura em seu significado mais profundo. Portanto esses termos foram separados 

por revelarem a visão dos pesquisados. Coletividade aparece com significado 

diferente de socialização, pois o primeiro quer dizer estar junto e o segundo, fazer 

junto. As palavras cognitividade, imaginação e educação aparecem em contextos 

que as diferenciam. Para o entrevistado que apontou o termo cognitividade, Alsa, 30 

anos, engenheiro mecânico, o seu significado foi extraído de adaptação e resolução 

de problemas. A palavra imaginação foi utilizada diretamente pelo entrevistado Luso, 

estudante, 15 anos. Já educação foi a preocupação de Edusi, 37, psicólogo. O que 

se pode apreender daí é que as respostas poderiam ser identificadas como 

semelhantes, mas o que as diferencia é exatamente a visão de mundo determinada 

por escolhas. No caso do mais jovem, a resposta imaginação tende a ser a mais 

genérica de todas, já, para um engenheiro, que é treinado a resolver problemas, e 

para um psicólogo acostumado a entender a importância de certos artefatos na 

construção da psique do indivíduo, essa afirmação tem um caráter de experiência de 

vida. A ideia de que, para os mais jovens, as descobertas causam um 

deslumbramento é confirmada por Wena, que vê no RPG “uma segunda vida” (cujo 

sentido foi sintetizado no termo “escape”), e Dome, que afirma “O RPG para mim é 

tudo”, mas desconfirmada por Bruol, que, apesar de seus 26 anos,  também vê no 

RPG uma filosofia de vida.  

Há uma certa visão pragmática em algumas respostas sobre o que o RPG 

pode significar para a vida cotidiana. Há, subjacente, a ideia de que a imaginação 

pode ser algo desse mesmo cotidiano, que, na normalidade social, é infestado de 

mesmice e padrão.  

 

Bom, para mim além de ser uma diversão, é com certeza um 
aprendizado, onde tu precisa criar estratégias e melhores maneiras de 
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enfrentar um desafio. É como se fosse um treinamento para a vida real, 
porém na imaginação (Gahil, 17 anos, estudante, Estância Velha/RS).87 

 

E, de um mesmo modo, para Afren (25 anos, autônomo, Ananindeua/PA), o 

RPG “é uma forma de desenvolver ao máximo a capacidade imaginativa/criativa, 

buscando o novo em tempos onde tudo parece ser repetição e reprodução de tudo”. 

Para Dome (16 anos, estudante, Porto Alegre/RS), “é aquela fonte de inspiração 

para aquela redação do colégio, também a minha fonte de diversão”.  

Vilo (36 anos, Bióloga, São Paulo/SP) é administradora do fórum e 

comunidade Fale RPG e atua como um importante nó centralizador dentro dessas 

comunidades e percebe no RPG a amplitude psicossociocultural do lúdico: 

 

RPG é a oportunidade única de reunir amigos com interesses em comum, num 
jogo colaborativo, onde podemos deixar por algumas horas nossas identidades 
reais e os problemas reais de lado para experenciar outras vidas e simular 
outras realidades. Como o único limite, dentro do tema de jogo, é a imaginação, 
o RPG permite simular situações que jamais viveríamos, muitas delas 
fantasiosas. É como voltar a ser criança, mas ao mesmo tempo é como evoluir a 
um estado mental que vai além do mundano.  

 

O RPG, como cultura, tem um grande diferencial pela sua capacidade de 

produzir hibridações a partir de apropriações de vários outros elementos culturais. 

 

Cultura. Essa é uma palavra que define o jogo que me incentivou a ler e me 
mostrou a magia de criar e contar histórias. Me apresentou a grandes clássicos 
do cinema e da literatura, me fez entrar no teatro e me ajudou a aprender inglês 
(Brupe, 26 anos, gerente de marketing, São Paulo/SP). 

 

O que se pode perceber, com base nos depoimentos, é que, para boa parte 

dos respondentes, existe a ideia de que o RPG seja muito mais do que simples jogo, 

passatempo, mesmo este fator aparecendo como o mais percebido. Esses indícios 

aparecem, tanto de modo subliminar, como declarado. Maso (26 anos, professor, 

Vila Velha/ES) afirma que, para ele, o RPG é “algo mais que apenas um hobby, algo 

mais que apenas um jogo”.   

 

 

                                                        
87

 Nos depoimentos foi mantida a grafia original. 
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Significado do RPG 

Lazer e Diversão 28 

Imaginação e Criatividade 16 

Socialização 14 

Educação 11 

Escape 6 

Coletividade 3 

Visão de Mundo 3 

Cultura 3 

Aventura 2 

Fantasia 2 

Narrativa 2 

Tabela 10 – (Significado)  

 

4.2.3 Aprendizado 

 

Mesmo sendo introduzido com certo sucesso nas escolas, o RPG não tem 

necessariamente um caráter de aprendizado de uma maneira mais explícita. O que 

se obtém como aprendizado provém da cultura que se estende a partir do próprio 

jogo de representação. O RPG é, antes de tudo, um jogo, uma forma de diversão 

que abrange uma extensa gama de fontes culturais. Maso (26 anos, professor, Vila 

Velha/ES) declara:  

 

Não acho que devamos ter que aprender algo com o RPG, mas mesmo quando 
buscava apenas diversão aprendi muitas coisas: culturas novas, aprendi a ler 
(coisa que tinha certo repúdio), aprendi a escrever, e com isso veio inúmeras 
outras coisas como boas notas na escola, maior criatividade, e muito mais 
conhecimento.  

 

Edusi (33 anos, psicólogo, Serra/ES) confirma essa multiplicidade de fontes 

necessária para a realização do jogo devido à “utilização de referências diferentes 

de forma simultânea (filmes, música, literatura, etc.)”. Um hibridismo cultural, no qual 

se podem chocar o medievo europeu, a pós-modernidade oriental e o gótico 

gerando um só produto – seja a partir de uma indústria instalada – ou de uma 
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apropriação. Por sinal, foi identificado que alguns jogadores buscam criar seus 

próprios sistemas, seus próprios cenários, suas histórias.   

O fator de aprendizado mais apontado foi o de imaginação e criatividade, que 

talvez seja o grande atrativo do RPG. A imagem abaixo, que circula nas redes 

sociais sem indicação de fonte, demonstra a essência do jogo de interpretação de 

papéis, como um espaço de produção criativa, de geração e ampliação de 

imaginários coletivos.   

 

 

    Figura 23 – Nós vivemos! As pessoas enxergam... 

 

Vaalex (19 anos, comerciária, Ibiúna/SP) admira-se com a capacidade criativa 

da mente humana, pois “o jogo faz percebermos que cada um pensa de formas 

diferentes e cria coisas diferentes, e ao mesmo tempo nós pensamos em coisas que 

a outra pessoa nem imaginou [...]” Alsa (30 anos, engenheiro, Jundiaí/SP) também 

aponta como característica importante do RPG o fato de fazer o indivíduo aprender a 

ser “criativo a visualizar aquilo que o mestre está construindo e como adaptar-se ao 

‘mundo’ e a resolver situações específicas”. Essa característica remete a outro fator 

igualmente importante, o de aumentar a capacidade de análise de situações e 

tomada de decisões por parte dos jogadores. Nesses termos, Ceca (18 anos, 
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comerciária, Ibiúna/SP) e Akca (20 anos, técnico administrativo, Goiânia/GO) 

concordam quanto à necessidade do ato de pensar antes de agir. Para Ceca, se há 

liberdade de escolha, esta o torna “prisioneiro de suas escolhas” e, do mesmo modo, 

Akca afirma que, após a análise das alternativas e tomada de decisões, deve-se 

arcar “com as consequências”. Esse exercício permite, portanto, ampliar-se o 

“potencial de raciocínio” (Lena, 29 anos, técnico de informática, São José dos 

Campos/SP), essa “habilidade de pensar em soluções possíveis” (Rifo, 31 anos, 

policial militar, Belo Horizonte/BH).  

O aspecto colaborativo e coletivo do RPG, pelo menos para a maioria dos 

jogos, permite o aprendizado da sociabilidade e da comunicação entre os 

participantes. A necessidade de cooperação para a prática desses jogos abre, para 

os que o praticam, uma nova perspectiva de distanciamento do regramento 

competitivo que a sociedade capitalista estabelece. Edfra (40 anos, artista 

multimídia, Goiânia/GO) percebe, exatamente, como um dos diferenciais do RPG, 

que ele permite “rever o conceito de competitividade presente em outros jogos”. E 

lembra como estes exercem um papel de aprendizado de competição que deve ser 

desdobrado a quase todas as ações dentro da sociedade. Claro que o aprendizado 

cooperativo nem sempre é consciente. Para muitos a ideia de pertencimento, de 

fazer parte de algo coletivamente exerce fascínio e cria, lógico, com o tempo, uma 

coesão de grupo que persiste durante boa parte da vida desses indivíduos. Alle (37, 

psicólogo e professor, São José dos Campos/SP) afirma que, para a sua atividade 

de educador, o aprendizado social e comunicacional recebido pelo RPG foi muito 

importante. Diretamente relacionado à sociabilidade, o exercício da empatia foi 

indicado como um subproduto do jogo, assim como declara Thifa (27 anos, 

desenvolvedor web, Rio de Janeiro/RJ), que aprendeu, principalmente, a se colocar 

sob o olhar do outro. “Quando vc se acostuma a realizar atividades rotineiras do 

jogo, como interpretação, criação de background e etc., você começa a olhar para 

outras pessoas e as interpretar muito melhor”. É desse mesmo teor a fala de Lugu 

(25 anos, contador, Brasília/DF), que aprendeu “principalmente a respeitar a 

individualidade das pessoas, já que no jogo temos a busca constante de 

autoafirmação dos nossos personagens, o que causa conflitos e divergências de 

ideias.” Agrupando essas duas atribuições, Rifo (31 anos, policial militar, Belo 
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Horizonte/BH) aponta como importante o exercício do trabalho coletivo, além de que 

“o RPG te ensina a respeitar ideias”. Ainda conectado à sociabilidade, Vilo (36 anos, 

bióloga, São Paulo/SP) e Rona (25 anos, professor, São José dos Campos/SP) 

relatam que o RPG lhes ensinou a driblar a timidez. 

Agregado aos fatores de aprendizado, como a leitura, escrita e interpretação 

de textos, este novo elemento alcança um total de 10 respostas, o que o coloca 

como terceira afirmação mais importante da enquete. Dofe (21 anos, ilustrador, São 

Paulo) responde que o incentivo do RPG para a leitura ampliou-se dos livros de 

regras para outros caminhos literários. Rona (25 anos, professor, São José dos 

Campos/SP) compartilha dessa iniciação e afirma que, quanto ao aprendizado, o 

“mais importante tenha sido o hábito de ler, e descobrir o prazer nisso”. Outros 

aspectos do aprendizado também foram destacados pelos participantes da 

pesquisa, como melhora na escrita (Panto, 25 anos, produtor de eventos, Rio de 

Janeiro/RJ), na capacidade de interpretação de textos e de pessoas, para Ficu (25 

anos, professor, Niterói/RJ) e Bruol (26 anos, programador Java, São José dos 

Campos/SP), assim como ampliação de vocabulário, para Raesk (24 anos, 

escriturário, Piracicaba/SP), e desenvolvimento da habilidade de produzir narrativas, 

como conta Afren (25 anos, autônomo, Ananindeua/PA) que aprendeu 

“principalmente a elaborar boas formas de descrição, aplicadas a narrativa de 

histórias. O RPG ajudou também a desenvolver o gosto pela elaboração de textos 

literários, de infanto-juvenil a poesia”. Como a história do RPG no Brasil começa 

com a entrada no país de materiais produzidos em língua inglesa, os jogadores 

tiveram que lidar com a necessidade de traduzir os manuais, que, só posteriormente, 

passaram a ter edições nacionais e produtos elaborados por autores brasileiros. Os 

que passaram por esse momento pioneiro (anos noventa) apontam também a 

motivação do aprendizado do inglês como algo relevante em sua formação, caso de 

Rifo (31 anos, policial militar, Belo Horizonte/BH) e de Crime (26 anos, mecânico, 

Ibiúna/SP): 

. 

Nossa, é até difícil de pensar, aprendi inglês, pois eu era de uma geração que 
não tinha dinheiro nem acesso ao material traduzido, então o jeito era se virar e 
xerocar livros em inglês, até mesmo traduzir alguma parte mais usada, mas a 
maior parte era lida em inglês mesmo, aprendi muito sobre historia, quando eu 
assistia a uma aula no cursinho ficava pensando como podia usar aquele 
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material para narrar uma aventura, aprendi a ter respeito pelas pessoas e ouvir a 
opinião delas, que não é divertido pra você se não for divertido para o grupo, 
aprendi sobre religião e sobre tolerância, aprendi técnicas teatrais sem saber 
que eram e aprendi a ser critico sem ser preconceituoso! 

 

Também Fano (37 anos, técnico administrativo, São Paulo/SP) percebe que a 

amplitude e a conexão desses aprendizados, em suas atividades como mestre de 

RPG, obrigaram-no a aprofundar-se sobre a história, geografia e cultura japonesa, 

além de vários outros assuntos, mas considera como seu maior aprendizado a 

capacidade de “trabalhar em equipe e [com] estratégia”.  

