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RESUMO 
 
 
Os jogos de interpretação de papéis � RPG � têm sido alvos de críticas e 

apologias das mais variadas, muitas vezes sem embasamento científico. Tais 

jogos aparecem cada vez mais entre as práticas lúdicas de adolescentes e é 

crescente o número de pesquisas acerca de seu uso em educação. Assim, torna-

se necessária uma investigação com bases psicológicas sobre o tema. Para 

chegar a esse posicionamento, foram relacionados aspectos contidos na dinâmica 

do jogo e discurso de 22 jogadores da região da Grande Vitória, analisados sob 

um viés psicológico. Com base nessas informações, pôde-se traçar um panorama 

das características da atividade, bem como o lugar que ela ocupa nas relações 

que esses jogadores perfazem e suas conseqüências para esses mesmos 

sujeitos. Os dados foram coletados por meio de questionários e entrevistas e 

foram agrupados em categorias estabelecidas a posteriori. Os resultados finais 

caracterizam um grupo de praticantes de RPG do Estado do Espírito Santo e 

tornam possível a análise psicológica das particularidades detectadas. Pôde-se 

avaliar o lugar que a prática de jogar RPG ocupa na rotina dos participantes, bem 

como analisar, por meio dos dados coletados, aspectos psicológicos intrínsecos 

ao jogo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: adolescência, cognição, desenvolvimento humano, jogos de 

interpretação de papéis, jogos de regras, jogos simbólicos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Role Playing Games � RPG � had been constantly criticized or defended in many 

forms, several times without a scientific approach. These kind of games appear in 

the playful behaviors of many adolescents. With the increasing use of RPG on 

education and more researches been developed in the area, it makes necessary a 

psychological approach of the matter. To make this possible, this work relates the 

speech of some players with intrinsic aspects of the RPG dynamics. A view of the 

RPG characteristics could be done with these data, as well as a look on the 

relations that the subjects make with the game and its possible consequences. The 

data were grouped in categories after some questionnaires and interviews had 

been done. The final results show the way of being of a small group of players of 

Espirito Santo�s state and allows a psychological analysis of the characteristics 

collected. It was possible to evaluate what is the place of RPG in the subject�s 

routine, as well as specific characteristics of the game that are of special interests 

of Psychology.  

 

KEY WORDS: adolescence, cognition, human development, role playing games, 

symbolic games, rules games.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

11 

1. APRESENTAÇÃO 

 

     Em algum momento do segundo semestre de 1990, passei em frente a uma 

banca de revistas e, como de costume, parei para checar se havia chegado 

alguma novidade na seção dedicada aos quadrinhos. Logo me chamou a atenção 

um volume encadernado de um título �Sandman�, sobre o qual já havia ouvido 

falar entre alguns amigos e já havia lido uma pequena história em algum lugar. O 

grosso volume se destacava: estava totalmente lacrado, o que impedia o folhear, 

além do preço, que significava cerca de três ou quatro revistas em quadrinhos 

comuns. Tratava-se de um desafio. Então, despojando-me de todas as minhas 

�moedinhas�, levei a revista para casa. E minha vida nunca mais foi a mesma.  

 

     O volume em questão nada mais era do que a �Estação das Brumas� (Gaiman, 

1993), um momento particularmente especial na história do �Sandman� - um 

personagem que seria algo como o senhor de todos os sonhos. Ele vai ao inferno 

em busca de um artefato que lhe pertence e tem (des) agradáveis surpresas. Mas 

o que interessa nesse momento não é a inigualável obra do mestre Neil Gaiman, 

mas sim uma seção da revista feita por editores brasileiros chamada �HQ Press� 

(que pode ser traduzida como �novidades dos quadrinhos�). 

 

     O �HQ Press� tinha duas páginas reservadas ao debate de temas gerais 

ligados aos quadrinhos, como novos lançamentos, entrevistas com autores e 

desenhistas e biografias. O volume encadernado de �Estação das Brumas� 
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corresponde a dez exemplares normais da revista, e tem essas seções inclusas. 

Uma delas, assinada por Sidney Gusman, levava o título: �RPG, Libertando o 

Sonho da Criação� e falava sobre aquele tal jogo de papéis, um pouco de sua 

história e suas relações com o faz-de-conta e com os quadrinhos. As 

características do jogo descritas no texto me levaram a procurar saber se havia 

alguém por perto que jogasse RPG, pois queria aprender. Um amigo em comum 

me apresentou a um colecionador que tinha cerca de mil revistas em quadrinhos e 

era mestre de RPG. Juntamos mais algumas pessoas e iniciamos uma campanha1 

que durou dois anos. Quando ela acabou, eu já havia me tornado um fã, um 

mestre iniciante e procurava obter todo o material que encontrasse e que minhas 

poucas �moedinhas� permitissem. Nesses treze anos, houve momentos em que 

estive mais próximo e mais distante do hobby RPG, mas nunca houve um 

afastamento total. No meio do curso de graduação em Psicologia comecei a ter 

pensamentos sobre algum tipo de relação possível entre a Academia e o jogo, ou 

algo como �será que posso fazer alguma associação entre o conhecimento 

produzido jogando RPG e as teorias que venho estudando?�.  Embora contasse 

sempre com algumas idéias sobre isso, eu só vim a confiar nelas um pouco mais 

tarde.      

 

     Mais próximo do fim do curso, com a possibilidade do mestrado tornando-se 

cada vez mais real e a descoberta de uma quantidade razoável de trabalhos 

ligando RPG e educação, a idéia se concretizou. A leitura da obra de Pavão 

                                                        
1 As palavras sublinhadas referem-se a termos específicos de RPG e podem ser encontradas no Glossário para 
possíveis esclarecimentos. 
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(2000) �A Aventura da Leitura e da Escrita entre Mestres de RPG� deu ainda mais 

confiança para pleitear a vaga. Buscas na internet mostravam que mais pessoas 

estavam trabalhando com o tema RPG e educação. Conversei com profissionais 

de áreas diferentes e com jogadores e a maioria se mostrou interessada, 

apresentando palavras de incentivo. Houve até uma amiga que tentou me alertar 

(�Você vai sofrer muito preconceito!�), mas eu preferi correr o risco.  

 

     Este trabalho é fruto da tentativa de unir os avanços nas pesquisas sobre jogos 

de regras com uma análise do RPG, ou de uma maneira mais específica, busca 

apresentar uma apreciação psicológica sobre o fenômeno dos jogos de 

interpretação, tomando por base os próprios jogos e seus praticantes. Para 

justificar a relevância social e científica de um trabalho acadêmico sobre o tema, é 

preciso conhecer o alcance atual dos jogos de interpretação de papéis no Brasil. O 

Encontro Internacional de RPG, que ocorre anualmente em São Paulo, conta com 

mais de dez mil participantes (Dragão Brasil, n.9, sem data). A Agência Espacial 

Norte Americana (NASA) encorajou os tripulantes de viagens espaciais de longa 

duração a jogarem RPG e evitar passatempos competitivos como o xadrez, por 

exemplo (ARTHUR, 1996). A revista do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

publicou matéria sobre o jogo de interpretação e sua crescente utilização didática, 

abordando o RPG de forma positiva (MEC, 2004/2005). 

 

     Há pelo menos sete editoras especializadas no segmento que atuam em nível 

nacional. Em um país que apresenta sérias dificuldades em relação à prática da 

leitura, hábito que as escolas se esforçam em incutir em seus alunos - apesar de 
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eles freqüentemente não demonstrarem interesse em ler mínimas páginas - no 

caso do RPG eles lêem avidamente volumes com mais de 300. Nos últimos 

tempos, surgiram na esfera acadêmica diversas dissertações e teses que 

apresentam o RPG como objeto de estudo, em campos como educação, design, 

letras, entre outras.  

 

     É importante, então, realizar uma pesquisa exploratória sobre o RPG. Este 

trabalho se propõe a fazer isso, partindo do discurso dos jogadores sobre seu 

próprio hobby. Tal análise certamente poderá apontar aspectos que influenciam o 

comportamento desses jogadores e suscitar questionamentos que possam gerar 

novas e diferentes pesquisas.  
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2. CONCEITUANDO RPG 

 

     Neste momento do trabalho buscar-se-á explicar o que é o RPG e os termos e 

práticas que são inerentes a esse tipo de jogo. As informações têm por base a 

literatura dedicada aos jogos, ou seja, os próprios livros que os jogadores utilizam 

para criar suas aventuras.    

 

     A sigla RPG significa role playing game ou �jogo de interpretação de papéis�.  É 

uma atividade predominantemente verbal, jogada em grupo, na qual um jogador 

age como mestre e os outros representam seus personagens. O número de 

jogadores pode variar bastante, sendo que, muitas vezes, um número entre três e 

seis é considerado ideal (REIN HAGEN et al, 1994; JACKSON, 1994; entre 

outros). O mestre conta uma história e os jogadores atuam com seus personagens 

nessa fantasia, o que gera uma produção coletiva. Alguns autores de RPG fazem 

relações entre os jogos de interpretação e as brincadeiras de faz-de-conta, (REIN 

HAGEN et al, 1994; LONG et al, 2002), já que nestes últimos existe a 

representação espontânea de papéis, assim como no roleplaying. Pelo mesmo 

motivo, Martins (2000) também aponta semelhanças entre o RPG e o teatro.    

 

    A dinâmica do jogo ocorre da seguinte forma: o mestre descreve as situações, 

os jogadores agem de acordo com as regras e depois o mestre dá continuidade 

apresentando os resultados das ações dos jogadores e introduzindo novos 

elementos na história. Diferentemente do cinema, da literatura, do teatro e de 
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contar histórias tradicionais, os envolvidos não são passivos diante das temáticas 

apresentadas, já que interferem ativamente no curso e decorrer da narrativa (REIN 

HAGEN et al, 1994).  

 

     O jogador que toma para si as responsabilidades sobre o direcionamento e 

condução das regras é chamado de mestre e seu papel é criar o esboço da 

história em que os outros jogadores serão os personagens principais. A função do 

mestre (ou narrador, o termo para essa função pode variar, sendo estes os mais 

comuns no meio) contém semelhanças com a do contador de histórias tradicional, 

pois é dele a responsabilidade de dar início, fluidez e coesão à história. Entre suas 

atribuições também está a de aplicar as regras e prover as situações e desafios 

que os outros praticantes irão encontrar no decorrer da sessão de jogo. Ele 

descreverá tudo o que os personagens dos jogadores vêem e ouvem, assim como 

as conseqüências de suas ações. O mestre também tem a tarefa de interpretar os 

personagens incidentais que aparecem na história e interagem com os 

personagens incorporados pelos jogadores. Qualquer personagem não 

interpretado por nenhum dos jogadores é desenvolvido pelo mestre, sendo 

chamado de NPC, sigla para �non player haracter� ou �personagem não jogador�, 

também chamado de �personagem do mestre�. Como não se pode prever todas as 

ações dos jogadores, o improviso também faz parte da função de mestre.  

 

     Os jogadores constroem seus personagens, as figuras fictícias que eles 

interpretarão para fazer parte da história, de acordo com suas preferências, 

características do tema do jogo, regras e acordos feitos entre os praticantes e o 
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mestre.  Um jogador pode fazer um personagem de qualquer raça, classe social e 

nacionalidade que esteja disponível no jogo em questão. As peculiaridades não 

precisam estar comprometidas com a constituição do jogador: um homem pobre 

pode construir um personagem que seja uma mulher rica, por exemplo. Uma vez 

de posse de um personagem, o jogador entra na história anunciando suas ações 

frente às descrições do mestre e interpretando suas falas (REIN HAGEN et al, 

1994). Esse personagem terá características físicas, sociais e mentais sempre 

derivadas das opções disponíveis e das possibilidades permitidas pelo mestre e 

pelo sistema de regras.  

 

     As regras existem para dar solidez e acrescentar elementos do acaso à 

história. Elas ditam os limites sobre o que os personagens podem fazer e se suas 

ações foram bem sucedidas ou não. Além disso, auxiliam a criação dos 

personagens e delimitam seus pontos fortes e fracos (REIN HAGEN et al, 1994).  

 

     O mestre toma contato com os livros de regras, manuais básicos de RPG que 

trazem sugestões de como direcionar a história, construir personagens e como 

utilizar as regras que dão sustentação à história. Os livros de regras trazem a 

ambientação (ou cenário, um detalhamento do mundo virtual onde se dará a 

aventura), o processo de criação dos personagens, o papel do mestre, idéias para 

uma boa representação e sugestões para histórias. Alguns livros trazem regras 

para os jogadores criarem aventuras em qualquer tipo de cenário. São chamados 

RPG genéricos. Tendo um livro desse tipo os jogadores podem inventar aventuras 

em qualquer cenário ou misturá-los.    
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     De posse de um livro básico, o mestre prepara a aventura - todas as situações 

criadas e outros seres/personagens que os jogadores encontrarem pela frente 

serão determinados por ele. Os jogadores interpretam as atitudes de seus 

personagens frente a tais situações, e as regras decidem o andamento e as 

resoluções desses encontros. Muitas vezes, tais normas utilizam dados ou cartas 

que decidirão se um personagem conseguirá realizar uma dada ação, o que insere 

uma certa dose de acaso ao jogo. Além dos dados, a interpretação e a 

observação da planilha (ficha na qual são inseridas as características de um 

personagem) também auxiliam na determinação do sucesso ou do fracasso de 

uma ação. Exemplos de planilhas podem ser encontrados no Anexo A.  

 

     Não há ganhadores ou perdedores em um jogo de RPG. O objetivo é contar 

uma boa história, participar de uma grande aventura construída coletivamente. 

Dessa maneira, �uma aventura é considerada tão mais interessante quanto maior 

seu teor de suspense, aventura, perigo e coerência interna� (PAVÃO, 2000, p. 19).   

 

     Os livros de RPG costumam abranger um leque de ambientações que reflete 

alguns modelos clássicos da literatura de ficção e do cinema. Os modelos mais 

encontrados são os de fantasia medieval, nos quais heróis de capa e espada se 

aventuram por mundos que misturam os elementos de história medieval com 

seres fantásticos/mitológicos (dragões, fadas, gnomos, entre outros) e cujas 

origens se encontram na literatura de J.R.R. Tolkien, autor de �O Senhor dos 

Anéis� (1966/2001), obra que iniciou esse gênero; os que oferecem uma 

ambientação de horror/terror em que os jogadores podem enfrentar ou representar 
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o papel de vampiros, lobisomens, múmias e coisas do tipo; e os que trazem 

referências para a construção de uma história de ficção científica, com aventuras 

em realidades alternativas do futuro e muita tecnologia e, às vezes, caos urbano. 

Além disso, há os RPG históricos, com cenários marcantes da história como o 

império romano e as cruzadas, por exemplo.  

 

     No Brasil, alguns RPG trazem cenários que dizem respeito à nossa história e 

situação sócio-econômica, a saber: títulos como �Era do Caos� (PEREIRA, 

BETTOCHI e ANDRADE, 1997), que leva o praticante a vivenciar um cenário no 

qual violência urbana e mitologia brasileira se misturam, e o �Desafio dos 

Bandeirantes� (PEREIRA, ANDRADE E RICON, 1992) que induzir o jogador a 

representar personagens em uma importante época do passado brasileiro. Os dois 

títulos apresentam citações à literatura e ao folclore brasileiro.  

 

     Existem também os suplementos - livros que trazem ainda mais detalhamento 

para enriquecer os conceitos e aprofundam idéias apenas esboçadas em livros 

básicos. Geralmente apresentam dicas para novos personagens, novas 

ambientações e detalhamento de cenários, além de idéias para histórias ou 

mesmo aventuras prontas.  

 

     O jogo de interpretação de papéis oferece uma maneira muito peculiar de lidar 

com o tempo. Existe o tempo real, que geralmente diz respeito à quantidade de 

tempo que se passa jogando. Uma sessão de RPG pode durar quanto tempo os 

jogadores quiserem, sendo que algo em torno de quatro a seis horas é 
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comumente usado. Já a história ou o tempo de jogo pode se prolongar por vários 

anos, pois �ao contrário da maioria dos jogos semelhantes, sua conclusão é livre e 

não possui limite de tempo, número específico de sessões de jogo ou objetivo 

único cujo alcance finda o jogo� (WEISMAN, 1995 p.10). Os jogadores decidirão 

quando uma história deve acabar. É importante notar que os personagens de RPG 

evoluem com o passar do tempo. Periodicamente (geralmente ao final de cada 

sessão de jogo, mas isso pode variar), o mestre dá pontos de experiência para os 

jogadores aumentarem características de seus personagens, simulando o 

aprendizado e o desenvolvimento em determinadas áreas. Os jogadores podem 

alocar esses pontos em vários aspectos de seus personagens, notadamente em 

características utilizadas anteriormente na história, o que simboliza a prática do 

atributo em questão.   

 

     Dada a possibilidade de continuidade (os personagens podem realmente ter 

uma vida inteira na história), uma campanha pode durar anos. Para ilustrar, se um 

livro é composto de capítulos, uma campanha seria o livro e as sessões de jogo os 

capítulos. Assim como um autor decide o final de sua história, os criadores das 

histórias de RPG (os jogadores) decidem quando abandonar seus personagens. 

Quando se trata de momentos em que qualquer tipo de ação é importante e um 

personagem tenta realizar uma tarefa específica como procurar algo ou buscar um 

abrigo para evitar algum perigo iminente na história, o tempo passa a ser contado 

em turnos ou �rodadas�. Esse tipo de mudança fica mais claro quando se observa 

o exemplo de jogo, a seguir.  
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2.1 Exemplo de Jogo 
 
     O exemplo de jogo a seguir foi elaborado de forma a apresentar situações 
típicas de sessões de RPG. A coluna da esquerda representa a descrição dos 
acontecimentos. A coluna da direita explica os ocorridos e dá detalhes sobre 
elementos que estão subentendidos no contexto de jogo. 
   
DESCRIÇÃO DOS ACONTECIMENTOS EXPLICAÇÕES E DETALHES 

 
     Thiago mestra uma sessão de RPG 
que faz parte de uma campanha de 
�GURPS � Viagem no Tempo�. Os 
jogadores são seus amigos, Bruno, 
Abraão e Fernanda, que interpretam 
respectivamente os seguintes 
personagens: Dr. Paul Allender, inglês, 
físico, especialista em viagens no 
tempo; Carlos Herrera, chileno, 
especialista em História e Viviane 
Yamato, japonesa, arqueóloga.  
 

      
     Como mestre de RPG, Thiago está 
de posse de um livro básico, nesse 
caso o �GURPS� (JACKSON, 1994) � 
sistema genérico que permite a criação 
de qualquer tipo de aventura, e de um 
suplemento chamado �GURPS - 
Viagem no Tempo (JACKSON e 
FORD, 1993)� que ajuda a criar 
aventuras no passado ou no futuro. O 
termo campanha se refere a uma série 
de sessões de jogos conectadas, como 
capítulos em um livro. Os personagens 
foram feitos previamente de acordo 
com as possibilidades dadas pelo 
mestre, pelo sistema de jogo e pelas 
preferências dos jogadores. 

   
   Esses personagens fazem parte de 
uma equipe governamental chamada 
�Agentes do Tempo� que viaja para o 
passado em busca de dados que 
possam preencher lacunas históricas. 
Para isso, dispõem de uma tecnologia 
incomum: uma nave capaz de viajar no 
tempo chamada �Container� que 
apresenta variados recursos para 
explorações históricas como fontes de 
dados e roupas de época, laboratório e 
computadores, além de um sistema de 
camuflagem para passar despercebida. 
Os agentes possuem um bastão de 
defesa chamado �indutor� que causa 
desmaio e leve amnésia ao tocar o 
oponente. Seu uso deve ser evitado 
para não descaracterizar o caráter de 
observação sem interferência na 
história que norteia a missão. 

 
    As características básicas dos 

personagens estão descritas com 
detalhes nas planilhas e apontam 
indicações do que os personagens são 
capazes de fazer. No caso, são 
pessoas normais, dotadas de 
habilidades científicas e físicas. Se 
fossem personagens com poderes 
paranormais ou mágicos, esses 
detalhes estariam expostos em sua 
planilha. O mestre descreve a situação 
dos viajantes do tempo, seus recursos 
e limitações, de modo a dar coerência 
à história. Algumas dessas orientações 
são baseadas no suplemento �GURPS 
-  Viagem no Tempo� (JACKSON e 
FORD, 1993), outras foram criadas por 
ele e escritas previamente, assim como 
os acontecimentos básicos da 
aventura.  
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     Nesse momento os personagens 
estão no Antigo Egito, cerca de 2000 
anos antes de Cristo, buscando pistas 
sobre uma possível conspiração ligada 
ao assassinato do braço direito do 
faraó Ramsés. 

     A descrição da situação, a aventura, 
também é criada pelo mestre. Dois 
tipos de trabalhos prévios são 
verificados: a pesquisa histórica, feita 
para dar realismo à fantasia, e a 
divisão da missão principal em 
pequenas atividades, como descobrir 
pistas pequenas para chegar ao 
mistério maior. 
 

      
     MESTRE: �O Controle da Missão 
indica um local no deserto com alguma 
movimentação estranha, cerca de 2 km 
de onde vocês estão. A temperatura é 
altíssima como sempre e venta 
bastante. São designados disfarces de 
mercadores para vocês usarem�. 
 

 
     É papel do mestre descrever tudo o 
que os personagens vêem e ouvem, 
assim como as conseqüências de suas 
ações. 
 

 
ABRAÃO: �Vamos investigar!�. 
 
BRUNO: �Cautela. Não esqueçam da 
última vez... Quase fomos pegos!�. 
 
FERNANDA: �É verdade! Muito bem, 
vestimos nossos disfarces e saímos da 
nave�.       
 

 
Os praticantes interpretam seus 
personagens de acordo com a situação 
proposta pelo mestre. Aqui, estão 
falando como seus personagens. 
Geralmente as falas que não são dos 
personagens são relativas às regras de 
jogo ou dúvidas sobre algo que o 
mestre tenha dito. Fica implícito 
quando o jogador fala por seu 
personagem ou por si mesmo, mas se 
houver confusão, o praticante explicita 
sua intenção: �Falei como jogador!�. 
Alguns jogos indicam a interpretação 
na terceira pessoa, como por exemplo, 
�meu personagem vai até a cozinha 
buscar alguma coisa�, mas a maioria 
indica a interpretação na primeira 
pessoa como no exemplo ao lado. 
 

 
MESTRE: �Vocês encontram uma 
estranha depressão na areia com uns 2 
m de extensão. Fernanda faça um teste 
de �visão��. 
 
FERNANDA: �Beleza. 2, 4 e 3. Tenho IQ 

 
     Os testes são feitos para trazer um 
elemento do acaso à história. O 
�GURPS� é um sistema no qual três 
dados de seis lados são jogados e soma-
se o resultado. Se o total for menor ou 
igual à característica correspondente 
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15�.  
 
MESTRE: �Bem, você observa um sulco 
na areia que não está de acordo com a 
paisagem. Talvez algo soterrado...�. 
 