 

Aprendizado 

Imaginação e Criatividade 13 

Capacidade de Análise 12 

Trabalho Coletivo 8 

História 7 

Empatia 6 

Leitura 5 

Sociabilidade 5 

Comunicação 4 

Tomada Decisões 3 

Superação 3 

Inglês 3 

Escrita 3 

Geografia 2 

Vencer a Timidez 2 

Conhecimento 2 

Matemática  2 

Interpretação de Texto 2 

Observação 1 

Mitologia 1 

Disciplina 1 

Religião 1 

Teatro (técnicas) 1 

      Tabela 11 – (Aprendizado) 
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4.2.4 Frequência e participação em grupos de jogo 

 

O que se pode apreender, a partir dos relatos, com relação à frequência e à 

participação em grupos de jogo, é que, com o passar dos anos, a disponibilidade de 

tempo para o RPG torna-se mais escassa. As obrigações e responsabilidades da 

vida adulta interferem progressivamente na diminuição da dedicação à atividade. 

Akca (20 anos, auxiliar administrativo, Goiânia/GO) aponta a “vida corrida, trabalho, 

faculdade, curso, namorada” como fatores que contribuíram para essa diminuição e 

lembra: “jogávamos toda sexta das 20h até cansar HAHAHA”. Dofe (21 anos, 

ilustrador, São Paulo/SP) e Edusi (33 anos, psicólogo, Serra/ES) preenchem essa 

lacuna com a participação em eventos nos quais podem jogar. O pouco tempo 

disponível para alguns respondentes adultos não é desculpa para parar de jogar;  

buscam manter a coesão de grupos que foram formados na adolescência, como é o 

caso de Ficu, (25 anos, professor, Niterói/RJ): “ainda tenho meu grupo de jogo, 

estamos juntos há mais de 10 anos jogando. Infelizmente por conta das obrigações 

de cada um, reduzimos os encontros a duas vezes por mês (ou mesmo uma, 

dependendo da época do ano)”. É também o caso de Fano (37 anos, técnico 

administrativo, São Paulo/SP): 

 

Hoje eu mantenho uma mesa onde eu sou o mestre de jogo que já esta ativa a 
18 anos, mudaram alguns jogadores mas a base é a mesma, teve algumas 
paradas demoradas entre encontros, mas agora eu procuro jogar pelo menos 1 
mesa bimestral, todos agora somos casados, ou trabalhamos muito.  

 

Para outros participantes, o passar do tempo não diminuiu o gosto pelo jogo e 

seu envolvimento com ele. Glecar (28 anos, biólogo, Cachoeira Paulista/SP), apesar 

de confirmar a sua atual pouca disponibilidade, ainda faz parte de mais de um grupo.  

É o caso também de Vilo, igualmente bióloga, pesquisadora da USP: 

 

Não faço parte de um, mas de vários. Com isso, acabo jogando RPG de forma 
presencial pelo menos uma vez por semana. Mas também frequento um fórum 
de RPG que tem jogos, e dessa forma pelo menos por 15 min todo dia, tenho 
contato com RPG (Vilo, 36 anos, bióloga, São Paulo/SP).  
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Esse tempo escasso é também utilizado por alguns jogadores para divulgar o 

RPG e promover eventos. Edfa (29 anos, engenheiro, Fortaleza/CE), atualmente 

sem tempo de formar um grupo fixo, foi um dos fundadores do grupo Vila do RPG88. 

Afren (25 anos, autônomo, Ananindeua/PA) faz parte do grupo Espírito Livre, “como 

uma forma de ampliar nossa disposição por divulgar mais amplamente a ‘cultura 

RPGistica’ – podemos dizer assim – com o qual promovemos sessões de RPG todo 

fim de semana e ainda eventos mensais”. Crime (26 anos, mecânico, Ibiúna/SP) tem 

uma atividade intensa, como jogador e também como promotor de eventos de RPG: 

 

Já fiz parte de pelo menos 4 grupos, hj temos um grupo oficial o "The 
Fellowship" e em nome dele organizamos o Domingo RPG - Ibiúna que é um 
evento mensal, sempre no ultimo domingo, além disso frequento o RPGCON 
que é o atual encontro grande de SP e antigamente o EIRPG [...] e vou em 
outros eventos que fico sabendo sempre que posso!  

 

Já Dome (16 anos, estudante, Porto Alegre/RS) reclama que, devido ao 

isolamento que sente em Porto Alegre, acaba saindo pouco e tem dificuldade de 

encontrar grupos, “por isso fico só no online”. Portanto, podemos entender que 

existe uma relação geracional na procura por grupos. Esse aspecto será tratado 

mais adiante, quando estiver em pauta a questão da escolha do tipo de RPG. Os 

adolescentes aparentam preferir o jogo on-line ou gostam de ambos. É preciso ter 

um cuidado ao fazer essa afirmação devido ao fato de haver menor quantidade de 

participantes, tanto na faixa A como na faixa B. Um adulto jovem (faixa C) relatou 

que, pela falta de tempo, tem optado pelo jogo on-line.  

 

Faixas Etárias (anos) 

A 14 a 17 

B 18 a 20 

C 21 a 25 

D 26 a 30 

E 31 a 40 

Tabela 12 – (Faixas Etárias)  

 

 

                                                        
88

 http:/www.facebook.com/viladorpg http:/viladorpg.wordpress.com      
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Grupos Frequência 

Mensal 

Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D Faixa E Total 

0 0  1 5 3 3 12 

1 NR   1 2  3 

1 1    2 1 3 

1 2    2 2 4 

1 3  2 1   3 

1 4 3 1 3 1  8 

2 ou + 4   1 3 2 6 

On-line  1  1   2 

Tabela 13 - Frequência de Jogo 

 

4.2.5 Tipos de RPG  

 

Conforme se levantou, os gêneros de RPG preferidos pelos respondentes são 

fantasia medieval (29 respostas) e terror (22). Praticamente não existem variações 

entre as faixas etárias quanto a esses gêneros. O que aparenta certa estranheza é o 

fato de o gênero Magic ter sido lembrado tão pouco (um respondente), quando 

qualquer observação em locais de encontro de interessados em jogos de 

representação identifica, sempre, um bom número de jogadores dessa modalidade. 

Uma possibilidade de explicação seria que os respondentes não identificam o Magic 

como RPG propriamente dito, mas uma modalidade de jogo que, apesar de utilizar 

os mesmos referenciais temáticos, seria percebida como um formato independente.  

Se o D&D, baseado na fantasia medieval, é o gênero fundador do RPG, e o 

mais apreciado, não passou incólume ao hibridismo característico desse tipo de 

cultura pop. Fano (37 anos, técnico administrativo, São Paulo/SP) afirma que 

sempre apreciou o estilo medieval, mas, hoje em dia, mestra “Shadowrun, um RPG 

estilo medieval que se passa no ano de 2029 em diante, em um mundo futurístico 

parecido com o nosso, mas no qual todas as criaturas lendárias estão entre nós”. 

Neste jogo opera-se uma fusão de fantasia medieval com o gênero cyberpunk.  

O gênero terror surgiu na década de oitenta, mais precisamente em 1981, 

quando do lançamento do jogo Call of Cthulhu, baseado em conto de mesmo título 

do escritor americano H. P. Lovecraft. Os anos oitenta popularizaram a cultura 
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gótica, que aborda boa parte da temática básica do gênero terror. No RPG, é 

considerado o gênero que mais desperta emoções em seus jogadores, fazendo com 

que as campanhas produzam narrativas focadas na necessidade humana de sentir 

medo, mas em segurança. Hoje em dia, é possível identificar jogadores que 

apreciam esse gênero sem, necessariamente, serem adeptos da cultura gótica. 

Constatou-se, entre os respondentes, que muitos deles, que sempre jogaram 

fantasia medieval, também passaram a praticar o gênero terror. É o caso de Afren 

(25 anos, autônomo, Ananindeua/PA), que relata:  

 

Ultimamente tenho narrado fantasia medieval (Senhor dos Anéis), ação/lutas 
(Street Fighter RPG) e horror (Vampiro A Máscara); especificamente jogar (não 
sendo o narrador) não tenho feito ultimamente, diante da preferência por narrar e 
criar histórias, bem como a falta de encontrar narradores com os mesmos 
“toques pessoais” no desenrolar das sessões, em especial o tom de “seriedade 
na brincadeira” e concentração no mundo imaginário.  

 

Outros mestres, como Vilo (36 anos, bióloga, São Paulo/SP), têm preferência 

pelo terror: “RPGs de mesa com temática moderna/contemporânea de horror: antigo 

Mundo das Trevas (Vampiro, Lobisomem, Mago, etc.), Trevas da Daemon e jogos 

semelhantes”. Edfa (29 anos, engenheiro, Fortaleza/CE) compartilha essa 

predileção:  

 

Geralmente tenho prediletância a jogos com foco em narração: Vampiro A 
Máscara, Mago A Ascensão - e toda a linha Storyteller e o novo Storytelling. 
Também jogo o sistema nacional Daemon, como o Trevas. E estou atualmente 
lendo o nacional Terra Devastada que tem um sistema bastante peculiar de 
narrativa.  

 

Entre os mestres que adicionaram à fantasia medieval o gênero terror, Crime 

(mecânico, 26 anos, Ibiúna/SP) aponta uma tendência de optar por sistemas e 

cenários brasileiros e, principalmente, independentes. 

 

Acho que D&D é inevitável, mas eu joguei vampiro e suas variantes por muito 
tempo também, hoje eu prefiro abrir espaço na minha narrativa para os rpg's 
nacionais, os chamados "indies" e outros nem tão indies, mas que são 
produzidos por uma galera brasileira que está descontente com a forma que o 
RPG sempre foi publicado (Crime, mecânico, 26 anos, Ibiúna/SP) 
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Akal (16 anos, estudante, Cuiabá/MT) é um dos jogadores que confirma essa 

tendência: “atualmente estamos jogando um RPG com sistema criado por um amigo 

meu, Bem parecido com Gurps, porém adaptado para melhor interação e Rolling 

Play (interpretação)”. O lema punk do it yourself faz parte da prática do RPG. 

“Geralmente utilizamos o sistema de d10. publicado pela White Wolf. Agora estamos 

em fase de teste de um sistema próprio desenvolvido por nos mesmos” (Alfa, 24 

anos, técnico em mecânica, Belo Horizonte/MG). A solução caseira pode ser a mais 

prazerosa, pela fala de Alele (23 anos, diretor de arte, Campo Grande/MS): “Jogava 

os de mesa, de preferência sistemas mais simples. O sistema que mais joguei foi o 

que desenvolvi com meu irmão, chamado Trovão RPG”.  

 

Relação entre Tipos de RPG e Faixa Etária 

Tipos de RPG Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D Faixa E Total 

Fant. Medieval 5 2 9 8 5 29 

Terror 3 2 6 6 5 22 

Scifi   6 1 1 8 

Alternativo 1  2 1  4 

Aventura    1 1 2 

Anime   1 1  2 

Virtual  1  1  2 

Magic    1  1 

Guerra     1 1 

Lutas   1   1 

     Tabela 14 - Tipos de RPG x Faixa Etária 

 

4.2.6 Hábitos de leitura 

 

Ao se agruparem os gêneros literários fantasia e fantasia medieval, que se 

acredita que tenham o mesmo significado para os respondentes, atinge-se um total 

de 11 respostas, o que coloca essa classificação em primeiro lugar nas respostas. É 

possível, a partir daí, pensar que existe uma clara relação direta entre os tipos de 

RPG e os hábitos de leitura e que, pode-se deduzir, seja causada pela influência do 

jogo no desenvolvimento do gosto pela leitura. Primeiramente, para dar base para as 
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aventuras – isso fica claro com os mestres que precisam de material para a 

produção de suas aventuras – e, posteriormente, pela leitura em si mesma, depois 

de estar, como hábito, enraizada no jogador. Outra observação a ser feita, com base 

nas respostas obtidas, é que o hábito de leitura aparece relacionado tanto à idade 

do respondente quanto ao seu nível de escolaridade. Mesmo levando-se em 

consideração a baixa participação, na pesquisa, de representantes das faixas A e B, 

a grande concentração de respostas positivas está nas faixas adultas e nas de maior 

escolaridade. Este quadro é exatamente o constatado na sociedade brasileira, o 

qual pode ser atribuído a problemas educacionais estruturais e culturais, entre 

outros, a capacidade da escola de formar leitores e a imagem da própria educação 

letrada na cultura brasileira. Segundo o estudo Retratos da Leitura no Brasil, 

desenvolvido por Galeno Amorim (apud EL FAR, 2006:52), a média per capita de 

leitura de livros no Brasil é de 1,8 enquanto, na Inglaterra, esse índice é de 4,9, nos 

EUA, de 5,1 e, na França, atinge a cifra de 7,0 livros anuais. Esse dado torna-se 

mais estarrecedor quando se sabe que as vendas de livros no Brasil (dados do 

mesmo estudo) mantiveram-se praticamente inalteradas entre 1991 e 2004.  

A relação entre gênero de jogo e hábito de leitura é confirmada pela fala de 

Siro (17 anos, estudante, Bom Repouso/MG), que prefere jogar RPG do gênero 

fantasia medieval e declara que lê “muito livros de fantasia, livros medievais. Sou 

muito fã de Harry Potter, O Senhor dos Anéis, e da série As Crônicas de Gelo e 

Fogo”. Assim também relata Maso (26 anos, professor, Vila Velha/ES), que diz: 

“Hoje de tudo um pouco, política, tecnologia, atualidades, mas minha maior paixão 

continua sendo fantasia medieval”. Essa variedade de gostos e hábitos aparece, de 

modo mais definido, no caso de Alle, como um percurso de vida: 

 

Assuntos variados, como psicologia analítica, mitologia, arqueologia, romances 
históricos, fantasia, ficção científica. Sobre revistas, gosto muito da National 
Geografic e da Superinteressante; procuro também por artigos sobre recursos 
humanos na internet e em publicações em geral (Alle, 37 anos, psicólogo, São 
José dos Campos/SP),.  