FERNANDA: �Eu aviso aos outros...�. 
 
ABRAÃO: �Eu vou até lá e tiro um pouco 
da areia para tentar descobrir o que é...�. 
 
MESTRE: �Você observa um bloco de 
pedra talhada. No momento em que você 
o toca, você ouve um som semelhante a 
um �clique� e o bloco de pedra se abre 
revelando o que parece ser a entrada de 
um túnel...�. 
 
BRUNO: �Quero olhar esse mecanismo! 
Pode haver tecnologia avançada demais 
para essa época!�. 
 
FERNANDA: �Há alguma inscrição na 
pedra ou na entrada do túnel?�. 
 

anotada na planilha do personagem, este 
consegue seu intento. Na situação, 
Fernanda tirou nove na soma dos dados, 
um número bem menor que a 
característica de personagem IQ 
(atributo de inteligência e percepção) 
utilizada no sistema �GURPS� para 
testes de visão, que no caso é 15. Ela é 
bem sucedida no teste e seu 
personagem vê o que o mestre 
descreve. Se tivesse falhado ela não 
teria visto nada de anormal. Diferentes 
sistemas terão diferentes regras, mas 
essa situação básica �falhar X conseguir� 
encontra-se em todo RPG.  
     Algumas das características de 
personagem ou situações momentâneas 
dão bônus aos testes, não deixando 
�tudo� ao acaso. O fato da personagem 
de Fernanda ser arqueóloga permitiu a 
ela fazer um teste para notar diferenças 
no relevo. Nesse momento em que cada 
ação é importante, a passagem de 
tempo se dá em turnos. No caso da ação 
não ser de destaque, os turnos podem 
ser suprimidos. Por exemplo: se um 
personagem quisesse ir até a nave 
buscar algum material que ele tivesse 
esquecido e o mestre determinasse que 
nada acontecesse naquele intervalo de 
tempo, ele simplesmente diria: �Ok, você 
foi e voltou com o material�.   
 

 
MESTRE: �Bem você vê algo sim. Mas 
antes que possam olhar os escritos e 
procurar o mecanismo com calma, 
vocês ouvem o som de camelos se 
aproximando bem rápido. O que 
farão?�. 
 

 
     Nesse momento, o mestre descreve 
uma situação-problema para os 
personagens. Esse tipo de resolução é 
essencial em uma sessão de RPG. De 
acordo com a atitude dos personagens 
o mestre dará continuidade à história. 
 

 
ABRAÃO: �Nossa! Vou correr!�. 
 
BRUNO: �Calma! Se corrermos para o 
meio do deserto seremos vistos 
facilmente! Eu acendo minha lanterna e 
caminho mais pra dentro do túnel�. 

 
     Os personagens agem de acordo 
com as conseqüências que o mestre 
descreve e as características de seus 
personagens. O jogador Abraão 
interpreta um personagem mais 
impulsivo, e Fernanda, uma 
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FERNANDA: �Eu vou junto. Talvez eles 
passem direto�.  
 
ABRAÃO: �Tá, também vou�. 
 
 
MESTRE: �O túnel começa a descer 
suavemente. As paredes são 
escavadas na pedra e o caminho 
parece ter sido usado com bastante 
freqüência�.  
 
BRUNO: �Eu ando um pouco mais e 
paro, desligando a lanterna. Faço sinal 
pro pessoal parar também�. 

personagem mais cautelosa e 
observadora. Geralmente os livros 
básicos de RPG trazem listas de 
características para os jogadores 
escolherem para seus personagens, de 
modo a torná-los mais completos. 
 
 O Mestre continua as descrições. 
 

 
MESTRE: �Os camelos param na 
entrada do túnel. Vocês ouvem vozes 
de pessoas conversando vindas de lá. 
Façam testes de furtividade�. 
 
FERNANDA: �Passei� 
 
ABRAÃO: �Eu também� 
 
BRUNO: �Eu não! Meu NH é 14 tirei 
16...�. 

 
Aqui uma nova situação de teste, 
porém ocorreu uma falha. A 
possibilidade de ser bem sucedido ou 
não gera suspense nos jogadores. 
�Furtividade� é uma característica 
usada no �GURPS� quando um 
personagem quer se movimentar sem 
ser visto, se esgueirar. Um dos 
jogadores não foi bem sucedido e o 
mestre descreve as conseqüências do 
erro... 
 

 
MESTRE: �O Dr. se irrita com a poeira 
do túnel e espirra. As conversas na 
entrada do túnel param�.  
 
ABRAÃO: �Eu saco meu indutor!�. 
 
BRUNO: �Tento caminhar mais pra 
frente no túnel sem acender a 
lanterna...�. 
 
FERNANDA: �Espero pra ver se 
alguém entra...�. 
 

 
O mestre narra as conseqüências.  
 
 
 
Os jogadores interpretam seus 
personagens. 

 
MESTRE: �De dentro do túnel vocês 
ouvem uma voz fantasmagórica: �Quem 

 
O mestre interpreta um NPC utilizando 
uma voz arrastada para dar mais 
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vem lá...?��. 
 

veracidade ao momento de tensão. 
Trata-se de uma múmia, mas os 
jogadores ainda não sabem disso. 
 

     E agora, o que eles farão? Tentarão 
correr para dentro do túnel sem saber o 
que os espera? Conversarão com os 
estranhos que entram no túnel? 
Tentarão atacá-los sob o risco de se 
ferirem ou revelarem o disfarce? As 
possibilidades são infinitas... 
 
 

     É opcional aos jogadores e ao 
mestre a continuidade da sessão de 
jogo de acordo com os horários 
disponíveis. No caso de se tratar de 
uma campanha, essa história pode se 
estender por muitas sessões. Os 
acontecimentos de uma partida 
repercutirão na sessão subseqüente. 
Ao final da sessão, o mestre poderá 
distribuir pontos de experiência. 
 

Figura 1 � Exemplo de fragmento de partida de RPG.  

 
 

2.2 Origens do RPG 

  

     Os jogos de interpretação apresentam alto grau de complexidade e 

variedade. Para chegar a uma caracterização dessa evolução, é importante 

situar a origem histórica desses jogos e apontar as influências que perpassam 

seu início.  

 

     A origem do RPG se encontra nos chamados wargames: jogos de estratégia 

nos quais os participantes buscavam simular batalhas históricas reais. Nesses 

jogos era comum a presença de miniaturas, mapas e maquetes de veículos e 

construções. O interesse dos jogadores estava em recriar os fatos históricos da 

maneira mais fiel possível, e para isso, eram utilizadas estatísticas reais de 

alcance/poder de fogo de armas, velocidade de veículos, trajetória de disparos e 
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combate corpo a corpo. Esses jogos eram aplicados para decisões estratégicas 

em batalhas reais por generais e comandantes de exércitos (ASTINUS, 2003).  

 

     No início do século XX, passaram a ser usados para entretenimento, quando 

o escritor de ficção científica H. G. Wells lançou em 1913 um jogo intitulado 

�Little Wars�. O jogo é considerado o marco inicial dos wargames, pois trazia 

regras coerentes e simples para combates navais e de cavalaria, além de 

superioridade numérica de tropas em combate corpo a corpo. O jogo tornou-se 

popular, mas mesmo assim ocorreu um hiato entre essa época e a década de 

60, quando os jogos de estratégia retornaram com um lançamento comercial, 

um jogo para ser disputado em uma mesa, diferentemente dos anteriores que 

eram jogados no chão. Os wargames passariam então a ser o passatempo 

preferido de muitos adolescentes e adultos jovens (ASTINUS, 2003, ATTIÉ, sem 

data). No Brasil, o jogo �War� da Grow é um representante desse segmento. 

 

     Em 1966, foi lançada nos Estados Unidos a obra �O Senhor dos Anéis� de J. 

R. R. Tolkien. Os já estabilizados clubes e grupos de praticantes de wargames 

absorveram com voracidade a história da demanda do anel, na qual um 

pequeno ser tem um papel fundamental em uma guerra entre o bem e o mal, o 

que traçaria o futuro de todo um mundo de fantasia. Logo, passaram a retratar 

não mais as guerras históricas, mas as batalhas presentes na literatura de 

Tolkien. Tais duelos apresentam um detalhamento e descrição que se tornaram 

marca registrada do autor, com humanos e aliados lutando para salvar suas 

terras, sua gente e suas tradições contra servos de um mal antigo que só visam 
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subjugação, destruição e morte. Teve início a busca por estatísticas que fossem 

fiéis à história, números que trouxessem realismo e coerência às batalhas entre 

humanos e as criaturas fantásticas encontradas no �Senhor dos Anéis� como 

orcs, hobbits, elfos e outros.  

     Como não existiam jogos que trouxessem essas estatísticas, Gary Gygax 

(que já tinha um jogo de estratégia baseado nas guerras medievais) se uniu a 

Dave Arneson, que fazia parte do mesmo grupo de jogadores de wargames de 

Gary, e criaram o �Dungeons & Dragons� (masmorras e dragões), até então 

chamado de �Wargame de Fantasia Medieval� e apresentava estatísticas para 

os seres fantásticos da literatura de Tolkien. Depois de receberem negativas dos 

fabricantes de jogos, os dois resolveram lançar o referido jogo pela empresa de 

fundo de quintal de Gygax, a TSR (Tactical Studios Rules � �Estúdio de Regras 

Táticas�). Depois de um início tímido em que o jogo vendeu cerca de mil cópias 

no ano de seu lançamento (1974), a empresa comercializou sete mil cópias por 

mês em 1979. A TSR é ainda hoje a maior fabricante de RPG no mundo. O 

primeiro �Dungeons & Dragons� consiste em um labirinto repleto de monstros e 

armadilhas, por onde um grupo de aventureiros entra em uma masmorra 

buscando um tesouro guardado por um dragão que os espera no final de um 

labirinto (ASTINUS, 2003).  

 

     As regras da primeira edição estavam longe da perfeição e muitos jogadores 

passaram a modificar as normas em seus grupos. Esse acabou sendo um 

incentivo para muitos dos futuros produtores de jogos de RPG.  
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     Depois de certo tempo, os praticantes passaram a buscar mais do que 

simplesmente invadir um labirinto e matar um dragão. O RPG deixou então de 

estar atrelado aos labirintos para se lançar na simulação de todo um universo 

fictício. Os tabuleiros dão lugar aos mapas e aos livros de ambientação, e a 

interpretação ganha novas dimensões, pois com a infinidade de situações que 

integram o jogo, ilimitadas possibilidades de personagens também surgiram. O 

RPG se distancia dos wargames e passa a ser completamente independente 

(ASTINUS, 2003).  

 

2.3 RPG no Brasil 

 

     Alguns marcos podem ser utilizados para delimitar o caminho traçado pelo 

RPG em terras brasileiras. Tais limites apontam para momentos específicos com 

alguns acontecimentos e tendências que nortearam o desenvolvimento do RPG 

nacional. Nesse momento é apropriado analisar quais são essas referências e 

suas principais características.  

 

     Estudando o discurso de mestres de RPG, Pavão (2000) identificou três 

gerações correspondentes a três momentos distintos do RPG no Brasil. Assim, 

os primeiros grupos de jogadores brasileiros eram compostos basicamente de 

uma minoria que conseguia livros com pessoas que moravam no exterior ou que 

fizeram intercâmbio para fora do país. A chamada �geração xerox� recebeu esse 

apelido devido ao único meio disponível para distribuição de material: a 
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fotocópia, já que a importação era muito difícil. Foi a primeira geração de 

jogadores brasileiros, ocorrida na década de 80. Havia uma edição portuguesa 

do �Dungeons & Dragons�, mas era muito raro ser encontrada. Eram grupos que 

se reuniam em universidades, intelectualizados, com acesso à língua inglesa. 

 

     Em 1990, a Editora Marquês Saraiva lançou o RPG �Aventuras Fantásticas�, 

uma série de aventuras-solo que serviram de introdução ao mundo do RPG 

(Dragão Brasil n.º 25,sem data, p. 14). No ano seguinte, a Devir Livraria resolveu 

editar o que seria o primeiro RPG traduzido por uma empresa brasileira para o 

português: o �GURPS� (Generical Universal Role Playing System � �Sistema de 

Jogo de Interpretação Genérico e Universal�), que deu início a segunda geração. 

Com o �GURPS�, muitas pessoas tiveram acesso ao RPG, o que atraiu um 

público cujo poder aquisitivo não precisava ser tão elevado quanto o da geração 

precedente (PAVÃO, 2000). Sendo genérico (ver Conceituando RPG, p. 15), 

esse sistema possibilitava aos seus jogadores, carentes de material, a criação 

de qualquer tipo de gênero de aventura. O sucesso da empreitada levou a vários 

lançamentos posteriores, ao surgimento de diversas publicações voltadas ao 

tema - dentre as quais, a mais notável, a �Dragão Brasil�, que recentemente 

publicou seu centésimo número � e ao início dos encontros internacionais. 

Apareceu o primeiro RPG totalmente brasileiro �Tagmar� em 1991, mas a 

tradução do �Advanced Dungeons & Dragons (AD&D)� só veio em 1995. O 

�AD&D� é uma versão avançada do primeiro Dungeons. Naquele momento, os 

jogadores, não mais limitados aos labirintos, passavam a ter todo um mundo a 

ser explorado. A segunda geração de jogadores se dividia entre esses dois 
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sistemas principais, o �GURPS� e o �AD&D�, e compreende o espaço referente à 

primeira metade da década de 90.  

 

     Em 1994, foi traduzido pela Devir o jogo �Vampiro: A Máscara�, criado por 

Mark Rein Hagen e seus colaboradores, em que os jogadores assumem o papel 

de vampiros em uma mistura de romantismo e terror inspirados em �Drácula� 

(STOKER, 1897/2000) e �Entrevista com o Vampiro� (RICE, 1994). O jogo deixa 

de lado o realismo e as regras complicadas em nome de uma interpretação mais 

livre e mais central para seu desenvolvimento. O lançamento torna-se célebre e 

gera uma avalanche de suplementos nos anos seguintes (1994 a 1999), o que 

marca o início da terceira geração. O modo de apresentação do jogo atrai 

jogadores mais velhos e mais pessoas do sexo feminino, pois o �drama 

existencial dos vampiros desloca radicalmente o RPG dos seus ancestrais jogos 

de regras, atraindo um público �mais cabeça� (PAVÃO, 2002, p.76)�. A primazia 

da interpretação abre espaço para o surgimento do �live-action� (ver tipos de 

RPG, a seguir), modalidade de RPG em que os jogadores se vestem como seus 

personagens em um ambiente preparado para isso e representam as histórias 

como algo muito semelhante ao teatro. Eventos dessa natureza, feitos de forma 

irresponsável, ajudaram a criar os argumentos que são utilizados contra a 

prática do RPG hoje, como sendo �incentivadores da violência� e �demoníacos�, 

entre outros. Essa problemática será aprofundada posteriormente.  

  

     Com o lançamento da versão cinematográfica da obra �O Senhor dos Anéis� 

(2001) e a chegada da terceira edição do antigo �AD&D�, tem-se atualmente o 
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renascimento da fantasia medieval e os jogos da linha �Vampiro�, embora ainda 

bastante procurados, saíram um pouco da cena, gerando o que talvez possamos 

denominar quarta geração em um futuro próximo. O lançamento da terceira 

edição do �AD&D� (agora chamado simplesmente de �Dungeons and Dragons � 

D&D�) trouxe uma versão melhorada de seu próprio sistema chamada �d20�, que 

inovou ao propor um conjunto de regras que poderia ser utilizado por outras 

editoras. Com um sistema único, compatível com o �D&D�, várias empresas 

passaram a buscar a licença aberta, pois poderiam lançar seus produtos 

ajustados ao RPG mais conhecido do mundo. A idéia trazida pela TSR, 

responsável pelo sistema d20, era que �com menos sistemas diferentes no 

mercado, vai aumentar o número de jogadores e eles vão jogar por mais tempo� 

(Dragão Brasil n.º 67, sem data, p. 17). Alguns lançamentos brasileiros utilizaram 

a licença aberta, enquanto outros, que apresentaram sistemas próprios 

independentes, buscaram a internet como forma de divulgação de seus 

trabalhos.  

 

     Outro fenômeno a ser apontado na evolução do RPG em terras brasileiras é 

a realização dos encontros - eventos organizados para a promoção do RPG, 

como grandes feiras. Neles podem ser encontrados stands de livrarias, 

lançamentos de livros, entrevistas com autores nacionais e internacionais, 

torneios de cards, live-actions, jogos de miniaturas/wargame, palestras e muitas 

mesas de RPG. Em geral, os mestres se inscrevem com antecedência, divulgam 

uma sinopse da aventura, especificam número máximo de jogadores, qual o 

sistema a ser utilizado e aceitação ou não de iniciantes. Os praticantes procuram 
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nas listagens a mesa que lhes interessa e se inscrevem, às vezes pagando uma 

pequena taxa.  

 

     Em matéria da revista Dragão Brasil (n.º 7, sem data), encontram-se dados 

sobre os grandes eventos de RPG, até então realizados principalmente em São 

Paulo (embora a própria reportagem já aponte para o fato de haver eventos no 

Rio de Janeiro e em Minas Gerais). O I Encontro Internacional de RPG, 

realizado no Parque Ibirapuera em maio de 1993, teve 1.800 participantes 

(sendo que a palavra participantes exclui os que só compareceram, pois diz 

respeito aos que fizeram inscrições específicas) e contou com a presença do 

criador do �GURPS�, Steve Jackson. Em 1994, a segunda edição do mesmo 

evento levou 4.800 participantes ao mesmo local, quando foi lançado o jogo 

�Vampiro, a Máscara�. Em uma cobertura da terceira edição do Encontro 

Internacional, a revista Dragão Brasil (n.º 9, sem data) divulgou o número de 

quinze mil pessoas presentes no evento. A mesma publicação em seu 18.º 

número cobria o IV Encontro Internacional (1996) e anunciava a presença de 

cerca de 10 a 11 mil pessoas. A cobertura do V Encontro em 1997 dá conta de 

cerca de 10.500 inscritos (Dragão Brasil n.º 28, sem data).  

 

     O VI Encontro Internacional teve sete mil inscritos, número que excedeu as 

expectativas dos organizadores, pois pela primeira vez foram cobradas taxas 

para as inscrições, além da chuva e do frio ocorridos no fim de semana do 

evento (Dragão Brasil n.º 39, sem data). Uma semana após o acontecimento, 

acontecia um Encontro Internacional em Curitiba. Em matéria do número 43, a 
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mesma publicação divulgou o surgimento de eventos de médio e pequeno porte 

em Juiz de Fora, Niterói, São Paulo, e mais dez eventos similares em várias 

partes do Brasil (Dragão Brasil n.º 43, sem data). O VII Encontro Internacional 

reuniu cerca de doze mil participantes, realizado em um local aberto e com 

entrada gratuita (Dragão Brasil n.º 51, sem data). O VIII Encontro (2000) registra 

seu primeiro déficit em relação aos anteriores no quesito participantes, 

principalmente devido à mudança de local, com o evento sendo transferido do 

tradicional Ibirapuera para um shopping por conta de problemas com a prefeitura 

e ausência de alguns patrocinadores (Dragão Brasil n.º 62, sem data). Segundo 

reportagem publicada em um tradicional site relacionado ao RPG, o IX Encontro 

Internacional, em 2001, atraiu cerca de quinze mil pessoas (IX Encontro 

Internacional de RPG, 2005). O mesmo site apresenta dados sobre o X Encontro 

Internacional, ocorrido em 2002, que também atingiu a marca de quinze mil 

presentes, além de trazer, acoplado ao evento, a realização do I Simpósio RPG 

e Educação, com ciclos de palestras e oficinas durante todos os três dias do 

Encontro Internacional (X Encontro Internacional de RPG, 2005). A mesma 

publicação afirma que o Encontro Internacional só perde em número de 

presentes para a GENCON (sigla em inglês para Geneva Convention) 

americana, a maior feira de jogos do mundo.  

 

     No Espírito Santo, não há organizações oficiais ligadas ao RPG. A antiga 

Livraria Capixaba mantinha um Clube de RPG nos fundos da loja antes de seu 

fechamento, na primeira metade da década de 90. Houve um Clube de RPG que 

durou cerca de um ano nas dependências da UFES, mas não há registros sobre 
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o número de participantes. Em 2003, um grupo de jogadores do município da 

Serra montou uma equipe que realizou o Encontro �Masmorra� de RPG, que 

levou cerca de quatrocentas pessoas ao Centro Comunitário de Laranjeiras, 

evento que contou com patrocínio e stand de uma livraria, pela primeira vez em 

terras capixabas. Uma segunda edição deste evento teve lugar em 2004, 

seguida de uma tentativa de estabelecer um clube fixo em uma casa alugada em 

Laranjeiras, bairro do município da Serra (ES), experiência que se mostrou 

frustrada e o clube se desfez. Uma livraria localizada no maior shopping de 

Vitória sediou um encontro de RPG. Lá foram realizadas palestras informativas 

sobre RPG e Educação, exibidos novos lançamentos, além de contar com a 

participação do autor do trabalho, que pôde se apresentar como organizador e 

palestrante. Listas na internet também funcionam como meio de comunicação 

entre jogadores. Uma delas promoveu um encontro de seus membros na UFES, 

também em 2004.  

 

2.4 Tipos de RPG 

      

     Embora não seja objetivo deste trabalho realizar extensa análise sobre as 

diferentes modalidades de jogos de representação existentes, é importante fazer 

alusão às outras formas de lazer que foram influenciadas direta ou indiretamente 

pelo RPG tradicional, chamado também de RPG de �mesa�. A maior parte 

dessas formas tem relação com o uso de computadores, exceção feita aos cards 

colecionáveis e ao live-action.    
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     Os cards colecionáveis são uma mistura de baralho, jogos de estratégia e 

aquelas tradicionais figurinhas encontradas em bancas de revista. Os baralhos 

básicos chamados decks podem ser jogados em partidas de dois ou mais 

participantes, cujas cartas mostram estatísticas que conferem poder ao jogador. 

Além dos decks, existem os boosters, que são pacotes menores de cartas que 

podem conter exemplares raros e tornar o baralho de seu possuidor mais valioso 

e poderoso. Como cada jogador tem de ter o seu próprio baralho, os fãs de 

cards se divertem tanto colecionando/trocando as cartas quanto jogando entre si 

ou em campeonatos. Há rankings nacionais e internacionais de competidores. A 

relação com o RPG reside no fato dos motivos dos cards serem baseados 

principalmente em elementos comuns aos jogos de interpretação, como fantasia 

medieval. Alguns cards nascem diretamente dos jogos de RPG, como 

�Vampiro�, que serviu de base para a construção de um card game. O primeiro 

card game que foi criado se chama �Magic: the Gathering� e foi lançado no país 

em 1995 pela Devir Livraria. Desde então, vários outros foram colocados no 

mercado, sendo que um exemplo famoso em tempos recentes é o baralho 

baseado no filme �O Senhor dos Anéis�.  