 

No caso de Fano, como uma missão: 

 

Já li a ‘Bíblia Sagrada’ ( sou uma pessoa comum também hahahah ) quase toda, 
já li a maioria dos livros brasileiros pedidos na escola, a obra completa de 
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Graciliano Ramos, ‘A arte da Guerra’, ‘O Senhor dos Anéis’, ‘Os Hobbits’ e 
muitos outros. Meu gênero preferido é ficção para ser mais objetivo” (Fano, 37 
anos, técnico adminsitrativo, São Paulo/SP). 

 

Ou como uma iniciação, no caso de Gahil: 

 

Com livros sou muito eclética, gosto tanto dos clássicos de Shakespeare e 
literatura russa, quanto os de Stephen King e Tolkien. Quando era mais nova 
costumava ler mais HQs, mas perdi um pouco o hábito, talvez por não gostar de 
ler no computador (Gahil, 17 anos, universitária, Estância Velha/RS). 

 

Como afirmado acima, está, na parcela da sociedade adulta e com boa 

formação escolar, a leitura como fazendo parte do cotidiano, como uma prática 

cultural enraizada. Em Rifo (31 anos, policial militar, Belo Horizonte/MG), adiciona-se 

o aspecto pragmático da preparação do jogador:  

 

Sou formado em Letras, então leio muita literatura nacional e estrangeira. Mas 
também leio livros de RPG. Gosto de todos, e mesmo os que não estou jogando 
nem jogo costumo ler. Tenho uma biblioteca de mais de 600 volumes, sendo que 
quase 100 são RPGs.  

 

Percebe-se que os mestres de RPG têm como grande preocupação a 

preparação formal das narrativas, como afirma Lugu (25 anos, contador, 

Brasília/DF): “A releitura dos livros de RPG tem de ser constante para que não se 

perca nas regras e ambientações”. Para outros, essas narrativas não podem baser-

se apenas na leitura e interpretação dos textos de RPG, mas de uma miscelânea de 

fontes, caracterizando o aspecto híbrido e apropriativo do jogo. 

 

Além dos próprios livros de RPG, toda e qualquer literatura que me auxilie na 
criação desses jogos. Também leio muito jornais, pois a maioria dos cenários 
que eu jogo são baseados em um mundo contemporâneo parecido com o nosso 
(Vilo, 36 anos, bióloga, São Paulo/SP). 

 

E: 

 

Não gosto de ler livros de auto-ajuda ou então os baseados em fatos reais, o 
resto eu leio tudo, eu tiro inspiração para minhas aventuras de lugares bem 
estranhos, às vezes uma manchete de jornal ou uma fala de um livro sem 
nenhuma conexão com o universo onde rola a história, gosto muito de 
quadrinhos, mangás, livros de ficção de qq gênero, jornais, revistas (menos as 
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de fofocas e as de menininhas), e leio muitos livros de regras! (Crime, 26 anos, 
mecânico, Ibiúna/SP). 

 

Às vezes, a preocupação com a produção de narrativas na criação de jogos 

necessita de um aprofundamento tanto teórico como de um estudo da realidade 

circundante. 

 

Atualmente estou lendo sobre teoria de jogo como forma de qualificar o discurso 
sobre os Jogos de Interpretação de Personagens. Para atuais projetos, venho 
lendo literatura infantil e infanto-juvenil, literatura indígenas, assuntos referentes 
a religiões (Afren, 25 anos, autônomo, Ananindeua/PA).  

 

As respostas “Qualquer tipo de leitura”, de Matav (28 anos, analista de 

segurança da informação, Rio de Janeiro/RJ) e de Brupe (26 anos, gerente de 

marketing, São Paulo/SP) - “De TUDO o q vc imaginar... sou um apaixonado por 

literatura!” - são genéricas e aparentemente evasivas, mas podem ser mais bem 

interpretadas quando se verificam as características de cada respondente. A 

comparação entre a primeira fala e a segunda – mesmo sendo as duas genéricas –, 

fora do contexto, poderia dar a ideia de que a primeira seria uma afirmação de teor 

evasivo e a segunda, apesar de não apontar gêneros específicos de literatura, 

possuiria um entusiasmo autêntico. Para verificar que as duas afirmações têm o 

mesmo significado, apesar de tons diferentes, podemos dar uma olhada no perfil dos 

dois respondentes e perceber que são muito similares. Os dois participantes do 

processo de pesquisa são profissionais da área corporativa e têm pós-graduação em 

gestão.  
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Hábitos de Leitura x Faixa Etária 

Gênero Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D Faixa E Total 

HQ’s 3  4 3 1 11 

Lit. Científica 1 1 2 2 5 11 

Mangás 3 1 3 2  9 

Scifi   3 3 2 8 

Lit. em Geral  1  4 3 8 

Lit. Didát. E Tec. 1  3 2 1 7 

Fantasia 1  4 1 1 7 

R. Policial 1 1 1 3  6 

Livros de RPG  1 1 2 2 6 

Rev. e Jornais  1  1 3 5 

Fant. Medieval 1  1 1 1 4 

História  1 1  2 4 

Clássicos 1   2  3 

Lit. Fantástica   1 1 1 3 

Terror 1   2  3 

Religião   1 1 1 3 

Aventura  1 1   2 

Lit. Inf. e In-Juv   1 1  2 

Artes     1 1 

Poesia     1 1 

Textos Digitais 1     1 

Drama   1   1 

Crônicas    1  1 

Mitologia     1 1 

Totais por Faixa 14 8 28 32 26  

Tabela 15 – (Leitura x Faixa Etária) 
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Hábitos de Leitura x Escolaridade 

Gênero Ens. 

Méd. 
Univers. Sup. Inc. 

Sup. 

Comp. 
Pós-grad. Total 

Mangás 4  3 2  9 

HQ’s 2 1 4 2 1 10 

R. Policial 3  3   6 

Lit. Cient. 1 1 4 2 2 10 

Aventura  1 1   2 

Lit. Didát. E Tec. 2  5   7 

Clássicos  1  1  2 

Lit. Fant.   2  1 3 

Fant. Med. 1  1 2  4 

Scifi   4 3 1 8 

História 1  1 2  4 

Terror 2 1 1   4 

Fantasia 1 2 2 2  7 

Rev. e Jornais 1  1 1 2 5 

Artes     1 1 

Poesia     1 1 

Textos Dig. 1     1 

Lit. em Ger. 1  3 1 3 8 

Livros de RPG 1  3  2 6 

Religião   3   3 

Drama   1   1 

Lit. Inf. e In-Juv   1 1  2 

Crônicas   1   1 

Mitologia    1  1 

Totais por Escol. 21 7 44 20 14  

Tabela 16 – (Leitura x Escolaridade) 

 

4.2.7 RPG, violência e demonização  

 

Como se tratou, no primeiro capítulo, a imagem do jogo e dos jogadores de 

RPG é considerada como uma importante questão a ser encarada e discutida pelos 
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adeptos dessa cultura. Nesse contexto, a pergunta feita aos participantes da 

pesquisa foi: “o que você sente quando alguém diz que o RPG induz à violência ou é 

coisa do demônio?”, seguida de: “Você acha que a mídia tem um papel importante 

nessa imagem negativa do jogo?”. Os sentimentos reportados indicam um baixo 

nível de indiferença (4 indicações contra um total de 25), sendo o sentimento de 

indignação o mais presente. Mesmo os que afirmam sentir indiferença, quando 

confrontados com alguém com uma opinião negativa sobre o RPG, percebem o que 

leva uma pessoa a fazer semelhante afirmação. 

  

Eu nem ligo, pois eu acho que se a pessoa é ignorante o suficiente pra pensar 
coisas negativas sobre o assunto sem ao menos ter um certo conhecimento 
sobre ele, não merece minha atenção. Creio que a mídia tem culpa em uma 
parte pequena, o resto pura ignorância (Luso, 15 anos, estudante, Cuiabá/MT). 

 

Com relação ao papel das mídias na construção dessa imagem negativa, 

tanto do jogo como dos jogadores, minimizado no relato acima e até desconsiderado 

por um pequeno número de respondentes (três), uma maioria dos depoentes aponta 

vários níveis de culpabilidade. Para Akca (20 anos, técnico administrativo, 

Goiânia/GO), quando as mídias focam um caso isolado, acabam generalizando o 

seu significado. Alfa (24 anos, técnico em mecânica, Belo Horizonte/MG) direciona a 

sua indignação especificamente para a televisão e conta que esse é “um dos 

motivos pelo qual deixei d assistir TV”. Fano (37 anos, técnico administrativo, São 

Paulo/SP) e Panto (25 anos, produtora de eventos, Rio de Janeiro/RJ) apontam a 

necessidade de rapidez no tratamento das matérias jornalísticas como a causa de 

seu viés superficial. No caso de Panto, a experiência comprova a afirmação.  

 

Infelizmente a mídia tem preguiça de pesquisar, conhecer melhor tudo que eles 
noticiam. Como já aconteceu comigo em uma entrevista que dei sobre Marilyn 
Manson, quando estava no Rj, falei uma coisa e a porcaria da reporter escreveu 
outra, fiquei com uma imagem de gótica retardada no jornal.  

 

À superficialidade apressada das mídias soma-se também o sensacionalismo 

e – como Akca relata acima – a tendência de tornar um caso isolado em regra geral.  
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Penso em pessoas pouco informadas e em uma mídia em busca de 
sensacionalismo. Fiz parte da LVDVS CVLTVRALIS89 por mais de 5 anos e 
estava lá quando os casos de Ouro Preto e Espirito Santo aconteceram... fomos 
à televisão e a uma serie de lugares, mas a midia reproduzia apenas o q gerava 
barulho e nao a realidade. Ensinamos centenas de crianças a ler nos CEUs nas 
periferias de São Paulo e isso nunca foi à midia. É mais um tema que conta com 
a falta de informação e educação do povo Brasileiro (Brupe, 26 anos, gerente de 
marketing, São Paulo/SP). 

 

Lugu (25 anos, contador, Brasília/DF) compartilha dessa mesma opinião: 

 

O grande problema é que as grandes mídias só se referem ao RPG quando algo 
de ruim acontece, todo e qualquer Hobby tem seus maus usuários, mas 
generalizar como a mídia faz, deixando a entender que quem joga tais jogos 
assassina pessoas ou coisas do gênero, é de extrema covardia. Ao invés de 
separar a pessoas problemáticas do hobby, as mídias deixam implícito de que a 
culpa é do hobby. O certo seria dizer como o RPG ajuda a juventude a ler mais, 
como desenvolve a criatividade e até dilemas sociais simulados. Mas essa não é 
a realidade do mundo.  

 

Para uma parcela menor, mas significativa (sete indicações contra 27 de 

desinformação), o fanatismo religioso contribui para a produção de uma imagem 

negativa do RPG. Rifo (31 anos, policial militar, Belo Horizonte/MG) isenta a mídia 

de culpa e entende que elas apenas propagam o que alguns grupos religiosos 

pensam. Da mesma forma, Vilo (36 anos, bióloga, São Paulo/SP) acredita que “o 

maior ‘vilão’ pela visão errada do RPG não é a mídia, e sim os grupos religiosos que 

teimam em falar mal daquilo que eles nem conhecem”. Já o depoimento de Lena (29 

anos, técnico de informática, São José dos Campos/SP) mostra um indivíduo que se 

declara evangélico, mas sabe que o RPG definitivamente não é coisa do demônio, 

nem incita à violência, e atribui essa pressão social a respeito da demonização às 

doutrinas neopentecostais que, segundo ele, “acabam atribuindo tudo ao Diabo, 

sendo que ele pode influenciar, mas quem decide o que fazer ou não, somos nós”. 

Essa consciência de que o problema não é o jogo, mas a forma como as pessoas se 

apoderam de seu fazer, é defendida por Lusche (23 anos, designer de moda, São 

Paulo/SP) ao falar: “bom... o R.P.G em si não induz ninguém a nada, a não ser que 

você tenha uma mente limitada e propícia a violência e usa o jogo como ´desculpa´”.  

                                                        
89

 http://www.ludusculturalis.org.br  

http://www.ludusculturalis.org.br/
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Dois respondentes afirmaram que uma das causas da imagem negativa do 

RPG pode ser imputada às temáticas utilizadas pelo jogo. Alsa (30 anos, 

engenheiro, Jundiaí/SP) aponta que os gêneros medieval e terror apresentam 

demônios, anjos e vampiros e esses personagens podem ser incorporados pelos 

jogadores, algo que pode ser interpretado erroneamente. Matav (28 anos, analista 

de segurança da informação, Rio de Janeiro/RJ) compartilha dessa opinião: 

 

Sinto que o RPG é incompreendido. O RPG realmente possui em alguns casos, 
temática forte e controversa. Mas isso condiz com uma das naturezas e objetivos 
do jogo, que é simular a vida real. O RPG nunca induzirá ninguém a violência ou 
ao satanismo, assim como filmes e livros, não possuírem esse tipo de 
orientação. Sem contar que as classificações indicativas têm de ser respeitadas 
em todos os meios, inclusive no RPG. Livros de RPG com histórias consideradas 
violentas ou com conteúdo inapropriado, são direcionadas única e somente ao 
público adulto. Cabe aos pais e responsáveis monitorar os jogadores de RPG 
menores de idade. Agora, em relação ao papel da mídia, talvez por 
desconhecimento dos diversos benefícios que o RPG traz, a mídia acaba 
contribuindo sim, para uma imagem negativa do RPG. Mas percebo que isso 
vem mudando ao longo dos anos. Pois todos sabemos, que as vantagens que o 
RPG oferece são realmente importantes, promove o encontro físico, e no fim faz 
com que a mídia perceba que existem outros meios muito mais nocivos do que 
um simples jogo de dados, como por exemplo a Internet.  

 

Essa necessidade de um posicionamento por parte dos participantes dessa 

cultura – que pode ser vista como mais ampla do que apenas a que faz parte do 

universo dos jogadores de RPG, estendendo-a a  todos os apreciadores da cultura 

pop – aponta para a escolha feita por esses indivíduos entre fuga e enfrentamento 

como alternativas na construção de suas identidades. Por conta disso, oito 

entrevistados declararam espontaneamente que, ao ouvirem alguém proferir alguma 

opinião negativa sobre o RPG, tentariam explicar do que se trata o jogo. Os termos 

nerd ou geek90, como forma pejorativa e estereotipada de se referir aos que seguem 

essas correntes culturais, adquirem um peso maior em sociedades que têm maior 

dificuldade de aceitação das diferenças, como a brasileira. Essas questões serão 

tratadas mais adiante nos tópicos horário de jogo e autoimagem. 

 

                                                        
90

 Para Harrington (2009:154-154), nerds são ineptos sociais que só conseguem obter aceitação de 
seus próprios pares cujos interesses em comum são a ciência e a tecnologia; já geeks são os 
especialistas em tecnologia da informação, que vestem o rótulo geek com orgulho, mas não têm as 
mesmas dificuldades de sociabilidade fora de seu grupo como os nerds. 
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Sentimento 

Indignação 7 

Tristeza 5 

Indiferença 4 

Pena 4 

Graça  3 

Mal-estar 1 

Vontade de explicar 1 

       Tabela 17 - Sentimento 

 

Causas 

Desinformação 27 

Fanatismo religioso 7 

Senso comum 5 

Alienação 4 

Preconceito 3 

Temáticas do RPG 2 

          Tabela 18 - Causas 

 

Papel das mídias 

Papel 16 

Papel relativo 11 

Papel importante 3 

Sem culpa 2 

Sem opinião 1 

   Tabela 19 - Papel das Mídias 

 

4.2.8 Horário de jogo 

 

Ao serem inqueridos sobre o porquê de boa parte dos grupos de RPG de 

mesa preferir jogar de madrugada, muitos participantes da pesquisa disseram que 

não conheciam essa tendência ou não concordavam com a afirmação. Apesar de 

este questionamento ter partido de uma premissa errada, ele acabou trazendo à 

tona algumas questões importantes sobre identidade dos jogadores de RPG. O 
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questionamento partiu de uma inquietação deste autor que participa ou participou de 

alguns grupos de jogo de mesa que tinham essa prática. 

De um lado, a escolha do horário é definida pela pouca disponibilidade de 

tempo dos jogadores que têm as responsabilidades da vida adulta e, de outro, pela 

atração do horário como parte da própria narrativa. Mesmo aqueles que afirmaram 

não jogar nesse horário (10), desconhecerem a afirmação (4) ou não concordarem 

com ela (3), procuraram uma justificativa pela preferência dos grupos que têm esse 

hábito.  

Atribuir à pouca disponibilidade de tempo, principalmente para os jogadores 

adultos, devido ao excesso de responsabilidades, é o que aparece na fala de Ficu 

(25 anos, professor, Niterói/RJ): “geralmente é quando sobra o tempo”, cujo grupo 

joga em média oito horas por sessão. O grupo de Thifa (27 anos, desenvolvedor 

web, Rio de Janeiro/RJ) chega a jogar por volta de seis horas por sessão e este 

adiciona o fato de que esse horário permite uma maior tranquilidade, “ já que o resto 

do mundo está dormindo”. Para Anan (31 anos, tatuador, Florianópolis/SC), a 

escolha de horário foi atribuída ao fato de que “a maioria trabalhava e era casado, 

então para não pertubar ninguem e ter mais horas disponíveis optavamos por jogar 

na madruga”, mas ele lembra que o horário dá “um ar mais dramático aos jogos”. 

Alle (37 anos, psicólogo, São José dos CamposSP) concorda com essa afirmação 

de que jogar de madrugada acaba produzindo um “certo clima de mistério”; acredita 

“que é como nos tempos antigos, quando as pessoas se reuniam à volta da fogueira 

para falar sobre assuntos diversos”. Já Edusi (33 anos, psicólogo, Serra/ES), que 

não concorda com a afirmação de ser esse horário uma preferência, pensa que os 

que assim escolhem o fazem, especificamente, para acentuar mais o clima das 

narrativas do gênero terror. Gahil (17 anos, universitária, Estância Velha/RS) frisa o 

papel do silêncio no desenvolvimento de narrativas desse tipo e fala de como o 

horário contribui para a maior concentração dos jogadores: “e se for um jogo de 

terror, jogar no escuro, com talvez algumas velas é uma das armas do mestre”. Tila 

(24 anos, ator, Vitória da Conquista/BH) relata: “já joguei de madrugada, foi minha 

primeira vez como narrador, apesar de cansativo, foi maravilhoso”. E Glecar (28 

anos, biólogo, Cachoeira Paulista/SP) diz que o que o atrai para jogar nesse horário 

é “o clima de mistério que paira no ar”.  
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Lugu (25 anos, contador, Brasília/DF) traz à tona a questão geracional e as 

mudanças no perfil dos jogadores de RPG. O respondente afirma que os jogadores 

mais novos tendem a preferir as versões virtuais do jogo por motivos que serão 

tratados mais adiante na discussão sobre as escolhas de tipo de jogo (mesa ou 

virtual). Conclui dizendo: 

  
Tendo em vista esse cenário, os jogadores assíduos de RPG tendem a ter uma 
idade entre 25 e 45 anos, nessa idade tem-se emprego, família e amigos para se 
preocupar e o tempo que resta você investe no Hobby. Isso é mais um relato de 
experiência própria, tendo como base eu e meus grupos de RPG que se 
configuram dessa maneira.  

 

Edfa também não concorda totalmente com afirmação presente na questão, 

mas amplia a discussão geracional e apresenta as motivações da escolha do 

horário:  

 

Não diria que essa afirmação é totalmente verdade, já que a faixa etária do RPG 
mudou muito nas últimas décadas e existe um crescente número de crianças e 
pré-adolescente jogando, o que é quase impeditivo jogar de madrugada. Por 
outro lado toda a geração que jogou durante os anos 90 e 2000, assim como eu 
pessoalmente jogávamos preferencialmente na madrugada pelos seguintes 
motivos: - Tempo, geralmente tínhamos muitos compromissos durante o dia e a 
noite era o único momento disponível para jogarmos. Como é um jogo de 
natureza prolongada, as partidas poderiam começar mais cedo as 9 da noite, 
mas se prolongavam madrugada adentro, então não necessariamente seria de 
madrugada, era uma consequência. - Paz, pela natureza introspectiva e que 
depende muito de uma climatização, vide à exemplo dos Cinemas que usam de 
salas escuras e climatizadas para reforçar o fator imersão. O RPG não é 
diferente, precisa de uma concentração facilitadores de imersão. É uma 
atividade que conta - geralmente - apenas de oratório como recurso midiático. 
Madrugada geralmente é o momento mais propicio para que esses fatores se 
alinhem (Edfa, 29 anos, engenheiro, Fortaleza/CE). 

 

Rona (25 anos, professor, São José dos Campos/SP) foi o único respondente 

que tocou no tema identidade dos jogadores, afirmando que, “sinceramente, acredito 

que seja vergonha de ser taxado como “nerd”, ou qualquer forma que tenha um 

cunho pejorativo”. Edbe (23 anos, autônomo, Belo Horizonte/MG) apresenta essa 

ideia, mas de modo mais subjacente: 

 

Não sei, realmente. Mas creio que seja pela questão de liberdade: RPG é um 
jogo de interpretação de papéis, e aproveitá-lo da forma mais divertida possível 
exige espaços amplos, tranquilos, e, é claro, amigos com os quais você se sinta 
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confortável. É atuação, então exige de cada um uma certa entrega ao 
personagem, mas, é claro, sem escapar totalmente da realidade (para depois a 
mídia não dizer que tem gente por aí fazendo coisa que não deve...) (Edbe, 23 
anos, autônomo, Belo Horizonte/MG). 

 

Essas práticas de jogo e a sua relação com a produção de identidades não 

parecem ser conscientes por parte dos jogadores. Os horários, os locais (tema não 

tratado nesta pesquisa) e as formas de jogar necessitam, por si só, de um maior 

tratamento etnográfico. Este trabalho aponta para a necessidade de sua própria 

continuidade e direciona-se para maiores questionamentos além do seu escopo. 

 

Jogar de Madrugada 

Apontam a tranquilidade do horário 15 

Disponibilidade de tempo 12 

Não jogam nesse horário 10 

Clima de Mistério 5 

Desconhecem a afirmação 4 

Não concordam com a afirmação 3 

Gostam de subversão 1 

Hábito juvenil 1 

Tabela 20 – (Jogar de Madrugada) 

 

4.2.9 Autoimagem 

 

Ao tentar interpretar os dados obtidos pela pergunta “como você se define?”, 

procuramos agrupar as respostas em torno da ideia de que elas pudessem revelar 

algo sobre a questão fuga ou enfrentamento a respeito da identidade dos jogadores 

de RPG, como participantes de uma cultura pop abrangente. No primeiro grupo 

encontramos Alegre (7), Normal (6), Tranquilo (5) e Feliz (4), com um total de 22 

respostas. É bom lembrar que cada respondente podia apresentar mais de um termo 

definidor. No segundo grupo, com um total de 17 respostas, aparecem os termos 

Consciente (5), Criativo (3), O RPG contribuiu para a minha formação (3), Aprendiz 

(2), Mente aberta (1), Leitor (1), Maduro (1), Estrategista (1). E no terceiro grupo, 

com 16 indicações, estão as definições de Nerd, Geek e Otaku (4), Gamer (3), Meio 
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“louco” (1), Viciado (1), Ciberpajé (1), Artista (1), Metamorfose ambulante (1), Gótico 

(1), Sonhador (1), Ateu (1), Lobisomem (1). Este agrupamento deveu-se ao fato de 

que os dados estavam muito dispersos e, dessa forma, poderiam ser mais bem 

interpretados. A princípio, pode-se identificar um ligeiro mal-estar ou incômodo 

causado pela pergunta. “Boa pergunta!”, foi com espanto que Akal (16 anos, 

estudante, Cuiabá/MT) começou a sua resposta. Alele (23 anos, diretor de arte, 

Campo Grande/MS), apesar de dizer: “kk, essa é difícil”, foi bem objetivo em sua 

resposta: “sou um artista multimídia”. Edusi (33 anos, psicólogo, Serra/ES) também 

se incomodou com a questão: “a pergunta é bem complicada”. Fano (37 anos, 

técnico administrativo, São Paulo/SP) igualmente: “é difícil eu me definir seria tarefa 

de outra pessoa, mas vou tentar”. Também é grande o espanto de Rona (25 anos, 

professor, São José dos Campos/SP): “nossa, essa pergunta é complicada!”. No 

caso de Maso (26 anos, professor, Vila Velha/ES), quase houve uma recusa a 

responder a questão: 

 

Eu diria não me defino, mas como é para sua tese vou fazer um esforço. Eu me 
defino como uma pessoa boa e bem humorada, não desejo o mal pra ninguém, 
mas desejo o bem a poucas. Me preocupo com o destino do país, com a política 
social e econômica, mas (por enquanto) pouco faço para mudá-las. Tento viver a 
minha vida o melhor possível, perto de meus amigos e ainda mais perto de 
minha esposa.  

 

O primeiro grupo busca oferecer uma imagem de normalidade dentro do que 

se pode chamar de processo de fuga ou de negação de um imaginário negativo que 

toda a cultura – seja do RPG, de modo mais específico, ou na generalidade do 

nerd/geek – dos fãs dos artefatos pop percebem sobre si. O segundo grupo é o do 

equilíbrio, de uma maturidade que, mesmo não assumindo uma dada condição de 

diferenciação, sabe como essa cultura é importante em sua formação. O terceiro 

grupo é composto dos jogadores que, pelo menos em atitude, buscam o 

enfrentamento.   

A escolha entre a fuga e o enfrentamento, em sociedades como a brasileira, 

que se poderia apontar como sendo autoritária e heterofóbica, acaba sendo uma 

tarefa complexa. Sociedade autoritária na forma como Chauí (2000:98) observa a 

existência no Brasil de um imaginário autoritário – relacionado com o autoritarismo 

de estado por ser o enraigamento social amplo deste – que gira em torno de uma 
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ideia de ordem como objeto. E sociedade heterofóbica como a que Bauman 

(1998:86-87) identifica, pelo desconforto perante os elementos destoantes de uma 

normalidade ordenadora de quem vê, avalia e julga. Para aqueles que não se 

enquadram nessa uniformização política e cultural, resta ou o caminho do disfarçe, 

da ocultação (fuga) ou o da coragem de assumir as suas diferenças e expressá-las 

no espaço público (enfrentamento).     