 

     Existem jogos de computador que são considerados RPG, conhecidos às 

vezes como RPG Eletrônico. Isso acontece porque eles guardam características 

comuns, a saber: fazem alusões a mundos de fantasia medieval, dentre outros 

gêneros; trazem personagens do jogo dentro de alguns estereótipos do RPG, 

como o guerreiro e o mago; e, à medida que o jogador avança as fases, os 



 
 

 

36 

personagens evoluem e adquirem experiência e poder assim como nos RPG 

convencionais. Alguns RPG de computador chegam a oferecer diálogos em 

suas histórias, obviamente com possibilidades limitadas. Os diálogos vêm em 

forma de opções para o jogador. Um personagem chega a uma estalagem, por 

exemplo, e surgem na tela do computador três opções para �conversar� com o 

estalajadeiro: 1) pedir um quarto; 2) perguntar sobre rumores de ataques de um 

dragão em uma vila e 3) comentar sobre alguns pertences que ele gostaria de 

vender. Como se trata de um programa de computador, as opções são 

previamente controladas e restringem muito a extensão das possibilidades de 

história, embora os gráficos cada vez mais perfeitos e os efeitos ainda melhores 

tentem a compensar essas limitações. Atualmente, vários jogos são 

desenvolvidos para serem utilizados on line, o que permite uma interação entre 

jogadores de todas as partes do mundo.  

 

     Play by e-mail, que significa �jogar por correio eletrônico�, é uma modalidade 

de RPG em que as campanhas �normais� são adaptadas para serem jogadas à 

distância, com o mestre apresentando as situações e os jogadores respondendo 

com ações, tudo enviado por e-mail. É bastante utilizado por pessoas que 

moram longe dos grandes centros e/ou não têm tempo para se encontrar 

regularmente com um grupo. A maioria dos play by e-mail se prende mais à 

ambientação e interação entre os personagens do que às regras (Dragão Brasil 

n.º 65, sem data, p. 54). Uma variação idêntica, porém que não utiliza a internet, 

mas sim o correio comum, é chamada play by mail (jogar pelo correio).   
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     Live-action ou ação ao vivo é um tipo de RPG que surgiu oficialmente no 

Brasil com o lançamento do RPG �Vampiro, a Máscara�, em 1994. O livro já 

previa essa modalidade e nele encontra-se uma definição que aponta para um 

tipo de RPG no qual �os personagens interpretam fisicamente as ações de seu 

personagem da forma como um ator faria, embora sem usar armas ou qualquer 

tipo de simulação de combate� (REIN HAGEN et al, 1994, p. 24). Tal situação 

envolveria um local apropriado e fechado para a realização das sessões de jogo, 

além de vestimentas adequadas, proibição de toques ou armas e planejamento 

prévio. Os jogadores não ficam sentados descrevendo o que seus personagens 

estão fazendo; eles fazem as ações caminhando, conversando ou abrindo uma 

carta, por exemplo. Ainda há a figura do mestre, que pode precisar de auxiliares 

para a interpretação dos NPC, principalmente quando há muitas pessoas 

jogando (REIN HAGEN et al, 1994). No Brasil, tornou-se uma tradição grandes 

live-actions serem realizados nos Encontros Internacionais. Existe uma linha de 

livros e materiais da editora White Wolf, a mesma responsável pelo RPG 

�Vampiro�, dedicada ao detalhamento de como realizar e interpretar live-actions 

com regras claras e específicas sobre o cumprimento desses eventos, tais como 

�não portar armas�, �não tocar em ninguém�, e que versam sobre a necessidade 

de o evento ser realizado em um local discreto e fechado. Na ausência dessas 

precauções, mal entendidos podem ocorrer, o que tem contribuído para uma 

visão negativa do RPG. Esse fato será analisado posteriormente na seção RPG 

e Subjetividade (p. 61).  
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3. UMA DEFINIÇÃO GERAL DE JOGOS 

 

     É primordial situar historicamente como os jogos passaram a ser objetos de 

estudo em termos gerais, integraram-se ao conhecimento organizado e 

deixaram de fazer parte do campo da especulação para se tornarem peças da 

Filosofia e posteriormente da Psicologia. Duflo (1999) busca compreender a 

inserção do fenômeno dos jogos nos estudos científicos, e para realizar seu 

intento, perfaz uma antropologia filosófica que aponta como e quando as 

mudanças das concepções sobre o jogo se fizeram presentes na história do 

conhecimento. A contribuição do olhar do autor para essa obra se apresenta à 

medida que coloca historicamente as nuances do estudo do fenômeno dos 

jogos, sem desprezar os autores pioneiros e aqueles que virão a ter contato com 
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a temática do lúdico, que, de alguma forma, poderiam compreender o texto 

erroneamente.  

 

     Para o que nos interessa aqui, é importante destacar que antes do século 

XVIII havia discriminação em relação à temática do jogo (DUFLO, 1999). Os 

jogos praticados pelas crianças eram meramente descartados do pensamento 

por não serem considerados sérios o bastante para se tornarem objetos de 

estudo. A apreciação que a filosofia fazia do tema até então, se resumia a uma 

análise moral dos jogos de azar e à delimitação sobre qual o lugar que o jogo 

ocupa no comportamento humano. Esse espaço estaria ligado ao comedimento 

e à razão, que ao controlarem o jogo, dariam possibilidade à participação 

saudável nas atividades humanas, como um descanso necessário das 

atividades �sérias�, como o trabalho, por exemplo. Ainda, segundo o autor, o 

jogo tem uma importância menor: �é o momento indispensável de não-trabalho� 

(DUFLO, 1999, p. 21). Benéfico se praticado com medida e cautela no intervalo 

das atividades laborais, maléfico se praticado em excesso, sem relação com o 

repouso.  

 

     Porém, Duflo (1999) aponta que, a partir do século XVI, o jogo passa a ser 

observado com veemência por matemáticos que vêem nesse fenômeno 

possibilidades de estudos e novas análises. Também tomando por objeto os 

jogos de azar, os matemáticos se interessaram principalmente pela questão do 

acaso, praticamente ignorando os jogos em que tal característica estivesse 

ausente. Tais estudos possibilitaram então o surgimento de �uma nova visão de 
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jogo, concebido com um fenômeno que se origina da engenhosidade humana, 

merecendo, por isso, a atenção do estudioso� (DUFLO, 1999, p. 24).  O mesmo 

autor assume que o jogo passa a ser objeto de estudo por oferecer �um espaço 

privilegiado no qual se exerce a atividade humana� (DUFLO, 1999, p. 25), em 

que o elemento do prazer da ocupação lúdica e o elemento da liberdade que o 

intelecto tem de se manifestar, formam uma dupla bastante interessante, 

suficiente para assegurar a fertilidade dos estudos sobre o assunto. A liberdade 

somada ao prazer permite uma criatividade que não podia ser encontrada da 

mesma maneira em atividades sérias.  

 

     Nesse momento de revalorização do jogo, Duflo (1999) ressalta a 

contribuição de Pascal. Longe de ser um defensor da atividade lúdica, Pascal se 

diferenciou de seus contemporâneos ao procurar entender o funcionamento do 

fenômeno jogo, buscar saber �por que jogamos e que sentido tem para nós a 

atividade lúdica� (DUFLO, 1999, p. 29). A função está no divertimento que se 

apresenta como uma alienação do homem às suas limitações e ao seu destino 

final: a morte. O processo, o �jogar�, contribuiria para a alienação e guardaria em 

si toda a importância, independente dos resultados finais. Duflo sintetiza a 

análise pascalina do jogo na frase �engana-se a si mesmo� (PASCAL apud 

DUFLO 1999, p. 32).  

 

     Já no século XVIII, Duflo (1999) descreve que a prática do xadrez se 

populariza de forma ampla, sendo repreendida somente quando exercida em 

exagero, tolerância não compartilhada pelas ainda abundantes práticas de jogos 
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de azar. O autor aponta que esse aumento do número de jogadores permite 

chamá-lo de século do jogo, pois, �se o jogo atrai a atenção do pensador é 

porque está em todo lugar, porque se joga todos os tipos de jogos em todas as 

sociedades� (DUFLO, 1999, p. 44).  

 

     Porém, o status que o jogo possuía de mero passatempo só mudaria mais 

tarde com as novas concepções sobre a natureza da criança e a função da 

educação, que surgem com as idéias de Ariés e principalmente Rousseau, como 

destaca Duflo (1999). Sobre Rousseau, Duflo (1999) sintetiza que o jogo era 

proibido aos adultos e permitido as crianças, com a condição que apresentasse 

atrelamento a uma finalidade educacional prática, despercebida delas. Jogar 

para aprender a trabalhar. Ainda que preso a essa noção de utilidade, o jogo 

passa de mero preenchedor do tempo ocioso para importante atividade de 

formação do ser humano, já que a necessidade de se submeter às regras do 

jogo de forma espontânea implica em uma ligação entre liberdade e 

cumprimento das leis.  

 

      Duflo (1999) comenta também a contribuição de Kant, que nega o 

fundamento da pedagogia da aprendizagem por meio do jogo. O jogo não pode 

ensinar ofícios, pois tem como objetivo a diversão, enquanto o trabalho tem 

como fim a realização de tarefas. Apesar da distinção, não se pretende eliminar 

todo o caráter de aprendizado que se associa à prática lúdica. O jogo oferece 

aprendizagem em si, pois �por meio do jogo, a criança aprende a coagir a si 

mesma, a se investir em uma atividade duradoura, a conhecer e desenvolver as 
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forças de seu corpo� (DUFLO, 1999, p. 57). Além disso, no jogo encontra-se a 

finalidade de manter a energia vital sempre em movimento, uma exigência da 

natureza que deve ser cumprida para se ter um homem saudável e inteiro, em 

estado de excitação constante, diferente do ócio inútil que levaria a uma queda 

dessa agitação.       

 

      A compreensão da contribuição de Schiller (1795/2002) para uma análise 

filosófica do jogo também merece destaque. Dissecando seu objeto, o homem, 

Schiller (1795/2002), influenciado por Kant, observa a cisão entre razão e 

sensibilidade. Essa divisão é o alvo de sua educação estética; suprimi-la é a 

função de sua filosofia. A resolução dessa divergência, que impede o homem de 

atingir um ideal moral completo, se dá pelo jogo, pois é �somente ele que o torna 

completo e desdobra de uma só vez sua natureza dupla� (SCHILLER, 

1795/2002, p. 79). 

 

     Importância similar é apontada por Huizinga (1938/1993), que observa o jogo 

como função da cultura, embora seja anterior à própria cultura. Encontrando 

semelhanças entre o jogo e os rituais e cerimônias, Huizinga lhe atribui 

características que transcendem a mera ocupação da ociosidade, como por 

exemplo, uma função significante que dá ao jogo uma definição em si mesmo, e, 

por apresentar tal sentido deve ser estudado em si, pois �é legítimo considerar o 

jogo uma totalidade (...) e é como totalidade que devemos procurar avaliá-lo e 

compreendê-lo� (HUIZINGA, 1938/1993, pp. 5-6). O papel cultural vai além das 

necessidades biológicas e dos anseios materiais.      
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     Dessa maneira, o jogo penetra nas esferas da consideração científica e sai 

da posição de mero passatempo desprovido de importância para se tornar 

objeto de estudo.           

 

3.1 Conceito de Jogo 

 

     As idéias teóricas sobre jogos buscam entender a complexidade desse 

fenômeno e as variadas possibilidades de compreensão para que se possa 

traçar um panorama coerente da situação atual do pensamento sobre o jogo, 

principalmente no campo da psicologia. Kishimoto (1998, p. 2) escreve que �a 

variedade de fenômenos considerados como jogo mostra a complexidade da 

tarefa de defini-lo�. O conjunto de práticas que se costuma denominar �jogo� 

apresenta características bem heterogêneas ao englobar em um pequeno termo 

comportamentos e objetos tão variados quanto uma partida de damas, um 

tabuleiro e as peças dispostas sobre ele, uma criança que brinca com uma 

boneca e um cão que busca uma bola atirada por seu dono. Kishimoto (1998) 

cita Wittgenstein, para quem é mais interessante perceber quais as 

características que fazem com que elementos tão diferentes estejam agrupados 

ou em outras palavras, quais as peculiaridades que esses diferentes elementos 

apresentam em comum.  
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     Analisando estudos de vários autores como Wittgenstein, Caillois, Huizinga, 

Fromberg, Christie, e Bruner, Kishimoto (1998), sintetiza pontos em comum que 

englobam toda a �família dos jogos�, excetuando-se aqueles praticados pelos 

animais. Esses pontos em comum seriam: 

 

 liberdade de ação do jogador ou o caráter voluntário e 

episódico da ação lúdica; o prazer (ou desprazer), o não-sério 

ou o efeito positivo; as regras (implícitas ou explícitas); a 

relevância do processo de brincar (o caráter improdutivo;, a 

incerteza de seus resultados; a não-literalidade ou a 

representação da realidade, a imaginação e a contextualização 

no tempo e no espaço (KISHIMOTO, 1998, p. 7) 

 

     O caráter voluntário fala da ausência de obrigações por parte do indivíduo de 

tomar partido do jogo. Essa característica guarda influência da antiga separação 

entre o trabalho e o brincar, apresentada por Brougére (1998) como sendo um 

aspecto cultural anterior ao período do Romantismo. Tal cisão coloca o 

distanciamento da seriedade como um pré-requisito para se entender um 

comportamento como lúdico. Huizinga (1938/1993) descreve, dentre as 

características do jogo, a necessidade de ser apresentado como algo supérfluo 

para ser praticado nas horas de ócio, além da participação voluntária que não 

condiz com as características da atividade laboral.    
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     O prazer e a satisfação também estão presentes no jogo, embora existam 

casos em que o desprazer e o esforço se mostrem como constitutivos na busca 

pelos objetivos. O não-sério não significa uma total ausência de seriedade, o 

que seria inverídico, mas refere-se aos risos que quase sempre acompanham as 

atividades lúdicas.      

 

     A presença de regras é uma característica universal para o jogo, sejam 

implícitas como em jogos de faz-de-conta, sejam explícitas como em jogos de 

damas, por exemplo. Outra propriedade do jogo, o seu caráter improdutivo, faz 

alusão ao fato de que a atividade não tem como finalidade um resultado 

específico, uma produção. O processo do jogo é que tem importância. A 

incerteza dos resultados vem do seu próprio acaso e da imprevisibilidade das 

ações de um jogador.  

 

     A contextualização do jogo no tempo e no espaço diz respeito não somente 

ao momento cultural e histórico em que ele se insere, mas também ao tempo e 

espaço intrínsecos às regras do jogo. 

 

     Brougére (1998, p. 21) aponta que �o jogo não dispõe de nenhum 

comportamento específico para separar claramente a atividade lúdica de 

qualquer outro comportamento�.  Para se denominar algo como lúdico, a 

interpretação seria fundamental. Essa compreensão ocorre de acordo com as 

heranças histórico-culturais que um indivíduo traz. O autor também propõe a 

existência de uma cultura lúdica, que seria 
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antes de tudo um conjunto de procedimentos que permitem 

tornar o jogo possível. (...) Dispor de uma cultura lúdica é dispor 

de certo número de referências que permitem interpretar como 

jogo atividades que poderiam não ser vistas como tais por 

outras pessoas (BROUGÉRE, 1998, p. 24). 

 

     A aquisição da cultura lúdica seria um pré-requisito necessário para entrar no 

jogo. Os esquemas presentes possibilitam o início da atividade lúdica, 

produzindo uma realidade diferente da cotidiana. Tais esquemas refletem em 

sua diversidade a complexidade das relações humanas e as influências sócio-

culturais. O sujeito social, com sua identidade pessoal (idade, gênero, classe 

social) gera a cultura lúdica por meio de suas experiências com os jogos. Ao 

mesmo tempo que influencia, é influenciado pela cultura lúdica. 

 

      Desse modo, o RPG apresenta características que autorizam a defini-lo 

como um jogo: a presença de regras, o caráter de entretenimento, a não-

obrigatoriedade e o estar em grupo. O modo como essas características 

aparecem será discutido ao longo das seções posteriores. 

 

3.2 Aspectos Gerais da Teoria de Piaget 
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     Serão apresentados resumidamente os principais conceitos e contribuições 

da teoria piagetiana, fundamentais para compreender o modo como Piaget 

entendia o jogo. Após breve observação desses conceitos, passar-se-á para a 

análise do jogo na teoria piagetiana. 

 

     Jean Piaget (1896-1980) contribuiu com estudos em várias áreas do 

conhecimento, notadamente Biologia, Filosofia e Psicologia. Mas foi sua Teoria 

do Desenvolvimento que o levou a ser um dos autores mais influentes do século 

XX.  Seria reducionismo tratar dos postulados piagetianos como mera 

explanação teórica do crescimento. Sua Epistemologia Genética é, na verdade, 

um saber sobre o desenvolvimento da inteligência, sobre a aquisição do 

conhecimento.  

 

     Piaget (1983) define inteligência: �a solução de um problema novo para o 

indivíduo é a coordenação dos meios para atingir certo fim que não é acessível 

de maneira imediata�. À medida que toma contato com novos modos de lidar 

com o objeto, o ser humano integra informações sobre metas que busca atingir. 

A partir da experiência individual, o sujeito se organiza em esquemas de ação e 

representação que formam estruturas de conhecimento em níveis variados. A 

inteligência direciona e une essas mudanças (LUQUE e PALÁCIOS, 1995). 

 

     Cada vez que o indivíduo se depara com uma ocasião nova, a organização 

do conhecimento possui características que a difere de outros momentos 
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evolutivos. A estrutura intelectual é resultado da interação entre organização e 

adaptação. Assim, 

        

a adaptação realiza-se através dos processos de acomodação e 

assimilação que tendem a equilibrar-se. Assimilação pressupõe a 

incorporação da experiência nova a esquemas de ação ou de 

conhecimento prévios; permite reconhecer ou identificar os objetos 

ou acontecimentos novos, aplicando-lhes os esquemas 

preexistentes. (...) Quando o indivíduo enfrenta uma experiência não 

assimilável, realiza um esforço para modificar seus esquemas ou 

adquirir outros novos que lhe permitam assimilar adequadamente 

realidades novas ou mais complexas; esse esforço é a acomodação 

graças a qual a assimilação torna-se possível (LUQUE e PALÁCIOS 

1995, p. 57). 

 

     As estruturas do conhecimento advêm do processo de assimilação e 

acomodação em uma evolução contínua, na qual a intelectualidade passa de 

níveis cada vez mais simples para elaborações cada vez mais complexas.  

 

      A divisão do desenvolvimento cognitivo em estágios é uma forma de 

definição que auxilia a compreensão dos fenômenos sucessivos. Os estágios 

são consecutivos porque ocorrem em uma dada ordem, e os avanços são pré-

requisitos do subseqüente.  
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     Cada fase apresenta um nível de complexidade semelhante entre as 

atividades que o compõem. A transição entre os estágios se dá de forma 

gradual, nunca abrupta. Em cada etapa pode-se observar um momento de 

distinção entre os processos de formação da estrutura anterior e a preparação 

para a estrutura seguinte, e as formas de equilíbrio atingidas nos momentos 

finais do estágio (PIAGET, 1973). As idades indicadas nos períodos não são 

absolutas, mas uma observação passível de variação. Os estágios dividem-se 

em quatro: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações 

formais.  

 

     O estágio sensório-motor (0-2 anos) caracteriza-se pela manifestação de 

ações motoras e percepções sensoriais, como a permanência do objeto. Os 

esquemas inatos levam o bebê a conhecer o mundo e a si mesmo por meio da 

adaptação e da assimilação, inicialmente de forma involuntária, mas depois com 

intencionalidade. Nesse estágio ocorre também o surgimento da função 

simbólica, da antecipação dos efeitos de um esquema sem a necessidade de 

agir diretamente sobre o objeto. Aparecem as primeiras representações. 

 

      O período pré-operatório (2-7 anos) denota uma fase de transição entre a 

inteligência sensório-motora e o início das operações concretas. Surge a 

capacidade simbólica de abarcar diferentes acontecimentos e situações. Agindo 

por meio de símbolos e signos, a inteligência pré-operatória busca a 

compreensão dos fenômenos e não somente finalidades práticas, como ocorre 
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no período anterior. São características desse estágio: o egocentrismo cognitivo, 

a ausência de reversibilidade, insensibilidade à contradição e raciocínio intuitivo. 

 

     O período das operações concretas (7-11 anos) é considerado uma etapa de 

solidificação e organização das representações. Na passagem do pensamento 

intuitivo para o operacional, surge a lógica com ações que se integram em 

sistemas organizados, o que antes acontecia de forma isolada. Essa 

coordenação gera um equilíbrio bastante instável, já que as representações 

nesse período ainda estão atreladas à percepção, e as novas aquisições de 

esquemas modificam os anteriores.  

 

     Na época das operações formais (que se inicia aos 12 anos), tem-se a 

possibilidade de operar logicamente o uso da linguagem. O sujeito passa a 

analisar todos os caminhos para a resolução de uma situação, usando não 

somente os dados iniciais práticos, mas de deduções e hipóteses teóricas 

passíveis de posterior verificação. O trabalho intelectual não se dá somente com 

objetos, mas com representações dos elementos. Os esquemas iniciais que se 

traduziam em manipulações mecânicas, agora são capazes de prever e 

antecipar os aspectos do meio, flexíveis o bastante para se adaptar as 

vicissitudes do ambiente, característica fundamental para a vida intelectual 

adulta. 

 

     Em ensaio sobre a lógica do adolescente, Piaget (1976) aponta juntamente 

com B. Inhelder, algumas peculiaridades desse período além das operações 
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formais. Para eles, a adolescência se confirmaria com a integração do indivíduo 

na sociedade adulta. Essa integração pressupõe uma �reestruturação total da 

personalidade, na qual o aspecto intelectual acompanha ou complementa o 

aspecto afetivo� (INHELDER E PIAGET, 1976, p. 250). A reestruturação 

cognitiva é acompanhada de influências afetivas, culturais e educacionais e não 

se mostrariam segmentadas, como uma espécie de a priori da cognição e das 

estruturas cerebrais, ou como uma representação coletiva totalmente externa ao 

indivíduo, mas sim como formas de equilíbrio, de intercâmbio entre o meio e a 

estruturação cerebral (Inhelder e Piaget, 1976). O sujeito não é passivo nesse 

processo, já que se esforça para se integrar e se adaptar ao mundo físico e 

social.  

 

      Essa adolescência se apresenta também com uma nova aquisição que vai 

tornar possíveis as atitudes e pensamentos característicos dessa fase: a 

capacidade de formular teorias. Assim, o adolescente constrói teorias porque, 

�de um lado, tornou-se capaz de reflexão e, de outro, porque sua reflexão lhe 

permite fugir do concreto atual na direção do abstrato e do possível� (INHELDER 

E PIAGET, 1976, p. 254).  