De um lado, indivíduos como Raesk (24 anos, escriturário, Piracicaba/SP), 

que prefere o mimetismo social ao declarar-se “um jovem universitário comum”. Do 

outro, a lacônica postura de Bruol (26 anos, programador Java, São José dos 

Campos/SP), ao se definir como “geek e gamer”. E, no centro, a maturidade de Alle 

(37 anos, psicólogo, São José dos Campos/SP), que se beneficia do fato de ser 

jogador de RPG: “Um roleplayer, mesmo na vida real, interpretando a mim mesmo, 

tenho que estar envolvido com pessoas e situações diversas, traçando estratégias, 

utilizando diplomacia, liderando, orientando”. Esses jogadores encontram-se, então, 

nos espaços abertos e públicos para jogarem, conversarem, divertirem-se, assim 

como em suas casas, na tranquilidade da madrugada, ou no isolamento do seu 

computador pessoal. Carregam em suas mochilas livros (inclusive manuais de 

RPG), mangás, revistas sobre tecnologia ou cultura pop, cards, miniaturas de heróis 

e monstros, gameboys, notebooks. Usam camisetas de suas séries ou de suas 

bandas favoritas. Alguns são tatuados, talvez usem piercengs, cabelos compridos ou 

não, tingidos ou não, com cortes estranhos ou não. Talvez um tenha 14 anos e outro 

50 e gostem um da companhia do outro, ou não; talvez gostem de jogar juntos, ou 

não. Mas estão amplamente envolvidos com o RPG. 
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Autoimagem 

Alegre 7 

Normal 6 

Tranquilo 5 

Consciente 5 

Nerd, Geek ou Otaku 4 

Feliz 4 

Criativo  3 

Gamer 3 

O RPG contribuiu para a minha formação 3 

Aprendiz 2 

“Meio” louco 1 

Mente aberta 1 

Viciado 1 

Leitor 1 

Ciberpajé 1 

Maduro 1 

Artista 1 

Estrategista 1 

Metamorfose ambulante 1 

Gótico 1 

Sonhador 1 

Ateu 1 

Lobisomem 1 

Tabela 21 – (Autoimagem) 

 

4.2.10 Tipo de RPG (virtual x mesa) 

 

Ao serem questionados sobre qual tipo de RPG jogam, se de mesa ou virtual, 

houve uma quase unanimidade (35 dentro de um total de 39 respostas) em torno do 

jogo de mesa. Em relação a esse percentual de respostas, é preciso considerar que 

a maioria dos respondentes provém de faixas etárias adultas e que houve baixa 

participação de adolescentes e jovens em idade universitária. Se a relação entre as 

faixas etárias fosse mais equilibrada, talvez houvesse um número maior de 
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respostas apontando o RPG virtual. Como foi analisada nos dados referentes a 

hábitos de leitura, a baixa participação das faixas etárias mais jovens pode ser 

explicada pelo maior envolvimento desses indivíduos com a cultura imagética, tanto 

que nas respostas aparece, com maior participação, o hábito de leitura de HQ’s e 

mangás. É possível usar essa mesma ideia para discutir a hipótese de que, se a 

pesquisa tivesse um equilíbrio etário maior, haveria mais respostas positivas para a 

modalidade virtual. Do mesmo modo, a escolha de jogos por parte desses indivíduos 

mais jovens baseia-se no apelo visual, no realismo oferecido pelas tecnologias de 

games e na conveniência. Akal (16 anos, estudante, Cuiabá/MT), que faz parte 

dessa faixa (A), respondeu de modo diferente do apontado acima: “ambos. Virtual 

porque é uma chance de conhecer pessoas de outras cidades, estados e até países. 

De mesa porque me aproxima dos meus amigos e é uma fuga da rotina, 

extremamente divertida, diga-se de passagem”. Mas o depoimento de  Wena (14 

anos, estudante, São Paulo/SP) confirma aquela visão: “virtual pq não preciso de 

muita coisa para jogar alem de ser mais bonito e mais emocionante”. Às vezes, no 

trabalho etnográfico, a possibilidade de se produzir interpretações leva o 

pesquisador muito mais a novas questões do que à confirmação de hipóteses 

iniciais. A resposta de Vaalex (19 anos, comerciária, Ibiúna/SP), no mesmo sentido 

da de Akal, oferece uma nova possibilidade de questionamento: “sempre joguei 

virtual, mas ultimamente estou me interessando mais pelo de mesa, porque usamos 

nossa capacidade de raciocinar em conjunto, com amigos para se divertir e ao 

mesmo tempo criar coisas diferentes”. Crime (26 anos, mecânico, Ibiúna/SP) aponta 

que o RPG de mesa não tem conseguido atrair os mais jovens e, a partir dessa 

constatação, promove, junto com seu grupo, na sua cidade, eventos para levar esse 

público mais jovem a conhecer o jogo. Alsa (30 anos, engenheiro, Jundiaí/SP), 

apesar de preferir o RPG de mesa, declara: “atualmente só jogo rpg virtual (video 

game) que em minha opinião é um pouco distante do rpg convencional.... Optei por 

isso pois: depois de velho o tempo ficou curto então preferi gastar parte dele com 

Magic (jogo de cartas)”. 

Questionados sobre o diferencial do jogo, as respostas concentraram-se em 

torno de Interação (16 respostas), Diversão (13), Imaginação (9) e Amizades (8). Por 

se tratar exatamente de um jogo, a resposta diversão explica-se e pode ser 
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considerada genérica. Os itens interação e amizades podem ser creditados à forma 

cooperativa do jogo, mas também ao caráter de identidade de grupo e de 

pertencimento. Imaginação seria, portanto, o grande diferencial do RPG. Bruol (26 

anos, programador Java, São José dos Campos/SP) aponta a interação como fator 

diferencial do jogo: “mesa, interação pessoal é tudo”. Alfa (24 anos, técnico em 

mecânica, Belo Horizonte/MG) concorda com a interação, acrescida da diversão: 

“podemos rir das bobeiras que falamos durante os jogos”. Lugu (25 anos, contador, 

Brasília/DF) destaca as relações de amizade construídas dentro do grupo: “vejo o 

RPG de mesa como uma cerveja no final de semana ou uma balada sábado a noite, 

é a reunião dos meus amigos para partilharmos interesses em comum, sempre 

prezando a diversão em conjunto”. Para Maso (26 anos, professor, Vila Velha/ES) e 

Ceca (18 anos, comerciária, Ibiúna/SP), aparecem como importantes a liberdade de 

criação que o jogo permite e a interação social; mas também admitem que os dados 

são um elemento de fetiche próprio do jogo. Alele (23 anos, diretor de arte, Campo 

Grande/MS) , no entanto, até dispensaria os dados: “de mesa. O único pré-requisito 

do RPG de mesa é a imaginação (até o sistema e os dados são dispensáveis)”. Para 

Edfa, também é a imaginação o maior fator atrativo:  

 

Gosto de ambos, mas prefiro a Mesa. Pela natureza social do jogo, desfrutar da 
imaginação de seus amigos mantendo esse contato humano direto. Como ser 
humano, certos paradigmas são irrefutáveis para minha experiência como ser 
coletivo e empatia (Edfa, 29 anos, engenheiro, Fortaleza/CE). 

 

Na comparação entre o jogo de mesa e o virtual, Rifo (31 anos, policial militar, 

Belo Horizonte/MG) afirma que o real RPG é o de mesa e os virtuais “não possuem 

roleplaying (a essência do rpg). Possuem apenas algumas características parecidas 

com RPG”. Alle (37 anos, psicólogo, São José dos Campos/SP) também estabelece 

essa comparação que, para ele, ainda é favorável ao RPG de mesa: 

 

Os ‘vídeo games’ são esteticamente muito atrativos, mas gosto mesmo é de 
estar junto das pessoas, sentindo as reações e emoções no momento em que 
acontecem. Sempre gostei de jogos de tabuleiro, eu inventava vários jogos 
quando criança. Na minha infância, apesar de divertidos, os “vídeo games” não 
tinham tantos recursos e opções como os atuais, e nos jogos de tabuleiro você 
podia incluir tantas coisas quanto sua imaginação permitisse; essa preferência 
persiste até hoje por que a ‘virtualidade’ veio bem mais tarde na minha vida.  
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A mesma opinião aparece em Gahil, 20 anos mais nova do que Alle: 

 

Virtual é muito legal, ainda mais com os gráficos de agora, mas no RPG de 
mesa parece ser muito mais real, você fala pelo seu personagem e faz todos os 
movimentos dele, então fica muito mais divertido, é só ter imaginação e 
criatividade (Gahil. 17 anos, universitária, Estância Velha/RS). 

 

Preferência 

RPG de Mesa 35 

RPG Virtual 1 

Ambos 3 

Tabela 22 – (Preferência) 

 

Diferenciais de cada tipo de jogo 

Mesa Virtual 

Interação 16 Comodidade 5 

Diversão 13 Estética 3 

Imaginação 9 Amizades 1 

Amizades 8 Dinâmica 1 

Liberdade 2 Emoção 1 

Dados 2   

Narrativa (roleplay) 2   

Maior imersão 1   

Emoção 1   

Mais real 1   

Estética 1   

Surpresa 1   

Tabela 23 – (Diferenciais) 

 

4.2.11 Redes sociais 

 

Como foi relatado anteriormente, esta pesquisa iniciou-se na rede social 

Orkut, mas, com a necessidade de aprofundamento dos dados (principalmente 

sobre o perfil dos entrevistados), foram encontradas sérias dificuldades na prática 

etnográfica. Durante a aproximação com os participantes das comunidades foram 
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encontradas algumas resistências. Daí optou-se pela mudança de rede, buscando 

esses contatos no Facebook. Para tentar esclarecer qual a razão da dificuldade para 

o trabalho de campo no Orkut, perguntou-se, inicialmente, aos contatados: Qual 

rede social você acha melhor, Orkut ou Facebook? Por quê? 

Pelas respostas torna-se possível definir quatro atributos que os usuários 

entendem como principais na escolha e na migração das redes: a capacidade de 

comunicação, a estrutura, os próprios usuários e as comunidades. Na migração do 

trabalho de campo, as comunidades, que no Orkut são mais bem definidas, no 

Facebook parecem mais simples e com menos recursos. Durante o trabalho de 

campo, tentou-se construir um cenário de jogo no Facebook, dentro de uma 

comunidade, para analisar os processos de produção de narrativas com a 

participação do contato Crime (26 anos, mecânico, Ibiúna/SP) como mestre. A 

tentativa não deu um bom resultado pela falta de recursos que o Facebook oferece 

aos usuários. Talvez no Orkut essa ação tivesse surtido efeito, mas a dificuldade 

maior seria a de convencer as pessoas a voltarem a usar o Orkut.  

No caso de Matav (28 anos, analista de segurança da informação, Rio de 

Janeiro/RJ), o Facebook oferece melhor conectividade do que o Orkut, mas alerta 

para que a primeira rede não siga o mesmo caminho da segunda: “o que desejamos 

ao entrar no Facebook, é conteúdo dinâmico e agregador. Permitir o envio de 

correntes e mensagens coloridas é acabar com o interesse das pessoas, tratando-se 

do Brasil”. Edfa (29 anos, Engenheiro, Fortaleza/CE) também prefere o Facebook, 

mas “pela organização, pela natureza da arquitetura tecnológica utilizada por trás. 

Pelo público que geralmente atraía no seu início”. Alele (23 anos, diretor de arte, 

Campo Grande/MS) aponta as pessoas como um dos problemas das redes sociais: 

“as duas podem ser muito úteis, o problema são os usuários. Hoje a que tá menos 

estragada é o Facebook, mas acho que em pouco tempo vai ficar insuportável 

também”. Raesk (24 anos, escriturário, Piracicaba/SP) também aponta a qualidade 

das duas redes sociais: “o Facebook é mais eficiente para encontrar pessoas e 

acompanhar as atualizações em tempo real, enquanto o Orkut é melhor para criar 

grupos de discussões e fórum”.  
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Preferência por Redes Sociais (Facebook x Orkut) 

Facebook pela melhor comunicação 7 

Facebook pela melhor estrutura  6 

Ambas têm vantagens específicas 6 

O que estraga são as pessoas 4 

Facebook pelas pessoas 2 

Orkut pelas comunidades 2 

Orkut pelos GIFs91 (desvantagem) 2 

         Tabela 24 – (Facebook x Orkut) 

 

Para complementar o tópico, postou-se, na comunidade Role Playing Game - 

São José dos Campos (SJC's RPG social group), uma pergunta comparativa entre o 

Facebook e o Orkut. A transcrição do tópico aparece abaixo praticamente na íntegra. 

Nessa comunidade contou-se com o apoio de Alle, que, além de respondente da 

pesquisa, foi identificado como agente-nó e tornou-se um importante informante 

dentro da rede.  

 

Postagem inicial em 19/03/12 

Sérgio Perales 
Povo do RPG, eu queria fazer uma pergunta aberta. A minha pesquisa começou no Orkut e 
tinha o foco nas comunidades de RPG, mas não avançou muito. Era bem difícil fazer 
contatos. Aí eu tive que transitar para o Facebook e aqui, apesar de não ter o mesmo tipo de 
comunidades, a pesquisa deslanchou. Pra vcs qual a diferença ente o Orkut e o Facebook? 
A estrutura ou as pessoas? 
19 de Março às 12:41 

 Alle Eu acho que a midia estimulou a migração; basta que seja citado um produto 

ou serviço num seriado de sucesso para que as pessoas o adotem como a melhor coisa do 
mundo, e outras menos informadas simplesmente seguem as primeiras. O Facebook tem 
tantas vantagens quanto desvantagens, como o Orkut; sabendo utilizar, ambas cumprem 
suas finalidades como redes sociais. Quanto à maior resposta à pesquisa no Facebook 
acredito que tenha sido mero acaso. 
19 de Março às 13:27 via celular ·  

 Tila Reforçando o que foi dito é isso aí mesmo. Quando havia o ICQ aqui no Brasil 
em alta, um colega que foi fazer um intercambio de alguns anos nos EUA perdeu o contato 
com a galera, quando lhe pediam seu ICQ ele falava, não tenho, aqui todo mundo usa o 

                                                        
91

 Gif (Graphic Interchange Format) é um formato de animação de imagens muito utilizado na Internet 
. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=407379945954944
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/alguemt
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/alguemt
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MSN. E nós que conheciamos o MSN achavamos coisa de americano burro, aquele design 
simplorio comparado ao do icq... 
19 de Março às 13:55 ·  

 Sérgio Perales Uma hipótese que eu tenho pensado é que no Orkut o foco são as 

comunidades, o que acaba fazendo com que algumas se tornem muito fechadas, isoladas. 
Isso dificulta para quem é de fora se enturmar. É sempre visto cdomo um estranho. E eu 
acho ...que para o pessoal dessas comunidades a atividade fica restrita a elas. Aqui no 
FAce a comunicação é mais aberta porque as comunidades não são incentivadas. O que 
tem é mais perfis individuais que acabam centralizando grupos. O que vcs acham? 
21 de Março às 18:05 ·  

 Alle Não sei dizer se isso é algo que motivou a popularização do FB, mas de fato 

você recebe uma enxurrada de informação de todos os seus contatos, inclusive publicações 
deles em comunidades e páginas que você não conhecia até aquele momento, enquanto no 
Orkut você fica restrito às informações das comunidades que faz parte, quando você 
procura por elas, e as atualizações de contatos só quando quer saber. Acho que o 
Facebook misturou a correnteza de informações do Twitter com as possibilidades estéticas 
e sistemáticas do Orkut, o que acaba sendo atraente para os dois tipos de público. 
21 de Março às 18:22 via celular ·  

 Sérgio Perales O Orkut é mais gueto e o Face é mais cultura da convergência 

como você falou? 
21 de Março às 18:24 ·  

 Alle Outro ponto importante, pelo menos no meu caso, é sobre a funcionalidade do 

aplicativo do Facebook para mobile phone, que é muito mais prático, útil e completo do que 
o aplicativo do Orkut. 
21 de Março às 18:28 via celular ·  

 Luco  "organização que o orkut possibilita"? É absurdamente desorganizado e não 

tem praticamente nenhum poder de administração nos fóruns das comunidades além de 
kick e ban! 
22 de Março às 07:26 ·  

 Alle Eu disse que o Orkut "possibilita" uma organização, não que ela seja um fato a 

todo momento; pois trata-se apenas de uma ferramenta, e são as PESSOAS que precisam 
saber utilizá-la de forma adequada. 
22 de Março às 07:38 via celular · 

 Sérgio Perales Lucas, mas de qualquer modo o que eu percebi é que o Orkut isola 

mais. 
22 de Março às 15:39 ·  

http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=407396609286611
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=408990562460549
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409002555792683
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409003672459238
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409006055792333
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/profile.php?id=737678811
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409341785758760
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409346265758312
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/groups/213296178696656/407353462624259/?comment_id=409599519066320
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/profile.php?id=737678811
http://www.facebook.com/axle.leax
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001031291217


274 
 

 Alle Não sei se é possível afirmar que o Orkut isola mais que o Facebook, Sérgio. 

No Orkut, se você buscar por interação, vai encontrar, novos grupos e novas pessoas; no 
Facebook, você também pode ficar, se quiser, restrito aos seus contatos e p...ublicações, ou 
pode ir em busca de novas páginas e grupos para "curtir". Acho que a interação ou o 
isolamento depende mais do interesse e da atitude individual do que da estrutura da rede 
social.Ver mais 
23 de Março às 08:40 via celular ·  

 Alesa A diferença não está no site, mas na apropriação que os grupos tem com 

eles. 
23 de Março às 09:30 ·  

 Edso O face é mais aberto, mais interativo. 

23 de Março às 09:45 ·  

 Rool Eu acho que existe uma certa agilidade no Face, que não existia no orkut. 

Também acho que o Orkut estava mais focado nas comunidades, e o FB tem um foco 
diferente (que eu acho muito egocentrico, mas isso nao vem ao caso), além de ser bem 
mais fácil compartilhar mensagens. 
24 de Março às 17:03 ·  

 Lepi Bom, todas as opiniões têm seu valor de acordo com a bagagem cultural que 

cada um carrega. À meu ver, o facebook tem uma influência e interação maior para os 
grupos de RPG, pois o Orkut virou uma rede social de "Up" ou "First, to na primeir...a página 
mãe". O facebook por ter um design mais simples, algo que não é tão superficial, não atrai 
tanto "o povão", sendo que é possível ver que QUEM MAIS USA o orkut, não via de regra, 
mas salvo exceções, são pessoas que tem uma bagagem cultural não tão significativa, ou 
pessoas que buscam o belo estético e não o belo intelectual. O facebook também possibilita 
uma interação profissional maior, expondo mais a pessoa ao mercado de trabalho, então 
pessoas que não querem só mais um lugar para ir enchendo o perfil dela de comunidades 
inúteis, acaba usando mais o orkut que tem Grupos mais direcionados para os assuntos 
interessados... isso é minha mera opinião... 
 há 10 horas ·  

 Dara Davi Ramos Quando não tinha tantos brasileiros no face era melhor 

há 6 horas · Curtir Curtir (desfazer) 

 Alle  "Quando não tinha tantos brasileiros no face era melhor" (Davi Ramos). Uma 

das vantagens do Facebook é que, se você não quiser receber mensagens de "brasileiros", 
nem atualizações de páginas "brasileiras", basta não adicionar esses contatos e nem curtir 
essas páginas. "Você está fazendo isso errado", rsrsrs. Você escolhe o conteúdo que quer 
receber. 
há 6 horas via celular · Curtir Curtir (desfazer) 
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 Alle Seu Facebook é aquilo que você "curte". 

há 6 horas via celular 

 Alle Eu discordo do comentário do Lepi. O Facebook é mais popular que o Orkut, 

justamente pela participação de pessoas com diversos níveis culturais, atraídos pela rapidez 
da circulação de mensagens (tanto úteis quanto fúteis). 
há 4 horas via celular · Curtir Curtir (desfazer) 

 Alle No Facebook (como no Twitter) basta publicar uma vez a mensagem para que 

todos os seus contatos a recebam, e os contatos daqueles que "curtiram". Se você publica 
num grupo ou página, desde que sejam abertos, todos os seus contatos ficam sabendo, 
mesmo aqueles que não participam daquele grupo ou curtem aquela página. Assim, a 
resposta ao que você "curte" ou ao que "você está pensando agora" é mais rápida, o que 
supre a necessidade afetiva sem vínculo real dos tempos modernos.Ver mais 
há 4 horas via celular · Curtir Curtir (desfazer) 

 Alle O Facebook difere do Twitter pela estética (mensagens rápidas em imagens), e 

difere do Orkut pela abrangência e rapidez de circulação das mensagens. SE 
superficialidade FOR caracteristica de baixo nível cultural, no Facebook é mais fácil ver isso 
porque basta você ter um contato que tenha "curtido" ou publicado algo para que a 
mensagem chegue até você. 
há 3 horas via celular ·  

 Alle É comum as pessoas buscarem informação rápida e imagens, mais com 

finalidade lúdica do que educativa, e o Facebook facilita as duas coisas juntas, para o bem 
ou para o mal. 
há 3 horas via celular ·  
 

Alle comenta sobre como as mídias estimulam a migração e como os seus 

produtos (exemplificado pelas séries televisivas) exercem influência no 

comportamento das pessoas, principalmente nas relações com as próprias mídias. 

Sobre essa afirmação, pode-se perceber a existência de um processo acelerado de 

fetichização das redes sociais que contribui para essas migrações. A jornalista 

americana Arianna Huffington (2012) alerta para esse fenômeno e observa que as 

mídias sociais tornaram-se a grande obsessão das mídias e essa fetichização tem 

alcançado proporções de idolatria. Uma das consequências desse processo é a 

busca constante de produção e utilização de ferramentas que privilegiam a conexão 

e menosprezam o conteúdo. Ou seja, é mais importante que a mensagem alcance o 

maior número de pessoas, da forma mais rápida e por vários meios de recebê-la, do 
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que o seu significado próprio. As redes sociais podem se tornar um eficiente 

mecanismo viral, mas extremamente superficial, de conectar um indivíduo ao outro. 

Nesse mesmo sentido, Tila compara as mídias sociais ICQ e MSN e deixa uma 

pergunta no ar: o que exatamente faz com que as pessoas escolham determinado 

modo de conexão?  

Na questão sobre as diferenças na constituição das comunidades do Orkut e 

do Facebook, é possível concluir, a partir das falas, que o Orkut tenha comunidades 

mais fechadas (daí, talvez, a ideia de isolamento) e o Facebook ofereça 

comunidades mais permeáveis às comunicações de fora do grupo. Alesa contrapõe 

com a visão de que “a diferença não está no site, mas na apropriação que os grupos 

têm com eles”. Isso marca bem a ideia de que, mais do que a tecnologia, do que as 

ferramentas, o que faz uma rede são as pessoas, que também são um fator 

determinante nos processos de migração midiática.  

Rool enxerga, no Facebook, os diferenciais de agilidade e interação, mas 

também percebe o caráter egocêntrico que a rede apresenta. Sobre as reclamações 

constantes a respeito do tipo de pessoas que frequentam o Facebook, Alle acredita 

que “você escolhe o conteúdo que quer receber” e conclui que “seu Facebook é 

aquilo que você curte”.  

 

4.2.12 Histórias de vida cultural 

Foi pedido aos respondentes que produzissem uma narrativa em formato de 

uma história de vida cultural, destacando como os produtos culturais foram 

importantes na formação de cada indivíduo, ou seja, trajetórias de vida em que 

esses elementos atuaram como demarcadores, definidores de personalidade, de 

capacidade de escolhas. Primeiro foram elencadas, com base nessas narrativas, 

séries de elementos com essas características. 

 

Objetos: 

Televisão 

Anime 

Pokemon 

Cavaleiros do Zodíaco 
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ThunderCats 

Dragon Ball 

Digimon 

Cowboy Bebop 

Bleach 

Hanna Barbera 

Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Bambalalão 

X-Tudo 

Sessão da Tarde 

 

Quadrinhos 

Turma da Mônica 

Asterix 

Homem-Aranha 

Super-homem 

Batman 

X-Men 

Marvel 

Mangás 

 

Cinema 

Filmes de terror 

Star Trek 

X-Men (filme) 

Homem Aranha (filme) 

Super-homem (filme) 

Batman (filme) 

Disney 

 

Videogames 

SuperMario 
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Nintendo 

Master System 

mega-drive 

PlayStation1 

PlayStation2 

PlayStation3 

Atari 

 

Literatura 

Série Vaga-lume 

Machado de Assis 

Álvares de Azevedo 

Mário de Andrade 

Charles Dickens 

O Senhor dos Anéis 

Harry Potter 

Código Da Vinci 

 

Música 

Alice Cooper 

Marilyn Manson 

Dream Theater 

Trash Metal 

 

Cada geração busca ter o seu sistema de demarcações culturais, às vezes 

alguns elementos transitam entre gerações diferentes. É o caso, por exemplo, do 

Batman e do Super-homem que surgiram nos anos trinta e até hoje fazem sucesso, 

apenas com algumas mudanças na roupagem; tanto os filhos leem os gibis antigos 

dos pais como também, juntos, assistem ao filme de seu herói ou super-herói 

preferido. Se Hanna-Barbera pontuou a geração que se educou pela televisão nos 

anos sessenta e setenta, a década de oitenta foi delineada pelo Sítio do Picapau 

Amarelo, por Bambalalão e X-Tudo, e, nos noventa, a demarcação esteve com 
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Pokemon e Cavaleiros do Zodíaco. As referências atuais são Cowboy Bebop e 

Bleach. 

 

A partir das histórias individuais de vida foi constituída uma linha narrativa 

pontuada por fases, eventos e por referências culturais.    

 

 

Quando eu era criança: 

Akcal – Bom, desde criança me interessei por jogos e desenhos 
animados.  

Akca – Liberdade de escolha desde que haja consciência, assim fui criado. 

Alsa – Tenho muita sorte de ter tido um infância muito feliz pois tive acesso a 
tudo isso cresci assistindo anime lendo gibis e lendo muito mesmo e tudo isso 
gerou uma bagagem cultural enorme. 

Ficu – Bem, sempre fui fã de filmes de terror, desde criança. 

Dome – Eu cresci jogando Super Mario.  Lembro de quando saia com o meu 
irmão mais velho e com o meu primo para ir na locadora jogar PS1 (isso antes 
dos meus 6 anos).   

Thifa – Fui um garoto de apartamento muito sozinho. Lia muito desde 
pequeno, via muitas séries japonesas e filmes, e costumava brincar com 
meus bonecos e peças de montar sobre essas histórias, inclusive criando 
historias minhas com eles. 

Bruol – Sempre gostei de quadrinhos, mesmo quando criança, por mais 
que fosse os da turma da Monica, sempre achei legal poder ler e ver uma 
sequência de imagens que contassem historias. 

Anan – Bom, eu nasci, rsrsr... bem moleque eu ganhava do meu irmão 
mais velho as revistinhas da marvel que ele comprava, isso influenciou 
muito meu gosto por ler... 

Gahil – Bom, fui uma criança dos anos 90, então com certeza quem me 
trouxe para esse lado de jogos foi a Nintendo. 

Fano – Ganhei meu primeiro Video Game (Atari) com 10 anos (já tinha 
jogado o tele-jogo), meus pais me deram com medo das amizades do 
bairro, melhor presente de todos valeu pais! 