 

     Em ensaio sobre o desenvolvimento mental da criança, Piaget (1964/1987) 

aponta características específicas da adolescência e vai além da mera descrição 

da puberdade e do suposto conflito constituintes dessa fase. Embora a 

maturação sexual e a transição em si sejam potenciais geradoras de crise, o 
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autor procura dar mais ênfase aos aspectos finais da estruturação do 

pensamento e à vida afetiva.  

 

     Além da já citada capacidade de formular teorias, o adolescente passa a 

representar objetos ausentes com crenças e realismo. Daí a possibilidade de um 

pensamento hipotético-dedutivo, que corresponde ao pensar sobre as 

conclusões de puras hipóteses, independentemente de uma observação real. 

Piaget aponta que essa atividade é muito mais difícil do que o pensamento 

concreto, justamente por se apresentar sem um vínculo obrigatório com o real, 

exigindo, portanto, um trabalho mental bem mais complexo.  

 

     Do ponto de vista afetivo, a constituição da personalidade e simultânea 

inserção na vida adulta são as grandes mudanças do período da adolescência, 

possíveis somente com o advento do pensamento hipotético-dedutivo. A 

personalidade se dá à medida que as possibilidades se constituem em um 

programa de vida que norteia as vontades e a cooperação. O desequilíbrio da 

adolescência se apresenta na oscilação entre o eu (ausência de regras) e à 

submissão às regras (personalidade).  

 

     Porém, antes dessa resolução, o adolescente passa por um egocentrismo e 

por uma negação da sociedade vigente, uma vez que pretende modificá-la e 

dessa forma transformar e �salvar� o mundo. O adolescente se atribui um papel 

nessa salvação da humanidade, e a forma que ele encontra para se inserir na 

sociedade dos adultos é o pensamento livre, que Piaget chega a chamar de 
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imaginação devido ao afastamento do real (PIAGET, 1964/1987). A 

caracterização do adolescente como anti-social na verdade é um equívoco, uma 

vez que seu afastamento confere-lhe uma análise constante da sociedade que 

pretende modificar, e suas discussões com outros jovens (aí está sua 

sociabilidade) freqüentemente se baseiam em combate às mazelas do mundo 

real (PIAGET, 1964/1987). Talvez nesse ponto possa estar a facilidade dos 

jovens em sair do real e construir novas realidades, como acontece nos RPG 

(ver RPG e Cognição p. 69).   

 

     A seguir, será apresentada uma visão geral de como os jogos aparecem na 

teoria piagetiana em termos de conceituação e importância.   

 

3.3 Os Jogos em um Referencial Piagetiano 

 

     A observação, descrição e classificação dos jogos infantis são importantes 

facetas do trabalho de Piaget. Para compreender o jogo, o autor buscou analisar 

seus aspectos não de forma isolada, mas inserindo-o no processo total de 

desenvolvimento. 

 

     O jogo infantil está ligado aos métodos de entendimento, porém de forma 

desviante. Isso se dá porque, no processo de assimilação �sério�, as ações 

objetivam o esforço adaptativo, tendo como resultado final a incorporação de 

novos esquemas e/ou o refino de projetos anteriores. No caso do jogo, as ações 
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são realizadas com finalidades lúdicas, ou seja, pelo mero prazer de executá-

las. Os objetivos estão além da absorção pura: �Em suma, (...) o jogo apresenta-

se na forma de uma ampliação da função de assimilação, para além dos limites 

da adaptação atual� (PIAGET, 1975, p. 125).  

 

     O jogo surge no período sensório-motor e se torna um elemento importante, 

com função determinada na formação de estruturas de comportamento 

características dessa fase. Como visto anteriormente (Aspectos Gerais da 

Teoria de Piaget, acima), o período sensório-motor é o primeiro momento do 

crescimento da criança e é a fase na qual as atividades motoras se 

desenvolvem pela aquisição de novos esquemas, por meio do sistema 

assimilação/acomodação.  

 

     Certos comportamentos, porém, não se traduzem por novos esquemas, são 

na verdade reproduções de repertórios já adquiridos que não carecem de novas 

acomodações, eliciados pelo mero prazer funcional de sua execução. São os 

jogos primordiais que surgem não só pela satisfação demonstrada pelas 

crianças em realizar tais �tarefas�, mas para exercitar esquemas não utilizados 

no momento e assim evitar uma atrofia por falta de uso (PIAGET, 1975). Um 

terceiro fator ligado aos jogos motores se traduz em um relaxamento do esforço 

do mecanismo de adaptação: um momento de descanso na assimilação de 

novos esquemas que se dá pela manifestação voluntária de comportamentos já 

adquiridos.  
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     Durante o período sensório-motor, a diferenciação entre o jogo e a 

assimilação adaptativa (que possui o objetivo de formar esquemas) vai se 

intensificando, partindo de uma leve diferenciação para um profundo 

distanciamento, a partir do surgimento de combinações lúdicas traduzidas pela 

afirmação de rituais (seqüências de comportamentos). Com o tempo, as 

combinações se tornam mais complexas e já passam a aparecer quase que 

imediatamente de forma lúdica. Tais combinações encontradas nos rituais ainda 

não são simbólicas, pois encerram em si o significante (objeto utilizado) e o 

significado (o esquema que seria desenvolvido se praticado �seriamente�) ao 

mesmo tempo. Há correspondência entre o significante e o significado.  

 

     Por fim, ocorre o momento que marca o fim do período sensório-motor, 

quando surge a representação e, por conseguinte, o jogo simbólico: passa a 

existir associação entre um objeto qualquer, sem características semelhantes ao 

significado, e o esquema representado e seu objetivo inicial. Nesse sentido 

 

há representação, visto que o significante está dissociado do 

significado e este é constituído por uma situação não perceptível e 

simplesmente invocada através dos objetos e gestos presentes 

(PIAGET, 1975, p. 133).     

  

     O jogo simbólico aparece no segundo ano de desenvolvimento com a 

evolução da mera ritualização (atos e movimentos sem representação) para o 

simbolismo. Seu caráter mais primitivo é o esquema simbólico, que nada mais é 
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do que a �(...) reprodução de um esquema sensório-motor fora de seu contexto e 

na ausência do objeto habitual� (PIAGET, 1975, p. 156). A imaginação simbólica 

deixa de ser conteúdo para se firmar gradativamente como forma ou instrumento 

de jogo.  

 

     No início, o jogo simbólico lida somente com aspectos da conduta do próprio 

sujeito (como fingir dormir) para posteriormente incluir transformações 

simbólicas entre diferentes objetos (quando transforma simbolicamente um 

objeto em outro � usando uma toalha como travesseiro, por exemplo). Essa 

evolução vai ao encontro da finalidade do simbolismo lúdico: a assimilação do 

mundo exterior ao eu.  

 

     A dissociação entre significante e significado presente nesse período 

permitirá uma complexidade crescente de combinações simbólicas. Primeiro 

surgem as combinações simples, a transposição da vida real e a criação de 

mundos imaginários (por exemplo, uma criança brinca de dar banho em uma 

boneca com base nas falas dos adultos com ela durante suas ducha rotineiras); 

depois, as combinações compensatórias, a presença de compensações lúdicas 

para aspectos insatisfatórios da realidade (privada de brincar com água, uma 

criança pega uma bacia vazia e despeja água imaginária em sua cabeça); em 

seguida, as combinações liquidantes, que compensam situações aversivas por 

transposição simbólica (vivência fictícia liquidando situações desagradáveis � 

após cair e se machucar, uma criança repete a cena com uma boneca cuidando 

do ferimento imaginário e dizendo as frases que os adultos lhe disseram: �não é 
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nada�, �você ficará bem�) e por fim, as combinações antecipatórias, que se 

traduzem em reflexões acerca do futuro comportamento adaptado (quando 

advertida sobre o perigo de andar em uma pedra escorregadia durante um 

passeio, uma criança copia a cena logo em seguida, contando uma história na 

qual um amigo imaginário teria derrapado em uma pedra semelhante e se 

machucado). Ainda sobre adaptações, Piaget chega a comentar brevemente 

sobre a realização por meio do jogo daquilo que não poderia ser feito na 

realidade devido a um medo, e utiliza a palavra catarse para tal fenômeno. Tal 

catarse não se dá necessariamente em relação a algo que um sujeito gostaria 

de fazer e não consegue, mas sim, por uma compensação ou purgação de um 

medo.  

 

     O jogo simbólico passa a sair de foco no momento em que há maior 

aproximação do real e passa a se assemelhar mais com uma imitação da 

realidade, com o progresso da socialização. Entre os 7-12 anos 

aproximadamente, o simbólico é substituído pelas regras ou por construções 

figuradas mais próximas da realização do trabalho. A socialização atinge a 

plenitude e há desenvolvimento de produção (desenhos, trabalhos manuais) em 

uma adaptação crescente ao real. Essa atividade difere do que Piaget 

denominou como jogos de construção, caracterizados como um período de 

transição entre o jogo e o trabalho que ainda apresenta confusão entre o signo e 

o significado.  
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     A representação de papéis encontrada no RPG guarda relações com o jogo 

simbólico, com a interpretação de papéis imaginários. Porém, a coletividade e a 

presença de regras (que entre outras coisas garante essa mesma coletividade) 

tornam o RPG mais do que um jogo meramente simbólico, como se verá em 

RPG e Cognição (p. 69).    

     Os jogos de regras constituem-se a partir dos sete anos de idade. Seu 

aparecimento tardio advém do fato de ser a atividade lúdica do indivíduo 

socializado e se desenvolve ao longo da vida.     

 

     As regras têm origem nas instituições (surgindo da transmissão) ou nas 

relações sociais imediatas (espontâneas e que brotam das relações entre 

iguais). Uma dessas opções de regulamentação norteará as regras. Nesse 

sentido, pode-se já buscar uma maneira de identificar possíveis analogias entre 

a maneira de Piaget encarar os jogos e o RPG. Embora Piaget faça distinção 

entre os jogos simbólicos e os jogos de regras, o RPG revela características que 

podem ser encontradas nos dois tipos de jogos.  

 

     O simbolismo é uma característica evidente, que usa da imaginação para 

vivenciar o desenrolar das aventuras. A presença de regras limita as ações dos 

personagens e essa barreira torna o jogo possível, pois dá coesão e impõe 

direcionamentos que não permitem ao jogador fazer qualquer coisa que 

quisesse, o que certamente impediria a construção da história coletiva.  
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     Como visto anteriormente, o período das operações formais se constitui pela 

possibilidade de abstração do real e formulação de hipóteses puramente 

teóricas. Tal característica permite o entendimento dos jogos de interpretação e 

se baseia em alternativas imaginárias.  

 

     Dessa maneira, o equilíbrio entre a presença das regras e a interpretação é 

importante para um bom desenrolar do jogo. Regras em demasia tornam o jogo 

maçante e complicado, embora sua ausência remeta ao jogo simbólico infantil 

descrito por Piaget, que talvez não seja interessante para a faixa etária 

correspondente a dos jogadores de RPG. Tal questão será investigada quando 

for perguntado aos participantes sobre a possibilidade de existir RPG sem 

regras.  
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4. RPG E PSICOLOGIA 

 

     Uma vez determinado o conceito de RPG e a caracterização da 

adolescência, pode-se apontar algumas possíveis influências que a prática 

dessa modalidade de jogo pode exercer sobre esse indivíduo em formação.  

  

    Embora não seja objetivo primordial deste trabalho, tal análise se torna 

interessante à medida que fornece subsídios para possíveis correspondências 

entre características apontadas pela pesquisa e referências encontradas nos 

livros de RPG e nas falas dos jogadores. Tais peculiaridades serão avaliadas 

sob um viés psicológico que poderá ampliar o conhecimento científico sobre o 

jogo de interpretação de papéis, ao fornecer subsídios que permitam identificar e 

caracterizar os fenômenos que atravessam a atividade em questão.  

 

     De modo a tornar a análise mais compreensível, o estudo será dividido em 

três momentos, que embora distintos, sofrem mútua influência e estão 

intimamente interligados.  
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4.1 RPG e Subjetividade 

 

     Um primeiro foco de análise são os possíveis fatores de influência da prática 

do RPG nos aspectos afetivos e desenvolvimento da personalidade. Quando foi 

delimitado o conceito de adolescência dentro de um referencial piagetiano (p. 46 

e segs.), foram identificadas, entre outros fatores, a personalidade em formação 

do adolescente e a constituição de um conjunto de parâmetros que nortearão o 

curso de suas ações futuras. A maturação física, notadamente o 

desenvolvimento sexual, impele o adolescente a lidar com o estabelecimento de 

sua identidade masculina ou feminina. 

 

     O adolescente é um ser dotado de imaginação. A recém adquirida 

capacidade de formular hipóteses pode levar a ultra-utilização desse poder na 

busca por modificar o mundo ao seu redor. Com a adaptação gradativa ao real e 

a inserção de fato na sociedade (por meio do trabalho), o volume das 

construções imaginárias tende a diminuir (PIAGET, 1987).  

 

     A fantasia é um fator essencial para a prática do RPG. É por meio da 

capacidade de usar a imaginação que os jogadores podem visualizar o mundo 

virtual em que seus personagens estão inseridos. Quando se joga RPG, os 

papéis interpretados pelos praticantes são vetores de participação destes na 

história que vai sendo contada coletivamente.  
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     E é nessa construção de personagens que pode acontecer uma possível 

influência da prática de RPG na formação da personalidade. As características 

desse ser imaginário criado pelo jogador estão repletas de afetividade. O 

personagem é uma concepção do praticante e como tal, não poderia estar isento 

de conceitos, atitudes e idéias do jogador-criador.  

 

     As características dos personagens são delimitadas pelo mestre e pelo 

jogador em conjunto, de acordo com o tipo de história que será inventada. Ao 

tratar-se de um mundo medieval, o ser criado terá peculiaridades de um mundo 

medieval. No caso de um mundo ligado à ficção científica, o personagem terá 

elementos afins. Não seria adequado um personagem ser um perito em 

construção de foguetes em uma campanha ambientada no séc. XV, época em 

que estes nem teriam sido inventados ainda (a menos que se trate de uma 

história que comporte tal argumento, como uma campanha de viagem no tempo 

� ver Ex. de Jogo. p. 21).  

 

     Existem, porém, características que poderão variar de acordo com o gosto do 

jogador. Será um homem ou uma mulher? Rico ou pobre? Terá alguma 

desvantagem física? Alguma desvantagem psicológica? Terá preconceitos? 

Grande parte dos livros básicos de RPG traz muitas páginas dedicadas à 

criação de personagens com vários tipos de peculiaridades passíveis de serem 

escolhidas pelo jogador, de acordo com a ambientação em questão. 

Invariavelmente, porém, todos eles serão heróis. No RPG �Senhor dos Anéis�, 

por exemplo, �(...) você não pode simplesmente criar qualquer tipo de 
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personagem. Precisa ser um personagem adaptado ao cenário, que personifique 

as qualidades descritas como virtuosas. Em resumo, você precisa criar um 

herói� (LONG et al, 2002. p.50).  

 

     Os seres imaginários serão heróis. A maioria começará com baixo poder e 

pouca influência no cenário em questão, mas com o passar das aventuras se 

tornarão mais poderosos e com mais autoridade. Terão objetivos nobres e se 

diferenciarão daqueles verdadeiramente maus, que serão os antagonistas. 

Mesmo em um RPG como �Vampiro, a Máscara� (REIN HAGEN et al, 1994), 

cujos personagens são amaldiçoados com o vampirismo e têm de consumir 

sangue para se sustentar, existe uma série de possibilidades e obrigações às 

quais os personagens estão sujeitos, de modo a se manterem humanos de 

alguma forma. Uma característica chamada humanidade separa o vampiro de se 

tornar uma besta irracional e tomar atitudes que podem ser chamadas de �não-

heróicas� (traduzidas pelas regras em perda de pontos de humanidade) e que 

podem levar à ruína do personagem. Assim, pode-se observar no jogo uma 

proporção entre o nível de humanidade e ações éticas, em uma escala que varia 

de zero a dez. Um vampiro que tivesse humanidade dez, por exemplo, seria 

como um ser quase angelical, e qualquer tipo de ação errônea, mesmo 

acidental, já seria suficiente para um teste na característica humanidade, e em 

caso de uma falha, tal propriedade diminuiria. Um vampiro que tivesse somente 

um ponto no nível de humanidade estaria à beira da loucura total e só faria tal 

teste nos atos mais hediondos. Um vampiro com humanidade zero é inviável e 

torna-se um NPC, o que obriga o jogador a construir um outro personagem. 
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Esse assunto é retomado em outro contexto, na seção destinada à análise de 

dados.  

 

     Klimick (2003) discute a idéia do heroísmo levando em consideração a 

origem do RPG (a obra de Tolkien) e as influências das histórias em quadrinhos 

americanas (a figura do super-herói). Ele observa a presença do heroísmo em 

todos os tipos de personagens e livros. Os suplementos que tratam da 

interpretação do mal são famosos por causa da especulação em torno desses 

temas e conseqüentes retaliações e censuras, uma vez que não fazem tanto 

sucesso nas mesas de jogo, onde se daria sua utilização propriamente dita.  

 

     Na obra �O Hobbit� (TOLKIEN, 1951/2002), o personagem Bilbo recebe um 

chamado do mago Gandalf para uma aventura. De uma figura pacata e avessa a 

situações de risco, Bilbo se torna o personagem principal na história, que 

termina com o enfrentamento de um dragão. Esse convite à aventura se repetirá 

nas histórias de RPG, como apontou Pavão (2000). Ao responder a convocação, 

o personagem renega sua vida �comum� para ascender às glórias e tristezas da 

vida heróica.  

 

     Campbell (1990, p.131) aponta que na mitologia o herói é �aquele que 

descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal de realizações ou 

experiências�. O ato heróico tem início quando o indivíduo sente que algo falta 

aos membros da sociedade (seja uma coisa usurpada ou nunca vista) e lança-se 

na aventura para realizar a busca e retornar triunfante. A mesma estrutura, 
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segundo Campbell, pode ser percebida nos ritos primitivos de passagem da 

infância para a condição adulta. O infante abandona a condição segura e 

confortável que possui para ascender a uma independência e passar a ser 

responsável por seus atos. Tal enfrentamento é muito importante para a 

edificação psicológica (CAMPBELL, 1990). A mesma dinâmica é vivenciada pelo 

herói, que responde ao chamado da aventura no RPG. Dessa forma, a 

criança/adolescente tem, no personagem de RPG, uma representação de seu 

próprio desenvolvimento.     

 

     Além dessa possível correlação, outras formas de ligação entre jogador e 

personagem podem ser observadas. Como analisado anteriormente, Piaget 

aponta certas características compensatórias no jogo simbólico. Um jogador 

pode incluir conflitos pessoais na construção de um personagem, estando ciente 

disso ou não. Tais particularidades influenciarão o jogo como um todo, e haverá, 

muito provavelmente, reações de outros praticantes e do mestre a essas 

características.  

 

     Nos livros básicos de RPG existem listas de elementos físicos, mentais e 

sociais para os jogadores escolherem e construírem seus personagens. No caso 

de possibilidades mentais, são indicadas vantagens e desvantagens. Entre as 

vantagens, apresentam-se fatores como �empatia� ou �boa memória� e entre as 

desvantagens há, dentre outros, fatores psicopatológicos, como megalomania e 

paranóia, por exemplo. Assim, um praticante poderia construir um personagem 

com a desvantagem �paranóia�, se assim desejasse. Não é possível afirmar se 
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os termos em questão empregados nos jogos estão de acordo com os conceitos 

utilizados em psicopatologia ou trata-se de senso comum. Tal investigação pode 

ser feita em outras pesquisas. O mesmo vale para uma possível análise das 

conseqüências do uso de tais termos pelos jogadores.  

 

     A apresentação proposta por �Vampiro� (1994) e pelos outros jogos da série 

Storyteller viabiliza um contato profundo com conteúdos emocionais. Os 

personagens desses jogos envolvem-se em dramas pessoais dentro de tramas 

de terror e intriga. A primazia da interpretação encontrada em jogos semelhantes 

ao �Vampiro� e à prática do live-action (ver Tipos de RPG p. 34) trazem para o 

RPG uma teatralidade que permite fenômenos como os descritos por Pavão 

(2000), ocorridos nos eventos de RPG: pessoas vestidas de preto, com 

sobretudos e maquiagens que personificam seus personagens. A mesma autora 

descreve uma observação de uma sessão de jogo que começava com um 

pedido do mestre para um �momento de concentração para que os players 

incorporem seus personagens� (PAVÃO, 2000, p. 102). 

 

     E essa assimilação é a fonte dos maiores preconceitos contra o RPG. Live-

actions desempenhados em desacordo com as recomendações contidas nos 

manuais de RPG, notadamente �Vampiro�, geraram uma imagem distorcida do 

jogo diante do público leigo. Sendo um jogo de terror, �Vampiro� possui citações 

e descrições de acontecimentos considerados repulsivos pela maioria das 

pessoas, como um vampiro beber o sangue de um ser humano, por exemplo. 
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     Em 2001, uma estudante foi assassinada em Ouro Preto, Minas Gerais, 

aparentemente em uma espécie de ritual de magia negra. Na casa do principal 

suspeito foram encontrados livros de RPG, juntamente com exemplares de livros 

de satanismo, o que foi suficiente para criar um estardalhaço na mídia, que 

passou a fazer associações diretas do jogo com o ocultismo. O fato foi bastante 

noticiado, e, como uma prima da vítima que residia no Espírito Santo foi 

chamada a depor, o caso se tornou mais divulgado em terras capixabas. Esse 

episódio manchou a imagem do RPG entre desinformados, fato que tornou a 

vida dos jogadores mais difícil, como será visto nas entrevistas realizadas no 

presente trabalho.  

 

     O mesmo tipo de atividade pode ser utilizada para fins terapêuticos. Moreno 

(sem data) aponta o teatro terapêutico como uma forma de clínica psicológica, 

que guarda semelhanças com o RPG, notadamente a prática de 

vivenciar/incorporar papéis. Neves (2003) aplica o RPG diretamente em terapia 

e aponta elementos que permitem tal utilização, como a motivação positiva 

ligada à satisfação da experiência e o envolvimento pessoal na ação. Quanto a 

uma suposta fuga da realidade, ou imaginação �em demasia�, a autora cita o 

fato do grupo e da missão da aventura servirem de limites para o devaneio. 

Pode-se acrescentar aqui que a presença das regras também pode funcionar 

como �lastro�. As regras impedem que o jogador deixe sua imaginação fluir sem 

direcionamento, o que poderia tornar a história completamente sem sentido. 
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     Borges (2003) aplicou o RPG como terapia para menores de rua e o 

escolhido para a dinâmica foi �Era do Caos� (PEREIRA, BETTTOCHI e 

ANDRADE, 1997). Essa preferência foi feita pelos próprios menores entre vários 

tipos de RPG. Tais adolescentes vivem na pele muito do caos urbano brasileiro 

descrito pelo jogo. Com bases psicanalíticas, a autora sugere que a 

interpretação dos personagens (em sua maioria policiais e bandidos) pode 

exteriorizar conflitos e que a atuação oral evita a concretização da ação na 

realidade.   

 

     Em dissertação de mestrado, Martins (2000) aponta duas vertentes na 

abordagem psicológica do RPG. A primeira se refere a estudos que 

aproveitaram jogos de interpretação de papéis no âmbito terapêutico. Dos dois 

trabalhos citados por Martins (2000) nesse foco, um apresenta resultados 

positivos e o outro não. Já a segunda vertente busca realizar análises 

comparativas entre jogadores e não jogadores. Nesse âmbito, citam-se os 

trabalhos de Douse e Mc Manus (1993), que comparam a personalidade de 

jogadores de play by e-mail (ver Tipos de RPG, pg. 34) com a de um grupo 

controle de mesmo sexo, idade e nível educacional. Para avaliar as diferenças 

no sentimento de alienação entre jogadores e não-jogadores de RPG, dentre 

outras, foi utilizado o Inventário Bem (de papel sexual), o Questionário de 

Decisão-Execução e o Inventário Eysenck de Personalidade e DeRenard e Kline 

(1990). Segundo Martins (2000), tais trabalhos não demonstram dados 

contundentes que possam definir características negativas sobre jogadores.  
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    O que se percebe aqui é que os livros de RPG pressupõem a diversão e a 

interpretação, e não deixam de dar detalhes sobre o bom andamento desse 

entretenimento e seu caráter fictício. O frontispício de �Vampiro� aconselha 

cautela ao leitor e acrescenta que vampiros não são reais. �Trevas� (DEL 

DEBBIO, 1999), um RPG brasileiro de terror de muito sucesso, acrescenta que 

os temas inclusos em sua abordagem requerem maturidade, e lembra: �isso é 

apenas um jogo� (DEL DEBBIO, 1999, p. 5). Provavelmente devido à temática, 

os RPG de terror são os que mais se preocupam com esse tipo de advertência. 

À parte da utilização do RPG como terapia, que trata de algo bastante 

interessante e que requer mais pesquisas, e da sua utilização didática como 

será visto adiante, o foco deste trabalho é o RPG em si, com sua proposta 

original de entretenimento.  

 

 

4.2 RPG e Cognição 

 

     O ato de jogar RPG envolve imaginação, capacidade criadora, oralidade e 

percepção, sendo que tais elementos podem aparecer simultaneamente. Do 

ponto de vista cognitivo, é importante notar duas redes ou organizações 

permeiam essa atividade e serão base da análise nesse momento.  

 

     A primeira rede, que pode ser denominada intrínseca, diz respeito aos 

elementos cognitivos que estão diretamente ligados ao RPG e fazem parte da 
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construção coletiva que vai sendo criada no decorrer do jogo. O objetivo dos 

jogadores é ter uma boa história e os dados constituintes do RPG têm de estar 

coesos para que esse objetivo se concretize.  

 

      Durante uma sessão de jogo, um praticante se depara com a interpretação 

de seu personagem, as ações dos outros jogadores, as descrições do mestre, a 

utilização das regras e dos elementos do enredo. Enfim, uma série de estímulos 

se apresenta ao mesmo tempo e de forma lúdica. Todos esses dados agem ao 

mesmo tempo e serão compreendidos pelo jogador, guiando suas ações. Tal 

percepção não estará isenta das questões afetivas do praticante e de outras 

situações que este traz de sua vivência, seja possivelmente com outros 

personagens anteriores ou diferentes tipos de experiências.  

 

     Da mesma forma, o jogador é influenciado pela rede periférica - atividades 

correlatas ao RPG e que constituem uma cultura comum identificada por Pavão 

(2000): as histórias em quadrinhos, a literatura fantástica, os videogames, o 

cinema, a música, enfim, toda uma cultura que se relaciona ao RPG em maior 

ou menor grau e que pode estar presente no jogador previa ou posteriormente 

ao seu primeiro contato com o jogo. O autor do presente trabalho, por exemplo, 

praticante de RPG desde 1992, teve sua primeira relação com o jogo por meio 

de uma revista em quadrinhos (ver Apresentação, p.11). O fato de o RPG atuar 

como uma rede foi analisado por Neves (2003), que aponta que o jogo tem mais 

semelhanças com o pensamento real, que é dinâmico, do que com a linearidade 

exigida pelo modelo escolar tradicional. O instrumento empregado no presente 
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trabalho prevê uma questão para analisar dados referentes a essa cultura 

comum (ver Anexo B). 

 

     Ao jogar RPG, um adolescente tem contato com uma série de referências e 

conhecimentos gerais que ele provavelmente não teria por outras fontes e 

certamente não seria de forma lúdica. O vocabulário exigido pela atividade é um 

exemplo de ação cognitiva: glossários semelhantes ao deste trabalho podem ser 

observados em vários manuais básicos de RPG, não se tratando apenas de 

palavras �fantásticas� com significados que valerão somente no jogo. Essa 

potencialidade chamou a atenção de alguns pesquisadores. 

 

     No fim da década de 70, pesquisadores americanos começaram a valer-se 

de jogos de interpretação para avaliar o potencial intelectual de estudantes com 

QI acima da média. Um dos criadores do �D&D�, Dave Arneson, começou a 

trabalhar na divulgação do uso do RPG na educação a partir da década de 80, 

levando em conta a formação de uma estrutura básica de baixo custo para obter 

melhores rendimentos na escola (SCHMIT, 2003). Na pesquisa citada, a figura 

do professor é associada a do mestre de jogo, uma vez que é ele quem propõe 

e aplica as regras. Martins (2000, p.78) também aponta que, �como instrumento 

pedagógico, o RPG conta com o professor fazendo papel de mestre�.   

 

     Marcatto (1996) foi pioneiro ao publicar uma obra dedicada ao uso do RPG 

com finalidades pedagógicas, especialmente dirigidas a educadores que não 

tiveram um contato prévio com o jogo. A idéia é levar o aluno a vivenciar a 
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aprendizagem do conhecimento por meio de inserções de personagens nos 

moldes do RPG. O exemplo de jogo apresentado na página 21, com 

participantes integrando uma equipe de viajantes do tempo, pode ser utilizado 

como ponte entre conhecimentos de história e atividade lúdica. Os jogadores 

poderiam ser transportados para a Revolução Francesa, por exemplo, e o que 

seria apenas uma exposição de fatos históricos, aparentemente sem elo com a 

realidade dos alunos, passaria a ser uma aventura em que o conhecimento se 

apresenta como algo instrutivo e divertido ao mesmo tempo.      

 

     No mesmo caminho, encontram-se os RPG �Desafio dos Bandeirantes� 

(PEREIRA, BETTOCHI e ANDRADE, 1991) e �Era do Caos� (PEREIRA, 

ANDRADE e RICON, 1997), que tratam da história do Brasil, do caos urbano 

atual e do cenário nacional, e são bons exemplos que podem ser amplamente 

utilizados para fins pedagógicos, embora tenham sido criados como RPG 

tradicionais. Os autores desses livros, em particular, são militantes da causa e 

promovem eventos em escolas do Rio de Janeiro (Dragão Brasil n.º 53, sem 

data). Muitas outras iniciativas desse tipo estão sendo colocadas em prática. A 

organização não governamental �Ludus Culturalis� prepara em São Paulo um 

evento chamado �Simpósio RPG e Educação�, já em sua segunda edição. O 

objetivo é disseminar o RPG como ferramenta paradidática (ARCANJO, 2003). A 

lista de discussão na internet, �RPG em Debate�, reúne cerca de sessenta 

educadores e pesquisadores interessados em discutir esse assunto e 

compartilhar idéias para formar um cadastro dos currículos dos membros e uma 

biblioteca virtual de referência. A série �Mini GURPS�, feita por autores 
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brasileiros, já nasceu com objetivos pedagógicos. Nessa série, as regras do 

sistema �GURPS� foram resumidas e os temas dos títulos estão ligados à 

história e à cultura do Brasil. Uma dessas publicações (LOURENÇO, 2003) leva 

os jogadores a participar de uma investigação sobre o roubo de uma das obras 

de Cândido Portinari, e revela importantes informações sobre a obra do artista 

plástico. Na mesma publicação há indicações de seu conteúdo pedagógico e 

dicas para utilizá-lo em sala de aula. O Centro de Treinamento e Educação no 

Trânsito (CETET), ligado à Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo 

(CET), utiliza o RPG em aulas de educação para o trânsito desde 1993. A 

aventura pedagógica traz representações de situações gerais de trânsito 

(MARTINS, 2000). Klimick e Couto (2003) apresentaram uma pesquisa na qual 

foi utilizado um programa de computador e o conceito de aventura-solo para 

trabalhar a aquisição de linguagem de crianças surdas. Nesse programa, uma 

criança interpreta um personagem que vai ao zoológico, e ao clicar nos animais 

que surgem na tela, aparece uma janela mostrando um vídeo de uma pessoa 

que descreve o nome do animal em linguagem de sinais.  

 

     A PUC-Rio sediou em 2003 o �I Histórias Abertas � Simpósio de RPG e 

Educação�. Em 2004, a segunda edição do evento teve sua denominação 

modificada para �Histórias Abertas - Simpósio RPG, Cultura e Narrativa�. Os 

dois simpósios tiveram sessões de apresentação de trabalhos científicos acerca 

do RPG. O autor do presente trabalho pôde apresentar uma comunicação oral 

na segunda edição do referido evento, onde foram brevemente discutidos os 

dados pilotos deste projeto.  
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     A Revista do Ensino Médio (MEC, 2004/2005), uma publicação editada pelo 

MEC, apresentou o RPG como uma atividade atraente do ponto de vista 

pedagógico, �não só pelo grande interesse dos alunos, mas pelas competências 

que o jogo permite desenvolver� (MEC, 2004/2005, p.2).  

 

     Da mesma forma que a utilização terapêutica, o RPG educacional muitas 

vezes requer modificações que o distanciam muito de sua proposta original. 

Alguns modelos de emprego pedagógico apresentam histórias fechadas, com 

pouca possibilidade de criação por parte dos jogadores-alunos. É importante 

ressaltar tais diferenças para evitar uma caracterização errônea do que é o jogo 

de interpretação de papéis. Fairchild (2004) apresenta uma postura crítica frente 

ao discurso de escolarização do RPG, no qual este é apresentado 

freqüentemente como uma espécie de �salvador� da escola. 

 

4.3 RPG e Aspectos Sociais 

 

     Jogar RPG é uma atividade grupal, sem vinculação com competitividade. 

Esse fato pode trazer ao jogo um aspecto subversivo, apontado por Pavão 

(2000) como contracultural. Isso porque, na sociedade de consumo, são poucas 

as atividades que não pressupõem competição e subjugação do outro, enquanto 

o RPG procura unir seus participantes em prol da construção coletiva, a história. 

O fato de uma atividade como essa surgir no momento da história do ocidente 
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em que nunca se consumiu tanto e de forma tão rápida, pode talvez apontar 

para uma necessidade de novas avaliações desses valores que se apresentam 

como hegemônicos. Günther (1996) aponta que os adolescentes têm mais do 

que bonés em suas cabeças. Uma observação mais detalhada de suas 

atividades pode acrescentar muito mais ao conhecimento do que meramente 

caracterizá-los como sujeitos de uma fase conturbada, supostamente por 

natureza.  

 

     E os adolescentes são os maiores envolvidos com o RPG, devoram 

avidamente livros e livros sobre o assunto com mais de 300 páginas 

(principalmente os livros básicos), sabem muitas vezes de cor várias das 

informações e conhecimentos apresentados nessa literatura, discutem e 

produzem novas maneiras de encarar seu próprio jogo e sua diversão.  

     Apesar do alto custo dos livros básicos (o conjunto dos três livros para se 

jogar D&D chega a ser 90% do valor de um salário mínimo), é possível encontrar 

jogadores em todas as camadas sociais. Contudo, o número de praticantes dos 

sistemas genuinamente nacionais tende a aumentar, uma vez que tais títulos 

têm melhorado em qualidade e variedade e apresentado preços mais 

acessíveis. 

  

     Com toda a discussão acerca do estímulo à leitura, principalmente entre os 

jovens no país, torna-se mais que urgente verificar as relações entre jogar RPG 

e hábitos de leitura, fato que, embora não seja o foco principal deste trabalho, 

não foi ignorado.  
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     Em trabalho que busca abordar o RPG na perspectiva da socialização e da 

educação, Martins (2000) destaca o aspecto coletivo do jogo. Ele aponta que o 

conflito e a competição estão presentes, mas a cooperação se ressalta, 

justificando tal argumento com o trabalho em grupo que os jogadores têm de 

desenvolver para atingirem seus objetivos.  

 

     Utilizando referencial teórico da Psicologia Social, o mesmo autor divide os 

grupos sociais em primários e secundários. O primeiro tipo se refere à família e 

aos grupos que se reúnem por afinidades. O segundo, às instituições amplas, 

como escola, ambiente de trabalho, local de moradia, entre outros. A partir daí, 

insere o grupo de RPG na categoria primária, por se tratar de uma união 

baseada nas afinidades entre os membros do grupo. Seriam então, pessoas 

com faixa etária, nível escolar e classe social equivalentes, além de dividirem 

apreço pelos mesmos tipos de filmes, músicas e leituras.  

 

     Observa-se então um contexto social específico no qual o grupo de RPG se 

insere. É nessa conjuntura que os jogadores de RPG constroem suas histórias 

coletivas e produzem e reproduzem culturas.  
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5. POSIÇÃO DO PROBLEMA 

 

     A Psicologia do Desenvolvimento se propõe a ser um corpo de 

conhecimentos acerca do desenrolar da experiência humana, a fim de 

compreender as fases e condições em que o crescimento ocorre, não só em 

termos físicos, mas psicológicos, sem deixar de levar em conta as influências 

culturais e sociais.   
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     Dessa forma, é indispensável que aconteça na Academia discussões 

contemporâneas sobre o que é fato na esfera do desenvolvimento humano, pois, 

de outra forma, esta estaria condenada a visões arcaicas e distorcidas de seu 

objeto de estudo. O acesso à informação, bem como às diferentes formas de 

mídia, têm modificado o modo de ser e estar no mundo de crianças e 

adolescentes, além de ser inerente à Psicologia do Desenvolvimento observar e 

analisar esses fatores de maneira a encontrar posições críticas e sólidas sobre 

os novos acontecimentos.  

 

     O RPG, ou �jogo de interpretação de papéis� é um fenômeno recente, com 

origem em 1970, mas somente na década de 90 chegou ao Brasil. O país tem 

editoras próprias, mercado delimitado, centenas de páginas na internet e 

eventos organizados que chegam a aglomerar dezoito mil participantes (X 

Encontro Internacional de RPG, 2005).  

 

     Dada sua constituição como um hobby que atinge tais números no Brasil, 

torna-se importante entender como esse jogo funciona e quais os pontos 

positivos e negativos de sua prática, longe das visões estereotipadas que o 

percebem como �salvador� ou como �algoz� dos (em sua maioria) jovens 

praticantes.  

 

     Algumas pesquisas já foram realizadas tendo como foco o RPG, como o 

trabalho de Pavão (2000), que se propõe a entender o processo de leitura e 
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escrita em mestres de RPG, e o trabalho de Marcatto (1996), que sugere 

diretrizes para o uso do RPG na educação. Esse tem sido o grande filão do 

gênero - trabalhos que utilizam o RPG de forma bem parecida com sua proposta 

original de entretenimento, dando ênfase ao lúdico da atividade, como Klimick 

(2003) e Morgato (2003). Eventos como o Simpósio RPG em Educação 

�Histórias Abertas�, ocorrido na PUC-Rio em dezembro de 2003, mostram a 

força que essas iniciativas têm demonstrado com a apresentação de várias 

experiências brasileiras feitas unindo RPG e fins pedagógicos. O Brasil é o 

primeiro país do mundo a ter encontros criados especificamente para esse fim.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Objetivo Geral 

 

     O objetivo geral desta pesquisa é investigar as principais características em 

comum presentes em uma amostra de praticantes de RPG no Estado do Espírito 

Santo. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
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a) Realizar um inventário das principais características comuns em uma 

amostra de praticantes de RPG.  

 

b) Relacionar o discurso dos praticantes da presente amostra com os 

aspectos inerentes à prática do RPG.  

 

c) Investigar a dinâmica do RPG do ponto de vista social, cultural, e 

cognitivo. 

 

d) Discutir implicações positivas e negativas que a prática de RPG pode 

trazer aos jogadores. 

 

 

 

 

 

 

6. MÉTODO 
 

6.1 Participantes 
 

     A pesquisa contou com 22 participantes, todos residentes no Espírito Santo, 

jogadores de RPG regulares ou que tenham contato com o jogo há pelo menos 

três meses. Todos os jogadores são do sexo masculino, com idades variando 
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entre 13 e 28 anos. A grande maioria ainda é estudante, sendo que somente um 

dos participantes declarou ter escolaridade abaixo da esperada para sua idade.  

 

6.2 Instrumentos e Procedimentos 
 
 
     Inicialmente foi aplicado um questionário (Anexo B) visando coletar 

informações sobre as relações dos participantes com o RPG, o modo como 

iniciaram no hobby, as preferências e experiências com o jogo, com o objetivo 

de delimitar um corpo de conhecimentos capaz de fornecer dados para o 

estabelecimento de um perfil psicológico. O questionário contém treze perguntas 

(sendo nove fechadas e quatro semi-abertas). Posteriormente, foi realizada 

também uma entrevista com cinco perguntas abertas com metade dos 

participantes (onze), sem nenhum critério prévio de escolha do entrevistado, 

exceto disponibilidade deste. As entrevistas foram gravadas com o 

consentimento dos indivíduos. Todos assinaram um termo de consentimento 

que explicita a utilização dos dados apenas para fins científicos, sem divulgação 

de informações pessoais sobre os participantes (ver Anexo C). Os jogadores 

foram abordados em um evento de RPG que aconteceu no município da Serra e 

também em uma livraria no shopping de maior circulação de pessoas, em 

Vitória, Espírito Santo. Dentro da livraria, os indivíduos que chegavam perto da 

seção dedicada aos livros de RPG eram convidados a responder as questões. 

Aqueles que respondiam afirmativamente eram submetidos ao questionário. 
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6.3 Avaliação Ética de Riscos e Benefícios 

 

     A Resolução N° 196/96 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde e a Resolução N° 016/2000 de 20 de dezembro de 2002 do Conselho 

Federal de Psicologia estabelecem uma série de normas para que se possa 

realizar pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 

 

     De acordo com as regras firmadas nessas licenças, a presente pesquisa é de 

risco mínimo, já que os procedimentos não representam perigos físicos ou 

psíquicos além dos já existentes na vida cotidiana dos participantes. As 

perguntas feitas não contêm nenhuma pergunta de foro íntimo que possa expor 

o participante à situação desconfortável. Todo o material utilizado ficou a cargo 

do pesquisador, assim como quaisquer outros custos advindos da pesquisa. 

 

     Conforme exposto acima, foi proposto aos participantes da pesquisa, como 

condição para participação na mesma, que assinassem um termo de 

consentimento, visando deixar claro os fins da pesquisa e a livre vontade do 

indivíduo em colaborar para a mesma. O modelo desse termo consta no Anexo 

C. 

     Os dados coletados nos questionários e entrevistas serão divulgados em 

congressos e por meio de artigos publicados em periódicos especializados, 

sendo garantido o anonimato dos participantes, já que os dados serão 

apresentados por meio de porcentagens e/ou quadros. Assim, será prestada 
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uma contribuição para a ampliação do corpo de conhecimentos acerca da 

temática em questão. 

 

     No caso dos participantes desejarem ter conhecimento dos resultados, estes 

serão fornecidos de acordo com a disponibilidade de ambos - pesquisador e 

participante.  

 

     O material coletado será armazenado por um período mínimo de cinco anos 

pelo pesquisador, sendo resguardada a identidade de todos os participantes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

     De forma a tornar a análise mais organizada e coerente, serão apresentados 

inicialmente os dados relativos ao questionário, e em seguida, os números 

referentes à entrevista. Os nomes dos participantes foram substituídos por 
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identificações fictícias para preservar a privacidade dos envolvidos e ao mesmo 

tempo, tornar o texto dinâmico, além de facilitar o entendimento e possibilitar o 

cruzamento de respostas de um mesmo participante.  Sempre que o nome 

fictício é citado pela primeira vez, este vem acompanhado de uma identificação 

(S1, S2, etc..., que significa a ordenação do participante na amostra).  

 

7.1 Dados Referentes ao Questionário 
 

     A seguir, tem-se a análise das respostas dadas pelos 22 sujeitos que 

responderam ao questionário. As questões são de múltipla escolha, com algum 

espaço, quando necessário, para explicações acerca da opção escolhida (semi-

abertas). Verbalizações feitas pelos sujeitos durante as marcações de questões 

fechadas foram coletadas para que nenhuma informação adicional fosse 

perdida, e quando se mostraram pertinentes, tais falas foram transcritas.   

 

     Todos os participantes são do sexo masculino, o que pode indicar 

predominância de homens entre os praticantes de RPG. Isso não significa que 

não existam meninas jogando, apenas que elas se apresentam em menor 

número. As idades variam entre treze e vinte e oito anos, o que pressupõe um 

público composto de adolescentes e adultos jovens.  

 

     Após o preenchimento de algumas informações pessoais para identificação 

do participante, inicia-se o questionário propriamente dito, buscando dados 

sobre o primeiro contato dos sujeitos com o RPG. Dezenove sujeitos (cerca de 
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84% da amostra)2 deram respostas que foram inseridas na categoria �Amigos�, 

que revela o primeiro contato com o jogo por meio de amigos, parentes, colegas 

e outros. As outras três respostas foram compreendidas na categoria �Outros�, 

como Antônio (S2), que afirma ter comprado um RPG por iniciativa própria, 

Hermes (S15), que declarou ter ganhado um jogo de presente, e Rômulo (S21), 

que alegou ter lido citações acerca do jogo em uma revista de videogame e 

partiu em busca do mesmo por si só. A grande maioria das respostas na 

categoria �Amigos� aponta para um predomínio da transmissão oral do 

conhecimento sobre RPG. O Espírito Santo não tem tradição de eventos nem de 

livrarias especializadas em RPG, fato que pode ter contribuído para esse quadro 

(ver RPG no Brasil, p. 28). Fora essa forma, uma pessoa só conhece RPG 

eventualmente ou por iniciativa própria (como apontam os dados da categoria 

�Outros�, mencionados acima).  

 

     Assim sendo, pode-se observar um restrito acesso ao RPG em situações 

diferentes das relacionadas às culturas afins descritas por Pavão (2000), e do 

contato direto com jogadores. Dificilmente uma pessoa que jamais teve relação 

com literatura fantástica, videogames e histórias em quadrinhos saberá do que 

se trata. O RPG praticamente não aparece na mídia de massa, salvo poucas 

referências, como na divulgação de alguns eventos e alusões em casos de 

violência. Essa invisibilidade também contribui para a aura misteriosa que o jogo 

parece apresentar para pessoas leigas, e pode ser também um motivo 

                                                        
2 As porcentagens referem-se ao número total de participantes (22), a menos que alguma informação 
indique o contrário.  
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impulsionador dos preconceitos que os jogadores alegam sofrer, como será 

analisado posteriormente.  Como exemplo, cita-se a junção do jogar RPG com a 

temática vampírica dos jogos do sistema storyteller, que produz grupos de 

adolescentes vestidos de preto fazendo uma coisa incompreensível para quem 

não tem conhecimentos das culturas relacionadas.  