Lugu – Tive meus primeiros contatos coma cultura nerd aos 8 anos de 
idade com a extinta rede Manchete que passava os Tokosatsus jaspion, 
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changemans e flashmans, juntamente com cavaleiros do zodíaco, 
shurato, samurai warrios, yuyu hakusho e animes. 

Vilo – Quando eu era criança, assistia os "desenhos japoneses" (na época 
não se usava a palavra anime) sonhando com o dia em que mangás 
seriam publicados no Brasil. 

Maso – Minha relação com esse mundo começou em 1998, quando tinha 
12 anos, apresentado por um colega de escola. Desde então me 
interessei muito pelo jogo e pela leitura. 

Alepa – Desde pequeno era fascinado por desenho animado. Até hoje 
sou viciado em Cavaleiros do Zodíaco, Pokemon, Dragon Ball.... Olhava 
os desenhos e saia pra rua brincar todos os dias. 

Caol – Cresci um tanto isolado, tendo como grandes amigos de infancia 
os herois da tv, quadrinhos e livros. Me fizeram companhia por muitos 
anos e me mostraram coisas as quais eu não teria acesso sem eles. 

Afren – A televisão fez parte de uma grande parte da infância, 
principalmente com desenhos animados e programas infantis. Só na 
adolescência que livros mais amplos começaram a fazer parte do 
cotidiano. 

Crime – Caramba, é difícil me recordar de tudo, mas acho q eu tive um 
pouco de sorte por eu ser uma criança que nao tinha muitos amigos, hoje 
me sinto até estranho em falar isso, mas acho que foi realmente muita 
sorte eu ter sido criado 90% do tempo dentro de casa, porque eu assistia 
muito a tv cultura e desenhos clássicos, gostava de assistir um programa 
chamado X-Tudo onde eu vi a primeira matéria sobre RPG que eu me 
lembro! eu fiquei realmente fascinado! 

 

Sejam essas bobagens infantis as madeleines formadoras de cada geração. 

E olhar para elas, cheirá-las, tocá-las, consumi-las é o que nos permite encontrar a 

nossa essência. 

 

Geração 

 

Dofe – Bom, eu comecei nos quadrinhos, quando tinha em média 5 anos, com 
turma da mônica, assim como muita gente da minha idade ou não. A partir daí, 
comecei a buscar coisas novas e caí no mundo Marvel, mais precisamente 
Homem-Aranha, onde desenvolvi o gosto pela leitura e por esse mundo, 
digamos "nerd" dos quadrinhos. Mas sempre fui influenciado também pelos 
desenhos animados, especialmente da antiga Rede Manchete. 
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Alepa – Meu pai gosta de StarTrek e era viciado em gibis. 

Akal – Quero mostrar para meus filhos e netos como eram os desenhos na 
minha infância. 

 

People try to put us down (talkin’ bout’ my generation) 

Just because we get around (talkin’ bout’ my generation) 

Things they do look awful c c cold (talkin’ bout’ my generation) 

Hope I die before I get old (talkin’ bout’ my generation) 

My Generation, it’s My Generation baby92 

 

Mídias e tecnologia 

 

Glecar - Atualmente não tenho paciência para a televisão. 

Lusche – Bom.... televisão só tem tragédia... mas da p fugir um pouco vendo 
alguns filmes legais nela. Cinema é tudo na minha vida!.. sempre estou vendo 
um filme... 

Livas – Televisão vejo series e filmes, cinema adoro vou muito quando tinha o 
belas artes ia em todos os noitões, quadrinhode vez em quando leio algum 
manga jogos faz tempo q nao jogo alguma coisa. 

Edfa – A tecnologia já estava se demonstrando o futuro promissor, e no ínicio 
dessa década eu costumava montar computadores de papelão e fingia por horas 
criar jogos e programas que fariam da realidade uma verdadeira aventura. Me 
perdia nessa fantasia, quando não estava jogando video-game em si ou 
construíndo cenários de isopor e papelação para os meus bonecos vivenciarem 
o que eu acreditar ser meu primeiro mundo artificial. 

Matav – Existe uma relação direta do RPG com outros elementos da cultura 
geek. Geralmente uma pessoa antes de começar a jogar RPG, conheceu e se 
interessou por diversos outros assuntos relacionados, como HQs, cinemas, 
histórias medievais e ficção, TV e jogos em geral. Portanto, minha relação com 
esses elementos não poderia ser diferente. Eu diria que sou um ávido 
consumidor desse tipo de cultura, e isso com certeza influencia minha 
personalidade, meu interesse, minha vontade de aprender. Me torna uma 
pessoa melhor e mais satisfatoriamente feliz. 

Afren – A televisão fez parte de uma grande parte da infância, principalmente 
com desenhos animados e programas infantis. 

                                                        
92

 Parte da letra da canção da banda inglesa The Who intitulada My Generation, lançada no álbum de 
mesmo nome em 1965. 
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Edfa – A tecnologia já estava se demonstrando o futuro promissor, e no ínicio 
dessa década eu costumava montar computadores de papelão e fingia por horas 
criar jogos e programas que fariam da realidade uma verdadeira aventura. Me 
perdia nessa fantasia, quando não estava jogando video-game em si ou 
construíndo cenários de isopor e papelação para os meus bonecos vivenciarem 
o que eu acreditar ser meu primeiro mundo artificial. 

Vilo – Nunca fui muito fã de videogames. Me orgulho de não jogar e nunca ter 
jogado nenhum MMORPG. Quando me mostraram, eu achei uma experiência 
muito limitada, sem abertura para roleplay. Quase não assisto TV nem vou no 
cinema, embora goste de comprar DVDs de filmes, principalmente de fantasia e 
ficção científica. 

 

A televisão, que formou muitos de nós, não responde mais pelas novidades, 

pelas inquietações. É arcaica, antiga, démodé, travada. Mas o computador ainda 

não aparenta ser uma televisão com alguns recursos a mais?  

 

Heróis e heroísmo 

 

Akal – Qual é a criança que não gostaria de ser um herói ou ter um Pokémon? 

Ceca – Minha mãe sempre me contava historias e às vezes eu era a guerreira 
que salvava o reino do dragão malvado e esnobava o príncipe. 

Akca – os livros que me mostraram o maravilhoso mundo da imaginação, Heróis, 
Honra, Respeito, foi o que aprendi e o que me levou a assisti-los no cinema. 

Caol – Cresci um tanto isolado, tendo como grandes amigos de infancia os 
herois da tv, quadrinhos e livros. me fizeram companhia por muitos anos e me 
mostraram coisas as quais eu não teria acesso sem eles. 

Edfa – Os heroís dos filmes de horror geralmente eram pessoas pouco sociais 
ou isoladas das massas pela sua natureza diferente, e isso me criou uma 
empatia automática já que eu fazia parte dessa minoria quando "ser nerd" não 
era moda, como nos dias de hoje.  

 

Eu queria (quero) pular da janela e sair voando com minha capa vermelha, 

salvando pessoas e prendendo bandidos. 

 

Encontro com o RPG 

 

Edusi – Em 1992 comprei uma revista Sandman que tinha uma reportagem 
sobre RPG. Um amigo conhecia um mestre do sistema GURPS e a partir daí 
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minha vida mudou, o RPG se tornou uma referência para mim. Fui a encontros 
internacionais e minha dissertação de mestrado versa sobre o tema. 

Dome – o RPG me apresentou uma coisa chamada "escrever".   

Thifa – Aí fui convidado por um amigo meu a jogar RPG... jogávamos todos os 
dias da semana, depois das aulas, pelo menos 2 horas. 

Lena – Completados 13 anos eu já havia me envolvido com o RPG de cartas 
(Magic: The Gathering), e meu pai evangélico me fez rasgar todas cartas, 
incluindo algumas que valiam mais de R$300,00, com o apelo de que “Deus não 
gosta disso”. E como forma de compensar, me deu um Super Nes. 

Raesk – Conheci o RPG no inicio da minha adolescência entre meus 12 e 13 
anos, desde então fez parte da minha vida. Conheci pessoas novas, visitei 
eventos em outras cidades e etc.  

Lugu – Conheci um amigo meu que dizia que havia uma forma de jogar 
pokemon, dragonball z e afins da forma que eu quisesse, e com a 
individualidade que eu buscava. Foi quando ele me falou sobre RPG de mesa, 
pois até então para mim RPG era um Gênero de jogos de video game. Depois 
disso comecei a estudar sobre RPG, o que para um RPGista significa ler sobre 
tudo o que existe sobre RPG, e com a chegada da internet tudo ficou mais fácil e 
acessível. 

 

Afinal, o RPG é escape ou porta de entrada? 

 

Coisa do demo 

 

Lena – Completados 13 anos eu já havia me envolvido com o RPG de cartas 
(Magic: The Gathering), e meu pai evangélico me fez rasgar todas cartas, 
incluindo algumas que valiam mais de R$300,00, com o apelo de que “Deus não 
gosta disso”. E como forma de compensar, me deu um Super Nes. 

Crime 1 – meu pai sempre foi religioso e um dia ele viu uma revista minha do 
batman, era uma edição especial de luxo com participação do juiz dredd e era 
toda em aquarela, ele viu um dos personagens e falou que era o demônio, então 
me fez vender todos os meus gibi's. 

Crime 2 – Algum tempo depois quando todos estavam afastados por motivos 
familiares de trabalho ou qualquer outro, resolvi formar um novo grupo e fazer 
um novo encontro, alguns dos membros do primeiro grupo ficaram bravos e até 
pararam de falar comigo, porque era nessa epoca que estavam falando sobre o 
caso de Ouro Preto quando o RPG estava sendo acusado de crime de 
assassinato e no fim descobriram que era só os criminosos que estavam 
querendo alegar insanidade e por isso colocaram o jogo no meio, enfim, tudo 
isso contribuiu para que alguns membros desse antigo grupo me achasse louco 
por tentar fazer um evento no meio da tempestade que se criou em torno de tudo 
isso, fizemos o novo evento, com patrocínio, com camisetas, com exibição de 
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animes, com mesas, com apresentação de bandas, com cartazes, faixas, um 
espaço bacana, pagando mesas alugadas e seguranças, 

Luso – E também joguei muitos jogos violentos e nem por isso me tornei uma 
pessoa agressiva. 

 

Demonizar o jogo ou os jogadores? E como agir quando queima na fogueira 

da inquisição social a sua relação com o mundo imaginário?  

 

Ser ou não ser nerd 

 

Edfa – já que eu fazia parte dessa minoria quando "ser nerd" não era moda, 
como nos dias de hoje. 

Dofe – A partir daí, comecei a buscar coisas novas e caí no mundo Marvel, mais 
precisamente Homem-Aranha, onde desenvolvi o gosto pela leitura e por esse 
mundo, digamos "nerd" dos quadrinhos. 

Alsa – Amo ler e estou montando uma biblioteca particular, gosto de ler os 
clássicos, mas como todo nerd amo quadrinhos, séries animes, vídeo games, 
jogos de tabuleiro e brinquedos. 

Matav – Existe uma relação direta do RPG com outros elementos da cultura 
geek. 

 

Uma palavra, um adjetivo, um xingamento ou uma identidade? 

 

Narrativas 

 

Raesk - Sempre que brincava com meus amigos, eu tinha o costume de narrar 
uma historia e criar pessoas fictícias; Acho que sempre fui um jogador de rpg 
mas não tinha consciência disso. 

Akal - E por causa desses animes me interessei por RPG, porque o enredo, se 
bem feito, pode gerar histórias tão incríveis quanto as dos filmes. 

Dome – o RPG me apresentou uma coisa chamada "escrever".   

Edfa – Nesse tempo também escrevi alguns contos publicados em um jornal de 
São Paulo (Araraquara). 

 

Eu conto histórias, logo existo. 
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Influências 

 

Tila – Faço curso de Cinema e Audiovisual. Por que? Porque quando criança fui 
“criado pela televisão”, então achei justo tirar proveito dessa linguagem. 

Alele – Desenho desde muito pequeno, gosto de animação, quadrinhos e jogos 
e sempre quis trabalhar com essas coisas. Hoje sou ilustrador, criador do projeto 
Trovão Quadrinhos, trabalho como Designer numa empresa de Marketing Digital 
e já trabalhei como assistente de arte-final num longa-metragem de animação. 

Raesk – Acredito que todo jogador de rpg tem um gosto mais apurado com 
cultura do que a maioria das pessoas. Qualquer pessoa que goste de historias, 
filmes, livros, quadrinhos e afins, tende a gostar de RPG. 

dai veio a escola, foi quando conheci o D&D que incentivava minha criatividade, 
e ao ler esses livros começei a desenhar, arquivo x foi um marco na minha 
vida,.. tiraram minha venda... cursei a faculdade de filosofia na uerj e larguei por 
causa da minha família, e nunca mais larguei o RPG..., que ainda é uma das 
minhas maiores influências em minha profissão!!!  

Edfa – Uma herança dos jogos e filmes me renderam uma paixão pela trilha 
sonora e musica-espetáculo (vinda de algumas bandas de rock como o do Alice 
Cooper e Marilyn Manson) e hoje levei para frente essa paixão como projeto 
independente compondo trilha para jogos e sendo vocalista de uma banda de 
Thrash Metal. 

 

Diverte, talvez eduque, mas também define, aponta caminhos. 

 

Final: 

 

Akca – Um Abraço a todos os players do mundo, pois só nós conhecemos 
tamanha alegria. 

 

The End. Os créditos começam a descer pelo écran. 