 

     O tempo de prática dos participantes também foi questionado, de forma a 

estabelecer um grau de familiaridade com a atividade, e situar em que fase o 

praticante começou a jogar, o que pode influenciar seu estilo de jogo, como 

avaliado anteriormente nas diferentes �gerações� de jogadores de RPG (ver 

RPG no Brasil, p. 28). A grande maioria (dezessete participantes � 

aproximadamente 77% da amostra) é bem experiente: joga há mais de três 

anos. Três (13%) jogam há um ano, um (4,5%) joga há dois anos e somente um 

(4,5%) joga há oito meses. Os participantes que jogam há mais de três anos 

correspondem de forma geral à faixa etária mais avançada da amostra. Eles têm 

sete, oito e até treze anos de experiência com RPG. Esse dado permite estimar 

que eles começaram a jogar entre os 12 � 15 anos, idade aproximada de Saulo 

(S22), que possui a menor experiência com o jogo (oito meses) e é também um 

dos mais jovens da amostra (16 anos), ou seja, aparentemente os participantes 

estão começando a jogar com a mesma idade de dez anos atrás. Martins 

(2000), ao realizar uma delimitação de perfil semelhante ao do presente 

trabalho, encontra uma maioria de jogadores de RPG com bastante prática: 79% 

de seus sujeitos se iniciaram no jogo em um espaço de tempo entre três e sete 

anos atrás.  
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     Algumas informações poderiam explicar o porquê de uma amostra tão 

experiente: jogadores com menos prática (e conseqüentemente com menor faixa 

etária) provavelmente não freqüentam livrarias e eventos com a mesma 

liberdade de movimentos dos mais velhos. Como não há pontos de encontro de 

jogadores de RPG na Grande Vitória, torna-se difícil achar os jogadores novos. 

Embora possa ser feita uma busca pelas escolas de ensino fundamental, tal 

trabalho seria de proporções além das possíveis para esta pesquisa.  

 

     A faixa etária correspondente ao primeiro contato com o RPG é 

aproximadamente a mesma considerada por Piaget como início da 

adolescência. A capacidade de formular teorias seria uma das aquisições 

cognitivas mais importantes dessa fase, além de uma visão de mundo que 

busca a modificação da sociedade na qual esse adolescente está em vias de 

ingressar (Inhelder e Piaget, 1976). O RPG impulsiona os jogadores a conhecer 

sociedades imaginárias de uma forma que, embora variável, é profunda e global 

e que pode influenciar a análise da realidade desses mesmos praticantes, fato 

que se traduz no discurso dos jogadores como �ampliação da visão de mundo�, 

citada como um dos pontos positivos do RPG e que será analisada adiante. Um 

exemplo hipotético dessa possibilidade é apresentado no fragmento a seguir.  

 

      

     Um mestre de RPG convida seus jogadores para construir personagens para 
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jogar em uma aventura na Idade Média. No caso de algum dos jogadores optar 

por interpretar um personagem curandeiro com acepções religiosas pagãs, ela 

receberia o estigma que tal característica apresentava na época, podendo sofrer 

o preconceito e as torturas da Inquisição. Um outro jogador que escolhesse 

construir um filho de nobre, que foge de um castelo com uma vida farta e 

enfadonha para se intrometer nos assuntos dos homens rudes nas tavernas, 

estaria um pouco deslocado e, provavelmente, teria problemas em se adaptar à 

nova realidade. Essas possibilidades seriam utilizadas pelo mestre para a 

construção de histórias (o que aconteceria se esses dois personagens se 

conhecessem, por exemplo?). 

 

Figura 2 � Fragmento hipotético de uma situação de jogo de RPG. 
 

     Tais vivências imaginárias carregam a capacidade de influenciar as análises 

da organização social dos adolescentes praticantes de RPG. Isso aparece no 

discurso deles em expressões como �ampliação de visão de mundo� e �senso 

crítico�. O RPG tornaria então mais profícua a análise social que, segundo 

Inhelder e Piaget (1976), todo adolescente realiza. 

 

     A freqüência da prática de jogo também foi investigada para representar a 

quantidade de tempo destinada pelos jogadores para a atividade. Dezoito 

participantes (81%) declararam que jogam regularmente, sendo que desses, oito 

(31%) jogam uma vez por semana, quatro (18%) jogam duas vezes por semana, 

três (13%) jogam três ou mais vezes por semana, dois (9%) jogam uma vez a 
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cada quinze dias e um (4,5%) joga uma vez por mês, mesma porcentagem de 

sujeitos que jogam uma vez a cada dois meses. Bernardo (S3) e Élcio (S10) 

alegaram que durante o período de férias escolares jogam todos os dias. 

Nenhum dos participantes revelou jogar sem uma periodicidade fixa e o fator 

�falta de tempo� foi amplamente citado como um aspecto que impossibilita a 

prática de RPG, entre as respostas dos participantes que não têm jogado 

ultimamente. Tais dados podem apontar para a necessidade de preparação 

prévia para as sessões de jogo, diferentemente do �jogar sempre que tiver 

vontade� que pode ser observado em outros jogos. O perfil identificado por 

Martins (2000) apresenta a maioria de jogadores (67%) que jogam duas vezes 

por semana, periodicidade que guarda semelhanças com os dados encontrados 

no presente trabalho.  

 

     Mesmo se tratando de um mestre �econômico� em suas descrições e de um 

grupo de jogadores que não prime pelas interpretações mais teatrais de seus 

personagens (e que consumiriam mais tempo), é aparentemente muito difícil 

jogar RPG com um tempo inferior a trinta minutos e sem nenhuma preparação 

prévia. O tempo mínimo detectado por Martins (2000) gasto em sessões de jogo 

é de duas horas.  

 

     Assim, mesmo que o mestre traga personagens prontos para os jogadores 

(fato comum, principalmente em eventos e com jogadores iniciantes) um mínimo 

de trabalho será realizado antes de jogar. Daí tem-se a questão do fator tempo 

ser um complicador que impede jogadores de continuarem jogando, fato 
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encontrado nas respostas dos participantes da presente amostra. Exageros na 

quantidade de tempo dedicada ao hobby geram conflitos familiares citados pelos 

jogadores. Essa análise é reforçada quando se nota a total ausência de 

praticantes que jogam RPG sem periodicidade fixa. Vê-se que há necessidade 

de organizar os horários para as sessões de jogo.  

 

     Entre os quatro participantes que não têm jogado ultimamente, dois (9%) 

alegaram falta de tempo e outros dois (9%) afirmaram ausência de um local 

apropriado para os encontros. Houve menções ao desencontro de horários livres 

e separação do grupo de jogo, o que pode apontar para a existência de um forte 

vínculo entre os membros de um conjunto específico, pois de outra forma o 

ingresso em um grupo com horários compatíveis seria uma opção mais comum 

entre os jogadores. O �isolamento� entre grupos foi citado entre os pontos 

negativos do jogo, como será detalhado na análise das respostas das 

entrevistas. Como os grupos não se desfazem e se formam facilmente, pode-se 

falar em um vínculo afetivo entre os membros do grupo de RPG. Esse fato se 

soma ao isolamento citado por alguns praticantes como um ponto negativo do 

RPG: os grupos fecham-se em si mesmos. O dado se repete na amostra de 

Martins (2000), na qual se observa uma maioria de sujeitos (60%) declarando 

jogar em grupos fechados. Tal clausura fortalece o vínculo entre os membros, 

mas dificulta a mobilidade entre grupos diferentes. A impossibilidade de jogar 

com o grupo preferido pode causar interrupção da atividade. O aprofundamento 

da observação desse vínculo se dará no questionamento acerca da relação com 

os membros.      
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     A falta de um local apropriado para jogar foi apontada como justificativa por 

dois dos quatro sujeitos que não têm jogado atualmente. Essa necessidade 

sugere algumas características do ambiente que seriam necessárias para um 

bom andamento do jogo. De forma geral, um local muito barulhento impediria a 

compreensão das palavras dos jogadores e do mestre, além de dificultar a 

atenção. Interrupções como telefonemas e outras pessoas transitando no local 

de jogo também poderiam dificultar a interpretação e complicar a compreensão 

na hora de interpretar os personagens (PAVÃO, 2000). Alguns livros básicos de 

RPG sugerem organização no ambiente para ajudar a tornar a experiência mais 

vívida. �Vampiro� (REIN HAGEN et al, 1994) e �Trevas� (DEL DEBBIO, 1999) 

trazem listas de trilhas sonoras adequadas para a atmosfera de seus jogos de 

terror, notadamente música gótica, heavy metal e clássica. �Vampiro� sugere 

diminuir as luzes do ambiente ou jogar à luz de velas e convidar as pessoas 

para dançar, no caso de interpretarem uma cena situada em uma boate (REIN 

HAGEN et al, 1994). Embora sejam sugestões e não regras, essas atitudes 

demonstram a necessidade de um cuidado com onde se dará a sessão de jogo. 

Interessante notar a relação com a música, que novamente retoma a noção de 

culturas afins (PAVÃO, 2000).  

 

     Dezenove participantes (86% da amostra) alegaram que jogam com 

�amigos�, quando questionados sobre a natureza da relação com os outros 

membros do grupo de jogo. Deivison (S8) e Evandro (S9) alegaram jogar com 

amigos e parentes. Os praticantes que não têm jogado ultimamente afirmaram 
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que quando jogam, jogam com amigos. Fernando (S12) respondeu que joga 

com colegas da escola e Hermes afirmou que joga com membros de um outro 

grupo ao qual fazia parte antes de começar a jogar RPG (um grupo de 

aficionados pela literatura de Tolkien).  

 

     A idéia de vínculo entre os membros do grupo de jogo se fortalece quando se 

põe em questão a natureza da relação entre os jogadores. A afetividade 

presente nessas relações aparece nas falas a respeito da dificuldade de manter 

ou de encontrar um grupo. Embora esta pesquisa não investigue a possibilidade 

do RPG ter gerado os vínculos em questão, é inegável o laço afetivo existente 

entre os jogadores. As transcrições das entrevistas trazem exemplos dessa 

magnitude - jogos de RPG sendo escolhidos como atividades em situações com 

forte conteúdo emocional, como uma despedida em que os sujeitos marcaram 

um jogo de RPG porque �o pessoal nunca mais ia se ver� (Antonio). Da ótica da 

vivência experimentada pelos praticantes, pode-se falar, com certa reserva, de 

uma atividade que intensifica e mantém amizades, conservação que se traduz 

em encontros periódicos que visam um objetivo comum. O fortalecimento dos 

laços se dá com a crescente cumplicidade entre os jogadores no decorrer das 

histórias, a exemplo da saga do anel, criada por Tolkien.  

 

     É interessante observar que a história escrita por Tolkien, �O Senhor dos 

Anéis� (1966/2001), mostra um grupo de seres notadamente diferentes que se 

unem para destruir um mal que ameaça seu mundo. Entre essas criaturas há 

exemplos de raças muito diferentes, como os anões e os elfos, inimigos mortais 
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de longa data, mas que superam suas incompatibilidades no decorrer da 

história. As diferenças dessas raças tornam sua presença indispensável no 

sucesso da empreitada, os elfos com sua destreza esplêndida e os anões 

incansáveis em sua determinação, por exemplo. De certa forma, as histórias 

construídas pelos jogadores de RPG repetem essa fórmula com os diferentes 

personagens e papéis fundamentais. Essa reprodução é importante para o 

desenvolvimento psíquico desses indivíduos, pois com a identificação do jogador 

com o herói interpretado por ele, tem-se então uma vivência sui generis de sua 

identidade em formação. Ao jogar, ele é aceito em um grupo, em que, tanto suas 

dificuldades quanto suas qualidades fazem muita diferença. A cooperação, 

necessária para o bom andamento da história e para o sucesso do grupo de 

RPG, mostra-se um componente fundamental no jogo (MARTINS, 2000).  

 

     Ao questionar os participantes sobre o sistema de jogo favorito, pode-se ter 

uma idéia de estilo de jogo e preferências gerais. Dez deles (45%) elegeram o 

sistema storyteller (responsável pelo jogo �Vampiro�), oito preferem �AD&D� 

(36%), um optou pelo sistema �GURPS� (4,5%) e um pelo sistema �3D&T�. Dois 

participantes afirmaram gostar de mais de um sistema, mesmo estimulados a 

escolher somente um. Entre os motivos para as preferências, foram citados o 

potencial interpretativo e o cenário atual do sistema storyteller, além da 

complexidade das histórias. A preferência por �AD&D� aconteceu por ser 

medieval, e três dos oito participantes que nomearam esse sistema deram 

ênfase ao fato de ter sido o primeiro RPG que tiveram contato. Esse tipo de 

resposta não apareceu em nenhuma das outras alternativas. Talvez seja uma 
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possível área de pesquisa estudar a influência do primeiro contato que o jogador 

teve com o jogo e suas conseqüentes relações. Bernardo prefere �GURPS� por 

�suas regras amplas e detalhadas� e Carlos (S5) acha 3D&T mais �simples e 

interessante�. Carlos é um dos mais jovens da amostra (14 anos), o que pode 

explicar a preferência por um sistema de regras mais recente e mais simples. 

Foi a única resposta que manifestou afinidade por um sistema totalmente 

nacional. Martins (2000) também questionou jogadores de RPG sobre os 

sistemas preferidos. A maior quantidade de sua amostra elegeu �Vampiro�, 

embora tenha sido encontrado um empate entre os aficionados por �GURPS� e 

�AD&D�.   

 

     A escolha do sistema preferido engloba questões cognitivas e emocionais. 

�Vampiro� (REIN HAGEN et al, 1994) possui uma dinâmica que une histórias de 

terror com romantismo e melancolia. O foco é o horror pessoal de ser um 

vampiro. A complexidade a que os jogadores se referem para justificar suas 

preferências provavelmente tem raízes na temática do jogo, uma vez que suas 

regras são simples, quando comparadas a outros jogos de RPG.  

 

     A existência vampírica, por exemplo, certamente dificulta a interpretação de 

um personagem estritamente rígido em princípios éticos. Um vampiro precisa 

beber sangue para se manter em atividade, e, cedo ou tarde, seus sentimentos 

humanos irão sucumbir perante o fato de ele ser um monstro. Uma característica 

chamada humanidade é responsável por dar uma dimensão do quanto um 

personagem vampiro se aproxima perigosamente de perder o que lhe ainda 



 
 

 

95 

resta de humano. Ao realizar ações que possam ter conseqüências mais graves 

de um ponto de vista ético, como beber o sangue de uma vítima até a morte 

tendo a possibilidade de não fazê-lo, a característica humanidade é testada e, 

em caso de falha, o personagem perde um ponto dessa mesma característica. 

Ao perder todos os pontos (uma quantidade variável entre um e dez), o 

personagem se torna uma besta irracional e o jogador não pode mais interpretá-

lo, ainda que possa, com o consentimento do mestre, criar outro personagem 

para entrar no jogo novamente. Um dos grandes desafios propostos pelo jogo é 

evitar que o vampiro interpretado perca muitos pontos de humanidade.  

 

     A complexidade se direciona então para a problemática de se interpretar um 

vampiro � um predador de humanos � e ainda assim manter uma centelha de 

humanidade, já que, mesmo monstros, esses vampiros ainda serão heróis. Eles 

são os atores principais da história e terão de enfrentar os desafios propostos 

pelo mestre, que, embora não passem mais pelo �salvar a princesa�, podem 

incluir, por exemplo, proteger sua família humana de outros vampiros, sem 

deixá-los perceber a mudança que ocorreu com o personagem.  A semelhança 

com a realidade se dá tanto na ambientação urbana e atual quanto no fato de os 

vampiros possuírem várias imperfeições, o que os aproxima dos humanos, 

principalmente em suas paixões.  

 

     A preferência por �AD&D� e por sua versão mais recente, o �D&D� terceira 

edição, provavelmente tem relação com a facilidade de compreensão da 

temática, principalmente pela aproximação do tradicional mito do herói matador 
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de dragões dos contos de fada e da mitologia. A familiaridade com essa 

imagem, somada ao distanciamento do real justifica a preferência de 36% dos 

sujeitos. Trata-se do primeiro RPG publicado.  

 

     Já o sistema �GURPS� foi citado principalmente por suas regras amplas e 

detalhadas. Por ser genérico, o �GURPS� apresenta regras para uma infinidade 

de situações, desde ambientações primitivas (pré-história) até o futuro distante. 

Sua maior preocupação com estatísticas mais minuciosas e arraigadas 

apresenta uma influência mais direta vinda dos wargames. Uma outra faceta 

interessante se manifesta na possibilidade de criar histórias diferentes usando 

um mesmo sistema de regras.  

 

     Para tornar mais abrangente a análise do estilo de jogo, perguntou-se aos 

participantes sobre a preferência de gênero de RPG (ver Conceituando RPG, 

p.15) de cada um. Doze participantes (54%) escolheram a opção Fantasia 

Medieval. Entre os motivos para essa preferência, encontram-se o 

�Distanciamento do Real� (três citações), �Facilidade para Imaginar� (três 

menções) e �Gosto pela Idade Média� (uma citação). A facilidade para idealizar 

citada pelos participantes pode estar relacionada à afinidade que o tema 

apresenta com os contos de fadas e histórias de heróis mais presentes na 

cultura. Uma interessante afirmação partiu de Gilson (S13), que declarou que 

sua escolha se devia ao fato de que no gênero Fantasia Medieval ele �pode 

fazer coisas que não pode na vida real�. Nesse momento, pode-se fazer uma 

relação entre essa diferenciação entre real e imaginário e a recém-adquirida 
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capacidade de formular teorias que Inhelder e Piaget (1976) apontam. A reflexão 

proporciona ao adolescente fugir do real para as possibilidades imaginárias. 

 

     Oito participantes preferiram o gênero horror/terror. Dessa maneira, não 

houve predominância acentuada nas respostas sobre os motivos da escolha. 

Ocorreram duas citações acerca das �surpresas� que acontecem nas histórias. 

Uma para o fato de ser um gênero geralmente �atual� e também por �poder fazer 

coisas que não pode na vida real� (Deivison). Dois sujeitos afirmaram mesclar 

Horror e Fantasia, e Horror e Ficção Científica, respectivamente. 

 

     O �distanciamento do real� foi bastante citado entre os motivos para 

preferência pelo gênero. Para que tal afirmação seja possível, tem de haver 

necessariamente uma comparação entre real e imaginário, abordada 

anteriormente ao se tratar da questão do olhar comparativo acerca da sociedade 

real e dos mundos fantásticos. Observa-se uma busca de realismo nas histórias, 

o que se traduz em uma coerência interna (PAVÃO, 2000), mas com distância 

da realidade objetiva. Tal aspecto obviamente tornaria uma sessão insossa - 

interpretar um office-boy em uma interminável fila de banco, por exemplo, não 

parece muito atraente, a menos que algo fantástico aconteça. Tal análise parece 

coerente quando se observa a quantidade de citações que admiram mais o 

gênero medieval, justamente por �poder fazer coisas que não pode na vida real� 

(Deivison). É interessante notar a aproximação dessa noção com a definição de 

Piaget para imaginação, que seria exatamente o distanciamento do real 

(PIAGET, 1964/1987).  
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     A atividade de mestrar não possui equivalentes no mundo do RPG e foi o 

objeto principal do trabalho de Pavão (2000). Tanto a autora quanto alguns livros 

básicos de RPG apontam a atividade como difícil, embora gratificante (LONG et 

al, 2002, REIN HAGEN et al, 1994, entre outros). Como um grupo de RPG pode 

variar em quantidade de jogadores, esperava-se obter um número menor de 

mestres em relação a não-mestres, devido à dificuldade citada e ao fato de um 

mestre poder mestrar para vários jogadores.  

   

     Entretanto, na amostra apresentada neste trabalho, seis participantes 

afirmaram somente jogar, seis só mestram e dez alternam entre jogar e mestrar. 

De forma geral, os jogadores que asseguraram somente jogar alegaram motivos 

que variaram entre �inexperiência� e ausência de �dom� para a atividade. 

Desinteresse e certa �ausência de surpresas� também foram citados. Os 

participantes que relataram somente mestrar também alteraram bastante sobre 

as motivações para tal preferência, alegando �gostar de ter controle da situação� 

(Deivison) e �gostar de contar histórias� (Fábio, S11). Observa-se então uma 

relação de poder estabelecida entre mestre e jogadores. O mestre tem uma 

grande parcela de decisão sobre os acontecimentos da história e esse fator 

sugere atrair certa quantidade de participantes para a atividade de mestrar.  

 

     Alguns contaram que passaram a mestrar por iniciativa própria enquanto 

outros alegaram a dificuldade de encontrar outros mestres. Os dez participantes 

que relataram alternar entre jogar e mestrar também demonstraram um 

sortimento de motivos para tal. Embora exista essa variação, alguns dos 
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participantes inseridos nessa categoria também apresentam preferências entre 

jogar e mestrar. Bernardo, Gilson, Hermes, e Milton (S19) optaram jogar, 

enquanto Cristiano (S6), Fábio e Igor (S16) preferem mestrar. Outros indivíduos, 

(Ângelo, (S1), Gabriel (S14) e Otto (S20), responderam que gostam da variação 

em si, pois dessa forma conhecem novos sistemas. Tais dados causaram certa 

surpresa: era esperado um número menor de mestres. A alternância encontrada 

talvez tenha raízes na possibilidade de contato com diferentes sistemas e na 

distribuição de trabalho: mais mestres em um grupo pode significar um rodízio 

periódico na realização da função, evitando sobrecarga em uma única pessoa. 

No já citado perfil detectado por Martins (2000), 71% dos entrevistados 

declararam ter envolvimento com a atividade de mestrar.  

 

     No discurso dos jogadores foram encontradas referências a um possível 

�dom� para a prática de mestrar, uma posição mitificada, talvez por algumas 

opiniões localizadas em livros básicos, que apresentam a função como algo 

bastante complexo (LONG et al, 2002). Ainda que o mestre tenha mais trabalho 

que os jogadores, a atividade de mestrar não parece requerer algum talento 

especial, embora retórica e improviso sejam desejáveis, além de um bom 

conhecimento das regras do sistema escolhido. A prática pode levar o mestre 

iniciante a atingir níveis esperados de conhecimento nessas características. 

Marcelo Telles, autor e divulgador do RPG, afirmou certa vez que para mestrar 

�basta ter uma história pra contar� (TELLES, 2003). É uma atividade que pode 

sugerir certo status pelo controle que oferece, mas a imagem de divindade 

onipotente, freqüentemente associada à figura do mestre, não condiz com o que 
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costuma ser praticado. Um mestre que haja como um pequeno tirano e ignore as 

regras fazendo dos personagens dos jogadores o que bem entender, teria 

dificuldades em manter um grupo, já que faltaria veracidade à sua história e 

coesão com a produção coletiva.  

 

     A preferência dos participantes entre os diferentes tipos de RPG foi 

questionada para identificar tendências e aprofundar as características da 

amostra. A grande maioria (20 participantes � 91%) selecionou jogar o RPG 

tradicional (mesa). Houve uma menção à escolha por jogos eletrônicos (4,5%) e 

uma resposta interessante de Deivison, que considerou as opções como jogos 

diferentes e não respondeu à pergunta. Quando estimulado, alegou preferência 

pelo RPG tradicional. Houve comentários que manifestaram interesse por outras 

modalidades e dificuldade de acesso às mesmas, como pode ser notado nas 

afirmações �só jogo esse!� (Douglas, S7) e �tenho interesse, mas nunca joguei� 

(Laender, S18, acerca do live-action). As definições dessas variantes se 

encontram na seção �Tipos de RPG�, (p. 34).  

 

     Não foi encontrado nas falas dos sujeitos nenhum aspecto que aponte para 

uma relação de exclusão entre o RPG convencional e suas variantes, 

especialmente aquelas ligadas ao uso de computadores. Embora a tecnologia 

evolua a cada dia e as versões eletrônicas sejam periodicamente expandidas, 

não há nenhum dado que suporte uma idéia de substituição de uma coisa pela 

outra. Ainda é difícil pensar em um jogo de computador que consiga abarcar 

todas as possibilidades de representação da mente humana. Da mesma forma, 
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o advento do e-mail não extinguiu a conversação telefônica e muito menos a 

comunicação presencial.  

 

     É interessante observar a afirmação de Deivison, que não respondeu à 

pergunta por considerar as opções como diferentes jogos. Embora as descrições 

se enquadrem no conceito de jogo discutido neste trabalho (p. 43 e seg.) e 

possuam vários aspectos em comum, as diferenças são marcantes. O potencial 

imaginativo e criativo do RPG convencional expande em muito as possibilidades 

do RPG eletrônico.   

 

     Os jogos de interpretação de papéis apresentam tanto um aspecto simbólico 

quanto cognitivo, uma vez que unem imaginação a regras específicas. Esse fato 

torna o RPG uma atividade sui generis no universo dos jogos e apresenta 

elementos que transpõem a divisão sugerida por Piaget entre jogos simbólicos e 

jogos de regras (PIAGET, 1975). O jogo simbólico, que tem por fim uma 

assimilação do mundo exterior ao eu, vai dando lugar ao jogo de regras, mais 

próximo da realidade objetiva. Assim, julgou-se pertinente questionar as 

preferências dos participantes sobre os aspectos centrais de uma partida de 

RPG para verificar as relações entre eles e esses aspectos. Os elementos 

fundamentais para uma sessão de RPG abordados nesse questionamento 

foram: as regras, a história, a criação/interpretação de personagens e as 

descrições.  
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     Dessa forma, mais da metade da amostra (12 participantes � 54,5%) afirmou 

interessar-se mais pela história (definida aqui como a narração construída 

coletivamente � o enredo). Sete participantes (cerca de 31%) afirmaram ter 

maior afinidade com a construção/interpretação de personagens (a criação e 

teatralização do personagem, a contribuição dos jogadores para as situações 

trazidas pelo mestre). Apenas dois participantes manifestaram preferência pelas 

regras. Gabriel afirmou que os três fatores devem estar equilibradamente 

coesos, sob pena de não se obter um bom jogo. Embora esses interesses 

tenham sido apontados, não significa que um outro fator fora negligenciado (um 

jogador pode preferir a interpretação, mas tem conhecimento das regras e as 

discute se necessário). 

 

     A opção pela história construída também se reflete nas entrevistas, como 

será analisado posteriormente. Quando questionados sobre algum evento 

marcante relacionado à prática de RPG, alguns praticantes apontaram 

elementos (acontecimentos) específicos das histórias (a saber, Ângelo, 

Bernardo, Carlos e Douglas). Esses aspectos, juntamente com fatores afetivos, 

somam o corpo das respostas dos participantes nessa pergunta. Talvez possa 

haver uma relação mais direta entre essas características e a história 

construída, já que é nesse enredo que se dão as vivências emocionais dos 

jogadores. Ainda assim, não se pode afirmar que os acontecimentos menos 

citados como regras e descrições sejam supérfluos, já que no próprio discurso 

de um dos participantes (Gabriel) há referências ao equilíbrio necessário entre 

esses fatores para uma boa sessão de RPG.  
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     No que tange o consumo de material de RPG, dezoito participantes (cerca de 

81%) responderam afirmativamente. Quatro praticantes não consomem, e houve 

uma citação sobre os altos preços (Cristiano). Embora muito tempo tenha se 

passado desde a �geração xerox� (ver RPG no Brasil, p. 28), o elevado preço 

dos livros influencia bastante nesse quesito, o que leva muitos a comprar livros 

em grupo. Sobre o tema, vale ressaltar que outras pesquisas podem aprofundar 

aspectos não abordados aqui, como a relação dos jogadores com os livros 

(sobre o lado material da questão) e coleções e manutenção dos objetos. Entre 

os pontos negativos mencionados por jogadores de RPG investigados por 

Martins (2000), também há referências ao fator �preço�.  

 

     Apesar de o RPG ser um produto e como tal ser explorado comercialmente, é 

interessante assinalar algumas facetas �subversivas� do jogo. Um livro de RPG 

pode ser usado inúmeras vezes e por um número indefinido de pessoas, indo, 

de certa forma, na contramão do consumismo. Embora o ideal de �não-

competição� seja característico do RPG, os participantes atuam juntos em busca 

de aventuras, fato que aparece no discurso dos jogadores, notadamente nas 

entrevistas (Antonio).  

 

     Verificar possíveis queixas dos jogadores pode apontar para as principais 

dificuldades enfrentadas pelos praticantes de RPG. Tais insatisfações podem 

fornecer respeitáveis informações sobre as relações que os jogadores 

apresentam com seu hobby. Nove participantes (cerca de 40%) afirmaram não 
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ter tido nenhum problema em decorrência de jogarem RPG. Oito participantes 

(36%) contaram ter tido problemas com familiares, sendo que os sujeitos Gilson, 

Gabriel e Laender receberam advertências por �jogarem demais�. Quatro 

participantes, Bento (S4), Evandro, Élcio e Gabriel, relataram presença de 

preconceitos na forma de comentários, sobre estar �perdendo tempo� ou 

fazendo �coisas de criança�. Fernando teve um atrito com outro jogador a 

respeito de algumas regras, o que foi resolvido em seguida. Uma história curiosa 

foi relatada por Otto, que afirmou ter sido parado na rua por um policial devido 

ao fato de estar portando o livro �Guia de Armas�, que apresenta estatísticas de 

armamentos para serem usadas em jogos de RPG. Após uma explicação sobre 

a natureza do livro, Otto foi liberado.  

 

     Dessa maneira, observa-se que as reclamações giram em torno de 

preconceito e atritos familiares, principalmente no que tange o dispêndio de 

tempo com a atividade. Os preconceitos apontam para uma imagem ruim que os 

jogos de representação carregam, acontecimentos violentos associados à 

imagem do jogo (ver RPG e Subjetividade, p. 61).  

 

     Como analisado anteriormente, o RPG envolve bastante tempo, que pode 

estar ligado tanto à organização quanto ao jogo propriamente dito. Esse fato 

pode ser o principal agente causador dos conflitos encontrados no discurso dos 

jogadores sobre as contestações dos familiares por estarem �jogando demais�. 

Nessas advertências podem estar inseridas manifestações de desacordo com o 

isolamento que a atividade parece supor (a concentração do grupo na realização 
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das partidas) e possíveis exageros por parte dos jogadores. Os preconceitos 

podem ter origem tanto em uma ótica mais específica (apenas contra o RPG) 

quanto em uma visão mais geral (todos os jogos vistos como �coisa de criança�, 

em um tom depreciativo). No perfil apresentado por Martins (2000), o �excesso� 

de tempo gasto com a atividade é citado como um ponto negativo do RPG.  

 

     Há um discurso na abordagem acadêmica dos jogos de interpretação que 

exibe o RPG como uma atividade que tem um potencial didático a ser explorado 

(MOTA e YUNES, 2003, NEVES, 2003, entre outros). Ainda são poucos os 

dados científicos que comprovem tais qualidades, embora já existam várias 

iniciativas ligando o RPG à educação. Torna-se imperativo então averiguar a 

presença de dados que apontem para tais benefícios no discurso dos jogadores. 

A verificação dessas e de outras possíveis benesses decorrentes da prática de 

RPG pode apontar para características ainda não exploradas na atividade.  

 

     A seguir, têm-se os dados obtidos desses questionamentos. Nove 

participantes (41%) opinaram sobre a socialização decorrente da atividade, 

enquanto oito participantes (36%) afirmaram que tiveram incremento intelectual 

advindo da prática de RPG. Três participantes (13%) comentaram acerca do 

desenvolvimento de novos interesses e dois sujeitos foram inseridos na 

categoria �Outros� - um respondeu de forma diferente das categorias acima 

citadas e outro participante afirmou não ter obtido benefício algum com a prática 

de RPG. As afirmações da categoria �Outros� fazem menção a desinibição e 
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desenvolvimento de senso crítico (cada um desses aspectos recebeu uma 

citação).  

 

 

 

 

 

Tabela 1 � Categorias de benefícios da prática de RPG escolhidas pelos praticantes e freqüência 
de citações.  
 

CATEGORIAS DE BENEFÍCIOS DA PRÁTICA 
DE RPG ESCOLHIDAS PELOS PRATICANTES 

FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA 
RELATIVA 

Socialização 9 41% 
Desenvolvimento Intelectual 8 36% 
Desenvolvimento de Novos Interesses 3 13% 
Outros 2 9% 
TOTAL 22 100% 
 

    Todos os participantes verbalizaram durante as escolhas das opções contidas 

na Tabela 1. As falas foram coletadas e agrupadas em categorias de citações. 

Tais comentários justificaram as escolhas e aprofundaram a relação dos 

participantes com a opção determinada. Dessa forma, optou-se por organizar e 

apresentar o conteúdo de tais explanações. A tabela abaixo mostra a natureza 

dessas categorias e a freqüência com que foram mencionadas.  

 
Tabela 2 � Categorias de verbalizações dos sujeitos acerca dos benefícios escolhidos e 
freqüência de citações.  

 
CATEGORIAS DAS VERBALIZAÇÕES DOS 

SUJEITOS ACERCA DOS BENEFÍCIOS 
FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA 

RELATIVA 
Interesse por Leitura 4 18% 
Diversão 3 13% 
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Desenvoltura (desinibição) 3 13% 
Interesse por Línguas 2 9% 
Encontro com Amigos 2 9% 
Ampliação da Visão de Mundo 2 9% 
Interesse por Matemática 1 4,5% 
Improviso 1 4,5% 
Raciocínio/Estratégia 1 4,5% 
Imaginação 1 4,5% 
Melhoria nas Notas Escolares 1 4,5% 
Passatempo Barato 1 4,5% 
TOTAL 22 100% 
 
 

     O ponto positivo mais citado foi a categoria �Socialização� (Tabela 1). É 

importante definir o que se entende por socialização neste trabalho e quais os 

tipos de dados que foram inseridos na categoria. Socialização aqui significa, na 

prática, um vínculo afetivo entre os membros do grupo e a presença de certa 

desenvoltura no contato social entre eles. A presença do vínculo gera segurança 

para o jogador, que passa a se expressar mais livremente dentro do grupo. É 

prematuro afirmar que tal desenvoltura se dê fora dos limites da situação de jogo 

ou com outras pessoas não pertencentes ao conjunto. Trata-se de uma 

característica decididamente intragrupal. A �Diversão� que perpassa o hobby 

também foi bastante citada e colocada na categoria �Socialização�. No discurso 

dos jogadores o RPG aparece então como algo bastante divertido por si só, o 

que vai ao encontro da natureza lúdica da atividade.  

 

     Na fala dos jogadores foi percebido um expressivo número de opiniões que 

apontam para um incremento intelectual/cognitivo em decorrência da prática de 

RPG. Embora seja complexo delimitar especificamente de que maneira esse 
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desenvolvimento ocorre, pode-se analisar alguns fatos próprios do jogo de 

interpretação de papéis.   

 

     A dinâmica do jogo ocorre de uma maneira tal que os jogadores estão 

sempre diante de inusitadas situações que precisam ser �resolvidas�, ou seja, os 

jogadores têm de agir de acordo com a problemática apresentada pelo mestre e 

isso acontece freqüentemente de forma imediata, o que exige rapidez de 

raciocínio e capacidade para estabelecer estratégias, além do improviso. Essa 

dinâmica também perpassa a atividade do mestre, que embora possa ter 

preparado o enredo da aventura de antemão, tem de lidar com as surpresas 

advindas das imprevisíveis reações dos jogadores frente aos problemas que 

lhes surgem. No andamento dessas resoluções é construída a história coletiva.    

 

     Embora existam regras numéricas (jogar dados, por exemplo), a resolução de 

problemas no RPG ultrapassa em muito as questões meramente algébricas. No 

Exemplo de Jogo apresentado (p. 21), um grupo de viajantes no tempo se 

depara com um aparato mecânico presente em uma época em que este não 

teria sido inventado ainda. Além da questão física/mecânica da análise do objeto 

em si, existe um ponto ético, pois toda a ação deve ser realizada sem alterar o 

curso natural da história. Esse exemplo ilustra um pouco da infinita gama de 

situações que são passíveis de ocorrer em uma única sessão de RPG, o que 

projeta uma quantidade ainda mais impressionante ao se pensar em uma 

campanha. Dentro de uma única cena têm-se aspectos físicos, matemáticos, 
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históricos, geográficos e éticos, sem perder a noção de que se trata de um jogo 

e de todo elemento lúdico dessa atividade.  

 

     Assim, não é surpreendente notar que a maioria dos participantes citou o 

desenvolvimento intelectual como um benefício advindo da prática do hobby. A 

partir desse gancho tem-se a constante utilização do RPG com fins didáticos. 

Com algumas mudanças, umas sutis, outras profundas, vários educadores têm 

realizado trabalhos com o RPG visando fins decididamente educacionais. Ver 

RPG e Cognição (p. 69). 

     O �Desenvolvimento de Novos Interesses� foi a terceira característica mais 

citada. Esse dado aparece diretamente ligado ao RPG, geralmente visando mais 

a diversão. Para intensificar o entretenimento, busca-se aprofundar a vivência da 

história, torná-la mais factível, mais interessante. Para isso, os jogadores podem 

tentar utilizar as mais variadas formas disponíveis, desde modificar um tipo de 

interpretação até programar mudanças no local de jogo. Dessa maneira, a 

entonação da voz, as vestes, o cinema, a música, a literatura, entre outros, 

podem sedimentar o desenvolvimento da interpretação.  

 

     Os jogadores passam a ter contato com essas variantes culturais para criar 

mais idéias sobre como tornar seus personagens mais completos. Um jogador 

de RPG que pretenda fazer um personagem imigrante espanhol em uma 

campanha ambientada nos dias atuais no Brasil poderia ler um pouco sobre 

imigração e assistir a alguns filmes, por exemplo. Como toda a finalidade disso é 

lúdica, a relação que os jogadores fazem com esses novos objetos é única, já 
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que o �não-sério� que perpassa a atividade influencia essa relação, tornando-a 

prazerosa.  

 

     Portanto, a motivação contida nessas atividades tem relação direta com o 

lúdico e pode sedimentar a conquista desses novos interesses. Estudar língua 

inglesa, por exemplo, não se resume mais a uma obrigação curricular. 

Suplementos e livros básicos ainda não traduzidos tornam-se acessíveis quando 

é possível lê-los no original. Reis (2004) afirma que o Brasil é um dos campeões 

em traduções, mas a importância da leitura em inglês se apresenta quando se 

observa o atraso dos lançamentos traduzidos em relação aos originais. A Editora 

Devir, por exemplo, responsável pelos lançamentos do jogo �Vampiro�, teria de 

traduzir mais de vinte livros relacionados à antiga versão do jogo antes de 

traduzir a versão atual disponível em inglês desde agosto de 2004 (REIS, 2004).   

 

     Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se exemplificar a disciplina de História, 

que passa a ser vista com outros olhos pelos jogadores, uma vez que seus 

conteúdos podem enraizar as vivências em jogos de RPG com ambientações 

medievais. Na verdade, qualquer época pode ser utilizada, mas como foi visto, a 

preferência dos jogadores pela Idade Média é citada como exemplo.  

 

     Na Tabela 2 há uma categoria denominada �Desenvoltura�, que engloba 

citações acerca de certa desinibição que acometeria os jogadores de RPG. É 

preciso definir e principalmente relativizar essa concepção presente no discurso 

dos jogadores. A oralidade no jogo de RPG exige uma desenvoltura na 
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comunicação, que acaba se desenvolvendo juntamente com a evolução da 

interpretação de personagens pelo jogador. Tal incremento, porém, se dá em um 

contexto bastante específico: entre os membros do grupo de jogo. É, portanto, 

complexo afirmar que tal destreza se dê fora desse contexto. Assim, embora 

esse dado esteja presente no discurso dos jogadores e também nas entrevistas, 

é necessária uma análise específica desse quesito para uma verificação mais 

completa.  

 

     A maneira de ver variadas situações, notadamente sociais, se modifica com a 

prática do RPG, segundo os participantes. Ao se deparar com um mundo 

imaginário, a vivência representativa pode levar a julgamentos que conduzem os 

jogadores a perceber o mundo real com outros olhos. Tais afirmações se 

encontram na categoria �Ampliação da Visão de Mundo�. Inhelder e Piaget 

(1976) apontam que na adolescência o jovem avalia a sociedade na qual está 

ingressando. O adolescente critica a sociedade por buscar promover mudanças 

no âmbito que está para ingressar. O RPG não é o agente causador da visão 

crítica, mas talvez possa agir intensificando e tornando essa apreciação mais 

tangível e global para os sujeitos, uma vez que o herói é aquele que em sua 

busca por algo que não se encontra no ambiente em que vive, sai à procura 

desse elemento e retorna triunfante, modificando o espaço de onde saiu 

(CAMPBELL, 1990).  

 

     No perfil encontrado por Martins (2000), há várias características 

semelhantes às apresentadas no presente trabalho, notadamente entre os 
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pontos positivos. Dentre esses, têm-se o hábito de leitura e a criatividade, além 

do raciocínio e do senso crítico, fatores estimulados pela prática de jogar RPG, 

de acordo com os participantes. Uma diferença, porém, se verifica na maneira 

de abordar os praticantes de RPG, entre esta e outras pesquisas, no que tange 

alguns quesitos. Enquanto o presente trabalho optou por uma abordagem 

indireta, questionando pontos positivos e negativos, Martins (2000) investiga 

diretamente: �Você considera que jogar RPG estimula a criatividade?� 

(MARTINS, 2000, p. 117). 100% da amostra do trabalho citado responderam 

afirmativamente. A questão do incentivo ao estudo da Língua Inglesa foi 

abordada da mesma forma, e 80% dos entrevistados responderam 

afirmativamente (MARTINS, 2000).    

 

     Para traçar um perfil mais completo do jogador de RPG, perguntou-se aos 

participantes sobre outras atividades de lazer, excetuando-se o RPG praticado 

pelos mesmos. Tais dados são importantes para situar o lugar que o RPG ocupa 

nas rotinas dos jogadores, bem como a ocorrência das chamadas culturas afins, 

termo utilizado para designar o corpo de conhecimentos que se aproximam do 

RPG, como quadrinhos, literatura de ficção, videogames e cinema (PAVÃO, 

2000). A questão foi apresentada em forma de listagem para facilitar a 

visualização do participante e o agrupamento posterior das informações. Dessa 

forma, pode-se ter um panorama das diferentes atividades desenvolvidas pelos 

jogadores de RPG.  
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Tabela 3 � Categorias das atividades de lazer exercidas pelos sujeitos e freqüência de citações.  

 
CATEGORIAS DAS ATIVIDADES DE 

LAZER EXERCIDAS PELOS SUJEITOS 
FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA 

RELATIVA 
Sair com Amigos 14 21% 
Ler 11 16% 
Utilizar o Computador 11 16% 
Estudar 6 9% 
Assistir TV 5 7% 
Praticar Esportes 5 7% 
Ir ao Cinema 5 7% 
Jogar Videogame 2 3% 
Namorar 2 3% 
Outros 4 6% 
TOTAL 65 100% 
 

OBS: A Categoria �Outros� engloba aspectos que receberam apenas uma 

citação cada, a saber: �Sair com Familiares�, �Desenhar Mangás�, �RPG 

Eletrônico� e �Cards�.  

 

     Vê-se então uma distribuição bastante heterogênea nas atividades de lazer 

praticadas pelos participantes da presente amostra, não sendo possível apontar 

nenhum tipo de predominância absoluta. Há, entretanto, relativo destaque para 

as categorias �Sair com os Amigos�, �Ler� e �Utilizar o Computador�. Embora não 

seja viável assinalar se as pessoas referendadas na categoria �Sair com 

Amigos� são os mesmos membros do grupo de jogo, pode-se observar um 

comportamento social na amostra do presente trabalho. Embora o RPG exija 

bastante tempo, aparentemente os participantes não deixam de ter lazer fora do 

âmbito de jogo. Martins (2000) encontrou outras maneiras de entretenimento em 

todos os participantes de sua pesquisa, com destaque para o esporte, o cinema 
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e a internet. A seguir, serão analisados os dados referentes à entrevista, que 

ampliaram as possibilidades de interpretação das informações do questionário.  

      
 
7.2 Dados Referentes à Entrevista  
 

     A seguir são apresentados os dados relativos às respostas obtidas nas 

entrevistas. Onze participantes foram entrevistados e suas falas foram gravadas 

com seu consentimento prévio (ver Anexo C). As gravações foram transcritas e 

estão disponíveis na íntegra no Anexo D. 

 

     As principais razões de se separar algumas questões para uma entrevista é a 

possibilidade de aprofundar certos assuntos de interesse e apontar possíveis 

contradições no discurso. As respostas dos participantes foram agrupadas 

abaixo para melhor compreensão do material adquirido. 

 

     A primeira pergunta da entrevista buscou ir a fundo sobre os dados obtidos 

na Questão 12 do questionário fechado, que objetiva compreender os possíveis 

benefícios da prática de RPG. Tal aprofundamento se dá na investigação acerca 

dos pontos positivos e negativos. Como cada sujeito variou bastante a 

quantidade e natureza das respostas apresentadas, optou-se por fazer um 

quadro de categorias e número de citações para que fosse feita uma 

comparação entre os quadros.  
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Tabela 4 � Categorias de pontos positivos citados nas entrevistas e freqüência de citações.  