 

4. 3 Considerações finais do processo de pesquisa 

 

Chegar ao final de um trabalho de campo, quando foram concluídas as 

análises dos dados levantados, e perceber que, mais do que conclusões e 

constatações, do que corroborar as hipóteses inicialmente levantadas, essa tarefa 
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leva mais a novas questões, frescas dúvidas que no início jamais seriam 

encontradas; ser etnógrafo num território novo, que, por acaso, é exatamente 

desterritorializado, e encontrar dificuldades na aproximação com seu objeto e, ainda 

por cima, não deixar o entusiasmo com o tema brecar um mínimo e necessário 

distanciamento são problemas a serem enfrentados e nem sempre resolvidos.  

O autor deste trabalho é jogador de RPG, mas joga bem menos do que 

gostaria. Prefere o jogo de mesa ao virtual por ser uma atividade de lazer que 

privilegia o encontro e a imaginação e por não esquecer os momentos em que, com 

a ajuda do grupo, pode aniquilar mais de dez orcs de uma só vez, decepar a cabeça 

de um troll com uma lança e uma espada ou usar magias para salvar o grupo da ira 

de um dragão. Ser jogador e ser pesquisador participante tem suas vantagens, tais 

como entender melhor a perspectiva do objeto, sua linguagem, seus elementos 

simbólicos, mas conta também com desvantagens como perder o distanciamento 

crítico e deixar de ver fatos que, de fora, seriam mais visíveis.  

O mapeamento da forma como o jogador de RPG se constitui 

comunitariamente levou à necessidade de criar procedimentos metodológicos bem 

específicos. A mimetização do pesquisador nem sempre é possível junto ao objeto e 

este pode negar-se a participar do processo. Essas dificuldades fizeram com que as 

abordagens fossem construídas de maneira situacional. O que se pode constatar é 

que esses jogadores de RPG têm um perfil variado, experiências variadas, 

consciências diferentes, mas se encontram no que o jogo tem de mais especial: a 

capacidade de influir na constituição de cada individualidade, de tornar a vida 

cotidiana mais interessante, mais imaginativa, de entender que o RPG não é apenas 

mais um tipo de jogo é uma cultura, um mundo de possibilidades, de conexões, de 

convergências. É muito mais que um tipo de jogo.  
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Conclusão 

 

 

Sobre o aprendizado teórico 

 

O trabalho de construção de um referencial teórico, do mesmo modo que de 

um metodológico, é um processo de remontagem, de estruturação das ideias e 

concepções que norteiam um percurso de aprendizado. Assim como a trajetória no 

campo vai redefinindo as ferramentas de coleta de dados, de relação com o objeto, 

o caminho que visa articular, conectar e estruturar pensamentos teóricos se 

estabelece dialogicamente. Bakhtin olha para a produção textual tanto como para o 

desenvolvimento da linguagem e, no caso da construção de uma tese, trocam-se os 

personagens e as palavras pelas ideias, mas também pelos seres que estão por trás 

das ideias. Dentro de um estudo teórico pode haver e há uma intensa batalha de 

posição. Muitas vezes, quando colocamos concepções para dialogar, elas podem 

gerar, isso sim, poderoso conflito, que pode deitar por terra a intencionalidade inicial. 

Um pesquisador é uma criatura inocente, pois parece não saber que, por mais que 

se esforce, jamais atingirá algo ligeiramente próximo de uma totalidade do saber. 

Mesmo que esse saber seja o mais especializado possível. Qualquer obra 

apresenta, como vimos em Eco (1991a), uma abertura para apropriações, mas 

também para compreensões e leituras. Toda obra, científica ou não, sempre deixará 

margem para uma nova percepção de seu interior, sempre deixará escapar um viés 

de sentido que o autor não percebeu. A obra sempre deixa rastros. Por outro lado, a 

leitura de uma obra também pode vir acompanhada de um viés. Ao tratarmos da 

epistemologia da técnica e da tecnologia, por exemplo, deparamo-nos com a 

produção de Álvaro Vieira Pinto, autor esquecido pela academia por sua 

aproximação com o integralismo. Se fosse assim, Heidegger estaria fadado ao 

limbo.  

A estruturação teórica deste trabalho deveu-se, em grande parte, à relação 

com o referencial metodológico. O campo redefiniu boa parte dos elementos a 

serem analisados no desenvolvimento dos referenciais. Foi no contato com o objeto 



288 
 

de pesquisa, dentro de uma concepção exploratória, que se deu o desenho final das 

abordagens teóricas. 

O ciberespaço oferece várias possibilidades de estudo. Como fenômeno 

midiático, podemos verificar as relações de trocas comunicacionais, as dimensões 

de poder simbólico e as transformações dentro dos processos de recepção e 

mediação. Como este estudo procura aproximar esses referenciais dos da sociologia 

e da antropologia, buscou-se investigar as formações grupais e seus hábitos, 

crenças e sua história, bem como suas instituições formativas.  

O espaço do lúdico representou um desafio importante na confecção desta 

tese e pretendeu abarcar os diferentes significados do jogo, a cultura lúdica e as 

implicações sociais do brincar. A amplitude até linguística do termo não evita 

também a sua visão de não seriedade, seja pelo fato de que o brincar pertence ao 

universo infantil, seja porque o brincar, no sentido do play artístico, também é 

considerado objeto de pessoas não sérias. Aquele que brinca, que produz o riso, a 

criação artística pode ser mais feliz do que a maioria, mas não é considerado uma 

pessoa séria, responsável, cumpridora de suas obrigações.  

Como o RPG é, acima de tudo, produção de narrativas, foi dada uma grande 

atenção aos elementos de textualidade, leitura e escrita e, de quais significados 

esse narrar tem para o desenvolvimento das culturas. A análise dessas narrativas, 

especificamente no meio virtual, aproximou-se das construções baseadas na 

mediação e na convergência midiática, ou seja, na forma como produzimos 

textualidades a partir do consumo das mídias e de seus produtos e as trocamos 

gerando novos elementos, nos quais estão incorporadas as nossas vivências, as 

nossas matrizes culturais e nossa personalidade.   

 

Sobre o aprendizado metodológico 

 

O autor deste trabalho já utilizou de algumas práticas e ferramentas 

abordadas aqui. A análise de redes sociais é, há algum tempo, alvo de sua atenção, 

tanto nos modelos presenciais como nos virtuais. Sabe da riqueza que a 

metodologia de história de vida pode gerar e das dificuldades de lidar com os dados 

coletados. De qualquer modo, cada configuração de campo oferece novos desafios. 
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Agora, quando um pesquisador prepara a sua viagem ao campo, por mais 

desterritorializado que ele seja, deve fazer uma escolha vital para a sua 

concretização. As alternativas disponíveis ao cientista são: escolher uma 

aproximação mais objetiva e precisa possível, quando se busca fechar e controlar, o 

máximo possível, os elementos observados do objeto, ou acercar-se desse objeto 

sem partir de premissas muito específicas e, paulatinamente, a partir dessa relação, 

afinar o seu referencial teórico-metodológico. Optou-se pelo segundo enfoque por 

permitir uma liberdade maior de ver e ouvir o que o objeto tem a mostrar e de 

autorizar uma maior intervenção, dentro do processo de pesquisa, do benefício da 

intuição.   

Uma questão metodológica importante foi a discussão sobre quem são os 

agentes do campo. Inicialmente as lentes estavam voltadas para jovens como uma 

categoria específica a se focar. A partir das observações exploratórias do início do 

trabalho de campo, constatou-se que, não somente nas redes sociais, mas de uma 

forma mais ampla, os jogadores de RPG podem ser encontrados em várias faixas 

etárias, da pré-adolescência até o adulto maduro. Outra grande dificuldade é que 

essa categoria jovem é de difícil definição e abordagem. Muitos dos jogadores – no 

caso da pesquisa chegamos a estabelecer contato com respondentes que variavam 

de 14 anos até 40 – tendem a se considerar exatamente como jovens, portanto 

houve uma expansão da categoria, mas esse fato não diminui a possibilidade de 

haver dificuldades de entendimento ou até mesmo conflitos intergeracionais. Para 

este pesquisador, por exemplo, foi muito difícil aproximar-se, no meio virtual, dos 

grupos de idade inferior, pois existe uma dificuldade de troca de referências e de 

linguagens. 

Um grande aprendizado, na utilização da técnica etnográfica, foi identificar 

possíveis informantes, pessoas que portam certas características importantes de 

conhecimento dos referenciais do grupo, que têm domínio da linguagem utilizada e 

conseguem articular laços com seus parceiros, além de serem representativos 

dessa formação social. Pelo fato de esta pesquisa focar-se nas comunidades dentro 

das redes sociais como espaço metodológico, é preciso que esses indivíduos 

tenham familiaridade e boa capacidade de deslocamento dentro do meio. Outro 

ganho na relação com os informantes foi perceber que, ao permitir a essas pessoas 
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uma posição de partícipes da pesquisa, elas passam a identificar o que estão 

fazendo como algo mais significativo. Há uma nítida caracterização do sentimento 

de cumplicidade para com o pesquisador. Alle e Crime – identificados, também, 

como agentes-nós dentro da análise de redes sociais – cumpriram esse papel e 

foram extremamente valiosas as suas contribuições. Com Crime ocorreu, como 

relatado, um vazamento do espaço virtual, estabelecendo-se uma relação pessoal 

de amizade e de promessa de articulação de projetos futuros em conjunto.  

Algo que ficou mais subentendido do que compreendido foram a dificuldade 

inicial de se estabelecer contatos dentro das comunidades situadas no Orkut e o 

porquê de essa resistência não aparecer nas comunidades do Facebook. A hipótese 

de os grupos do Orkut serem espaços mais isolados quando representam 

subculturas de difícil aceitação pela sociedade e produzirem uma rejeição aos 

elementos de fora parece plausível, mas não foi comprovada em campo. Pode ser 

que a arquitetura de uma rede social tenha certa influência na conformidade dos 

agrupamentos formados em seu interior. Essa é uma questão em aberto. 

Quanto à caracterização do jogador de RPG que frequenta as comunidades 

focadas nos elementos dessa cultura, pôde-se verificar uma variedade de perfis que 

vão além do estereótipo do jovem nerd, com dificuldade em desenvolver relações 

sociais com pessoas de fora do grupo e grande interesse por ciência e tecnologia e 

cultura pop. Tanto o termo jovem como o nerd são inadequados para identificar 

essas pessoas, por algumas delas terem mais de 40 anos – pois o RPG chegou ao 

Brasil entre o final da década de oitenta e começo da de noventa – e haver grupos 

que aceitam o adjetivo nerd e outros o negam ou evitam. A questão de juventude 

aponta tanto para uma dificuldade e como para o desinteresse em se despregar do 

qualificativo. A ampliação do ser jovem é uma imposição social em muitas culturas 

ocidentais ou ocidentalizadas. Boa parte dessas pessoas não quer o elixir da vida 

eterna, mas o elixir da eterna juventude, como grande parte da propaganda 

transforma em regra. O que se identificou na pesquisa é que há, ao mesmo tempo, 

no caso da referência jovem, um querer manter-se jovem, mas também um apego 

às coisas de seu tempo. Isso acaba gerando certo conflito ou resistência de caráter 

intergeracional. Com relação a assumir-se como nerd ou geek, – estando associado 

à cultura do RPG que, como vimos, é identificada como prática demoníaca por 
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certos grupos – há uma divisão em que aparecem grupos que preferem não ser 

identificados como tal e outros que exibem orgulho pelo que são. Um terceiro grupo, 

em sua maioria formado por adultos, não demonstra muito interesse nessa 

discussão.  

E, por fim, com relação ao problema apresentado na introdução – se os 

jogadores de RPG conseguem aprender e praticar a produção de narrativas –, a 

estratégia, dentro da etnografia aplicada, de pedir a cada um dos participantes que 

elaborasse uma história de vida com base nos elementos da cultura pop (ou, como 

alguns a chamam, da subcultura) foi tão bem sucedida que a maior dificuldade 

apresentada foi a de como lidar com um material tão rico. De textos mais lacônicos a 

escritas mais aprofundadas, em sua maioria os participantes tiveram a boa vontade 

de expor momentos de sua vida e descrever como alguns desses objetos eram 

referenciados de modo tão afetivo. Essas madeleines foram as responsáveis por 

trazer à tona, em alguns momentos, narrativas simples, mas emocionadas. 

 

Sobre o processo de construção da tese 

 

Esta tese foi construída em bases semoventes, portanto a trajetória foi sendo 

redefinida durante o percurso, o que acarretou algumas correções que deram um 

novo caráter ao projeto inicial. Normalmente, uma tese começa com um alcance 

ambicioso, uma meta precariamente definida e ferramentas com as quais não se 

tem tanta intimidade. Talvez a grande dificuldade esteja na intersecção entre a 

produção teórica e a atividade de campo, quando uma boa definição do aporte 

metodológico se faz necessária.   

Mesmo quando se tem alguma familiaridade com o meio, com as ferramentas, 

cada terreno a ter sua topografia constituída oferece novas dificuldades. O relato 

dessa empreitada começa na tentativa de relacionar os modelos teóricos entre si e 

com as aproximações do trabalho de campo. O ser humano que capitaneia esse 

processo, tendo por trás de si o apoio de seu orientador, procura dar a sua cara ao 

projeto do mesmo modo que a oferece à tapa. Este autor acredita que um texto 

desse porte deve ter a sua identidade, a sua assinatura. Acredita ele que produzir 

textos anódinos, mas considerados objetivos, empobrece o empreendimento, 
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deixando de ser uma leitura interessante e estimulante. Ao leitor, ao qual esta obra é 

dedicada, cabe agora reconstruí-la.   
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