 
CATEGORIAS DE PONTOS 

POSITIVOS 
CITADOS NAS ENTREVISTAS 

FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA 
RELATIVA 

Desenvolvimento Intelectual 8 38% 
Desenvolvimento de Novos Interesses 7 33% 
Socialização 4 19% 
Ampliação da Visão de Mundo 2 9,5% 
TOTAL 21 100% 
 

     De uma forma geral, há correspondência entre as categorias de respostas 

citadas nas entrevistas e nos questionários, no tocante aos pontos positivos. O 

item �Desenvolvimento Intelectual� foi o mais mencionado (oito citações), no qual 

foram englobados aspectos como criatividade, raciocínio e imaginação. A prática 

de jogar RPG levaria a uma evolução nessa área, segundo os entrevistados. A 

segunda categoria mais referida, denominada �Desenvolvimento de Novos 

Interesses�, somou sete citações, e entre os novos interesses despertados pela 

prática de jogar RPG, têm-se História, Literatura, leitura e cultura geral.  

 

     A �Socialização�, item que recebeu quatro citações, engloba elementos 

interpessoais (contatos com amigos) e a diversão propriamente dita. A quarta 

categoria, denominada �Ampliação de Visão de Mundo�, tem duas citações e 

refere-se ao discurso dos jogadores sobre a ampliação que o RPG proporciona 

sobre o modo de pensar e o desenvolvimento de uma espécie de senso crítico. 

Bernardo chega a afirmar que jogando RPG uma pessoa �passa a ver além da 

fachada das coisas, vê que tudo tem uma essência�.  

 



 
 

 

116 

     Martins (2000) encontra categorias de apreciações semelhantes ao 

questionar os pontos positivos da prática de jogar RPG. Entre itens listados têm-

se: �Hábitos de Leitura� � dez citações, �Trabalho em Grupo� � nove citações, 

�Raciocínio� � oito citações, �Criatividade� � sete citações e �Imaginação� � seis 

citações. Outras categorias: �Pesquisa�, �Diminui a Timidez�, �História�, �Tomar 

Decisões�, �Pensar �como se��, �Novos Amigos�, �Cultura Geral� e �Expressão 

Verbal�.  

 

     Não houve contradições entre as respostas apresentadas acima e aquelas 

referentes à pergunta 12 do questionário. Enquanto esta última apresenta um 

caráter mais pessoal e investiga quais os possíveis benefícios que o participante 

obteve com a prática de RPG, a pergunta sobre pontos positivos e negativos 

aborda a problemática de uma forma mais ampla e busca quais seriam os 

pontos gerais que provavelmente atingiriam a maioria dos jogadores segundo 

seu próprio discurso. Essa divisão torna-se mais marcante quando se analisa os 

pontos negativos. Estes foram agrupados na Tabela 5, logo abaixo: 

 

Tabela 5 � Categorias de pontos negativos citados pelos participantes e freqüência de citações.  
 

CATEGORIAS DE PONTOS NEGATIVOS 
CITADOS PELOS SUJEITOS 

FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA 
RELATIVA 

Excessos dos Jogadores 5 38% 
Nenhum 3 23% 
Isolamento 2 15% 
Preconceito 2 15% 
Brigas 1 7,5% 
TOTAL 13 100% 
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     O Ponto Negativo mais citado foi a possibilidade da prática em excesso, o 

exagero que um jogador pode cometer. Tal categoria engloba cinco citações e 

diz respeito tanto à quantidade de tempo dispensado à atividade, quanto ao 

lugar que esta ocupa no imaginário dos jogadores. Algumas falas apontam 

diretamente para a probabilidade de deslumbramento pelo mundo da fantasia e 

conseqüente distorção da realidade: �às vezes, dependendo da pessoa, ela (...) 

imagina possibilidades que realmente ela não tem� (Bernardo); �negativo é 

quando começa a jogar demais e fica só no mundo das idéias (...) pensando só 

em RPG�  (Cristiano). A possibilidade dessa fuga da realidade, desse 

escapismo, aparece concretamente no discurso dos jogadores. Deivison cita os 

jogadores que cometem tais excessos como o único ponto negativo da 

atividade. Ao lembrar do acontecimento em Ouro Preto (RPG e Subjetividade, p. 

61), ele condena a mistura entre �fanatismo religioso e RPG� e afirma que tais 

pessoas teriam pré-disposição a problemas mentais. Nesse momento, parece 

haver uma defesa do hobby por parte dos participantes, que procuram se 

diferenciar dos �causadores de problemas�. O RPG então, não teria influência 

direta nos comportamentos inadequados de alguns, segundo os jogadores.  

 

     O mesmo tipo de preocupação aflige os participantes da investigação de 

Martins (2000), que conclui que tal apreensão �não encontra respaldo em dados 

científicos dedicados à pesquisa do perfil da população� (MARTINS, 2000, 

p.133). Ainda assim, há correspondência entre alguns pontos negativos 

assinalados no presente trabalho e na pesquisa de Martins (2000), que 

desenvolve as seguintes categorias: �Dedicar muito tempo ao jogo� � treze 
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citações, �Confundir personagem e jogador� � seis citações, �Confundir fantasia 

com realidade� � seis citações, �Viciar� � cinco citações. Outras categorias: 

�Apresenta muitos conteúdos violentos�, �Utilizar o jogo como �fuga� da 

realidade�, �O preço�, �Pode trazer problemas religiosos� e �Quem não conhece 

o jogo e acha que todo jogador de RPG é �maluco��.  

 

     Os participantes foram submetidos a uma pergunta que investigava eventuais 

apresentações do jogo para leigos. Esses dados complementam a pergunta 1 do 

questionário fechado, que aborda a maneira como o jogador chegou ao RPG. 

Como a maior parte da amostra alegou ter chegado ao jogo por meio de amigos, 

a transmissão oral seria a hipótese mais imediata para a divulgação do hobby. 

Isso se confirma com os dados, que revelam que dez dos onze entrevistados já 

apresentaram o jogo para pessoas que não conheciam a atividade. As respostas 

oferecem variações nas quantidades (Douglas mostrou o jogo para um amigo, 

enquanto Deivison já fez o mesmo com mais de vinte pessoas) e formas 

(Antonio, Bernardo, Carlos, Cristiano, Douglas, e Deivison divulgam a atividade; 

já Ângelo prefere falar do assunto somente quando indagado a respeito). Tais 

dados apontam para o predomínio da transmissão oral dos conhecimentos 

acerca do RPG.  

 

     A terceira pergunta da entrevista indaga a opinião dos jogadores sobre a 

existência de pré-requisitos para alguém ingressar no mundo do RPG. As 

respostas podem fornecer dados importantes sobre a transmissão e a imagem 

que os jogadores têm de si mesmos.  Vontade, interesse e disposição foram os 
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pré-requisitos relatados. Ter �a mente aberta� e �a cabeça no lugar� foram 

citados, embora apresentem mais um tom de cuidado em relação à atividade, já 

que parecem tentar �salvaguardar� o RPG de preconceitos e �arranhões na 

imagem� (como visto na discussão sobre pontos negativos, acima). No discurso 

dos jogadores, a problemática mental é colocada da seguinte forma: pessoas 

com incapacidade de separar realidade e fantasia não devem jogar (Deivison, e 

Fábio). Quatro participantes (36% dos entrevistados) afirmaram que não há pré-

requisitos para uma pessoa jogar RPG, dado que pode ser associado à inerente 

capacidade de imaginar que todo ser humano em condições normais apresenta.  

O interesse próprio, que corresponde à iniciativa pessoal em buscar a atividade, 

foi citado por três participantes (27% dos entrevistados). Tais elementos 

remetem à investigação acerca do primeiro contato com o jogo, no qual a 

iniciativa própria aparece como uma das maneiras de se chegar ao RPG. Dois 

participantes (18% dos entrevistados) apontam para a necessidade de se ter �a 

mente aberta�, talvez em uma nova tentativa de �salvaguardar� o jogo do 

preconceito. Interessantemente, nota-se que a mesma quantidade de 

participantes (dois � 18%) aponta que o próprio RPG poderia proporcionar essa 

�abertura mental�.  

 

     É complicado afirmar em termos psicológicos, que conseqüências a prática 

da atividade causaria em pessoas com transtornos de personalidade, assim 

como seria prematuro assegurar que o RPG possa originar algum revés mental. 

Ainda assim, o acontecimento de Ouro Preto teve conseqüências concretas, 

proibições e censuras em vários âmbitos, principalmente políticos e religiosos. 



 
 

 

120 

Um vereador de Vila Velha, município do Espírito Santo, chegou a propor uma 

lei que proibia a venda de materiais relativos ao RPG nas livrarias do município, 

impedimento que veio a ser revogado em 2003. Como apontado anteriormente, 

Martins (2000), em revisão de artigos científicos que comparavam jogadores de 

RPG com não-jogadores, não encontrou dados contundentes ligando a prática 

de RPG a transtornos mentais.  

 

     Em seguida, foi investigada a questão da importância das regras no jogo de 

RPG. Este trabalho aponta o RPG como um meio termo entre jogo simbólico e 

jogo de regras, a partir das proposições de Piaget (1975). As normas funcionam 

como um limite necessário para manter a coesão da narrativa e para estabelecer 

um parâmetro para a imaginação, de forma a resguardar a história de possíveis 

excessos e trazer uniformidade. É interessante analisar como essa noção surge 

no discurso dos jogadores para poder verificar se a importância que pode ser 

observada nas regras aparece da mesma forma no discurso dos participantes.  

 

     Sete entrevistados disseram não ser possível um RPG sem regras. Um deles 

chegou a citar tal possibilidade como um ideal a ser alcançado (Antonio), mas a 

maioria citou a função de limite que os preceitos apresentam. Os quatro sujeitos 

que afirmaram positivamente alegaram que seria aceitável um RPG sem regras 

se houvesse apenas interpretação e narração. Mas é perceptível certa confusão 

no discurso dos participantes entre acordos gerais de funcionamento e o sistema 

de regras propriamente dito dos jogos de RPG. Por exemplo, Evandro diz que é 

possível ter um RPG sem regras, pois ele mesmo teria ficado �cinco ou seis 
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horas de sessão sem rolar um dado�. Deivison afirma que sim, embora sua 

resposta seja contraditória, uma vez que diz que com o tempo os mestres vão 

formulando suas próprias regras, juntamente com o grupo: �Sim, porque na 

verdade o narrador vai evoluindo e passa a criar seu próprio sistema, é natural o 

narrador/mestre evoluir e criar o seu próprio sistema. Aí, você às vezes tem 

regras ou não� (Deivison). No discurso dos jogadores, �sem regras� significa 

�sem dados�. Ainda assim, pode-se observar a necessidade de um acordo para 

que o jogo se dê, perfazendo uma regra.  

 

     A última pergunta da entrevista deixava uma espécie de espaço aberto para 

os participantes comentarem qualquer coisa que julgassem ser um 

acontecimento marcante em sua relação com o RPG. De forma a tornar a 

análise desses dados mais completa e abrangente, fragmentos dessas falas 

serão reproduzidos abaixo, entrecortados por breves comentários.  

 

     Assim, iniciando com Ângelo, tem-se a seguinte afirmação: 

 
�A última campanha que joguei, durou 27 horas seguidas! D&D. O mestre estava 
formando, ia embora, a gente nunca mais ia jogar. Começou todo mundo no 
primeiro nível e já estava em 16, 17... É a história que eu conto pra todo mundo, 
tinha o mal encarnado e destruí ele... Eu era filho dele e ele criou uma raça e 
essa raça era tipo os Drows, todos são maus, mas tinha eu que era o bom, tinha 
humanos, normal. Até o final conseguimos a única arma que poderia matar ele, 
porque me mataria junto, no final da contas eu era uma fera das sombras e a 
gente ficou bolando estratégias de como matar ele e na hora [da morte do 
inimigo] o mago já tinha decorado as magias e gesticulava. O guerreiro estava 
pronto, o ladrão passando por trás e a estratégia era: eu atacava primeiro, se ele 
sobrevivesse o pessoal �descia a lenha�. Aí eu fui correndo, ajoelhei e disse: �sua 
espada�. O pessoal quase chorou, o mestre nem esperava, é uma história que 
eu sempre conto. Foi a melhor de todas! De vez em quando vinha um pão com 
suco, a mãe do cara era bacana...�. 
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     Nesse interessante relato, Ângelo traz várias passagens dignas de nota. A 

saber, a duração da sessão (27 horas) que certamente se inclui em uma 

exceção de acordo com a quantidade de tempo de uma sessão de jogo comum. 

Trata-se de uma situação especial, na qual a questão do épico, o clímax da 

história, fica marcada na memória do jogador, por conta das emoções reais 

associadas a uma vivência imaginária. Além disso, era uma sessão que valeu 

como despedida, um membro do grupo iria embora, caracterizando o laço 

afetivo. Na lembrança do praticante, há mescla entre uma situação real (a 

despedida, o apoio da mãe do anfitrião) e a imaginária (a história propriamente 

dita). Já Antonio afirmou que 

 

�Por exemplo, a gente já juntou umas 15 pessoas para jogar RPG de mesa, não 
live, em um sítio, em um fim de semana inteiro e esse jogo foi uma despedida de 
turma, de curso. O pessoal nunca mais ia se ver, e por causa desse jogo, dessa 
coisa que a gente inventou que poderia ser só um encontro num sítio e tal, o 
pessoal se juntou mais ainda, passou a se encontrar periodicamente pra jogar... 
Uma coisa que seria mais um evento que teria na festa virou motivo para as 
pessoas que até hoje � isso já faz quase cinco anos � até hoje a gente se 
esbarra, conversa, foi no final da ETEFES [Escola Técnica Federal do Espírito 
Santo], isso foi marcante�.  
 

     Neste trecho também podem ser observadas conotações afetivas com o jogo 

de RPG, escolhido para ser o passatempo de um grupo de amigos que �nunca 

mais ia se ver�. O RPG aparece como fator de manutenção da existência do 

grupo, a partir da citação acerca de encontros periódicos para jogar. Bernardo 

traz a seguinte experiência: 

 



 
 

 

123 

�Uma coisa que aconteceu na aventura?� [ou relacionada] �Bom, aconteceu uma 
coisa engraçada. Eu estava meio submerso em uma areia, uma lama e tal, só 
tava 
com a mão pra cima, estava afundando e meu parceiro estava inconsciente. 
Quando ele acordou, viu que tinha uma corda amarrada na minha mão e no 
abdome dele. Ao invés dele puxar, ele desamarrou a corda e amarrou numa 
flecha e disse: �Vou atirar a flecha bem forte numa árvore�. E eu morri... [você fez 
o que depois?] �A gente riu bastante e tal porque foi uma idéia bem idiota, foi 
uma idéia bem idiota mesmo, ele pensou que a flecha fosse me levar, ou que eu 
fosse adquirir força para me puxar...�. 
 

     Aqui, vê-se uma situação totalmente extraída da história criada pelos 

jogadores de RPG. É interessante notar a coerência da ficção: ao invés de um 

faz de conta sem sentido, há lógica e organização, uma vez que a flecha não 

adquiriu propriedades não naturais (não havia motivos para que isso 

acontecesse, como uma flecha mágica, por exemplo). O tom humorado remete 

ao lúdico que o RPG apresenta. Carlos afirmou que 

 

�Uma coisa que aconteceu com meu personagem foi que ele virou um Leech. É 
quase impossível você virar um Leech, derrotar um Leech. Negativo: o mestre 
babar, colocar personagens que não dá pra vencer... Outro dia colocou avatares 
[personificação de deuses, seres muito poderosos] para acabar com o RPG�.  
 

     Na frase há uma referência a dados fictícios e outra sobre dados reais. 

Tornar-se um Leech é realmente digno de nota, uma vez que geralmente tais 

seres aparecem como NPC. O mestre �colocar personagens que não dá pra 

vencer� remete a uma espécie de duelo entre jogadores e mestre para decidir 

qual personagem é mais forte. Esse tipo de afirmação apareceu somente por 

meio desse participante � talvez seja interessante notar que se trata do mais 

jovem participante da amostra. Tal competição poderia ser abordada em outras 
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pesquisas. Cristiano traz à tona a discussão do RPG e da construção do 

conhecimento ao afirmar 

 

�Acho que, geralmente nas campanhas que a gente joga, tem coisas que a 
gente aprende até de vocabulário, de História... A gente joga medieval, tem 
coisas que a gente vê na sala de aula e faz analogia, nomes que a gente vê e 
tal... Lembra...� 
 

     Tem-se então a relação direta entre o ensino e a prática de RPG, segundo 

Cristiano. Ao jogar, o participante afirma lembrar, fazer relações entre o 

conteúdo das histórias e as matérias escolares. Douglas citou um problema 

ocorrido em uma sessão de jogo: 

 

�Meu amigo ficou nervoso porque eu o matei. [O que houve?] Ele xingou muito, 
acabou o jogo, ele foi embora e depois voltou. [Vocês deixaram de ser amigos 
por causa disso?] Não, não, só na hora. Depois todo mundo morreu também...�. 
 

     A morte dos personagens foi tratada com bom humor e até com certo 

desdém.  

Entretanto, sem uma pesquisa direcionada, não há razões para supor que tal 

situação seja comum em sessões de jogo.  

 

     A resposta dada por Deivison remete à análise dos grupos de RPG e de seu 

alcance no Brasil, uma vez que este participante tem residência na periferia da 

Grande Vitória.  

 

�O grupo acabou conhecendo várias pessoas e o ponto positivo foi quando o 
grupo do meu bairro acabou encontrando o grupo de outro bairro e se unificou 
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entendeu? Passou a ter uma quantidade de membros maior e conseguimos 
apresentar para mais pessoas o RPG. Cada um dentro desse grupo tem um 
papel, tem aqueles que só jogam, tem aqueles que são mestres de vários 
sistemas, então você consegue ir expandindo para expandir o RPG e para ir 
contra questões discriminatórias. Pessoas sem conhecimento, até mesmo do 
meio político, que não sabem, vêem um caso isolado e começam a misturar, 
então a gente, através da internet, correio, e-mail, a gente faz uma oposição 
passiva sem ter que partir para o radicalismo�. 
 

     Assim, a prática de jogar RPG influenciou a manutenção e formação do 

grupo citado e levou à realização de ações relacionadas ao jogo em outros 

âmbitos. Na internet é possível encontrar centenas de sites que visam divulgar e 

proteger a atividade. Evandro trouxe uma discussão inédita até então: o fato de 

jogar RPG gerar trabalhos profissionais ligados ao hobby: 

 

�Bem, marca porque... As melhores campanhas que você joga divertem um 
grupo inteiro, as pessoas ficam todas empolgadas, ficam todos concentrados na 
mesma história, ficam discutindo essa história depois... E também acho que me 
marcou foi porque é a primeira vez que eu consigo trabalhar com algo que eu 
gosto e publicar material�. 
 

    Além disso, notam-se novamente a questão afetiva e o divertimento, 

intrínsecos ao RPG. E Fábio reafirma o laço pessoal decisivamente: 

 

�Positivo pra mim são as pessoas que conheci jogando RPG. São as pessoas 
que eu tenho mais afinidade até hoje. Isso pra mim é o mais importante�. 
     De forma geral, pode-se observar que a prática de RPG influencia diversos 

fatores na rotina dos jogadores, sejam eles cognitivos, psicológicos ou sociais. 

Coletivos coesos, que buscam diversão e um momento para encontrar os 

amigos mediante uma atividade de criação - esse é o grupo de RPG. É inegável 

a riqueza e profundidade das questões levantadas pelas respostas transcritas 



 
 

 

126 

acima, que trazem vividamente um pouco do universo dos jogos de 

interpretação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Uma vez determinados o referencial teórico, a caracterização do objeto e 

terminada a análise dos dados, pode-se realizar uma síntese do material 

exposto. Tal síntese não possui intenção de fechar e/ou cristalizar, mas sim de 

pontuar alguns aspectos importantes e retomar questionamentos feitos 

anteriormente.   
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     De acordo com os objetivos traçados para este trabalho, foram coletados 

dados de uma amostra de jogadores de RPG que formaram um conjunto de 

características capaz de possibilitar uma investigação acerca do jogo de 

interpretação de papéis. Tal verificação procurou abordar os elementos sob um 

viés psicológico que norteou as conclusões apresentadas. Para melhor 

compreensão, a argumentação foi dividida em três áreas: aspectos subjetivos, 

cognitivos e sociais.  

 

     Do ponto de vista subjetivo, foi encontrada uma intensa ligação entre os 

praticantes e o RPG. A vivência das interpretações dos personagens e das 

situações que estes atravessam encontra eco na subjetividade dos jogadores. A 

realidade e a fantasia se intercalam quando se trata de RPG, e isso se dá de 

uma maneira dinâmica e profunda.  Eventos idealizados em campanhas são 

lembrados afetivamente com uma carga emocional tão intensa quanto nas 

experiências reais. Pode ocorrer também um acontecimento afetivo imaginário 

anterior à vivência real, ou mesmo uma situação que jamais aconteça 

concretamente, mas que, ainda assim, produza desenvolvimento nos 

praticantes.  

 

     Cognitivamente, o RPG estimula a criatividade e a imaginação, uma vez que 

os praticantes são expostos às mais variadas situações-problema. Muitas áreas 

do conhecimento se interligam ao serem empregadas nas construções das 

narrativas, como o cinema, a literatura, a música, entre outras. No discurso dos 

participantes há menções que podem apontar para uma aprendizagem direta � 
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como obtenção de vocabulário e improviso utilizados no jogo propriamente dito � 

e indireta, na qual os jogadores, em decorrência da prática de RPG, passam a 

engendrar atividades que talvez não ocorreriam na ausência desse impulso, 

como se observa nos estímulos ao estudo de língua estrangeira e no interesse 

em conteúdos escolares como História ou Matemática.  

      

     Aparte de sua utilização didática, há informações que apontam para o 

potencial educativo do RPG no discurso dos participantes.  Martins (2000) 

questionou seus participantes sobre a possibilidade de emprego do RPG em 

sala de aula, obtendo 93% de respostas favoráveis. Entretanto, Fairchild (2004) 

adverte sobre uma concepção equivocada de que o RPG viria para �salvar a 

escola�. O que pode ser observado, ainda que sem os detalhes do processo 

específico, é que o RPG atua na construção do conhecimento dos jogadores, 

não só no âmbito cognitivo, mas também no campo da ética e dos 

relacionamentos interpessoais. Outras pesquisas poderiam detalhar essa 

questão, englobando elementos positivos e negativos dessa influência.  

     Ao se refletir acerca das questões sociais que perpassam a atividade, a 

formação do grupo de jogo é um dos fatores do RPG que mais chama a 

atenção. A equipe se mostra coesa, fechada, com fortes vínculos e variadas 

afinidades. No discurso dos participantes há referências sobre a socialização e a 

desenvoltura no trato social, que seriam decorrências da prática de RPG, 

embora tais afirmativas só possam ser comprovadas mediante estudos. Isso 

aponta para direções futuras de análise, que possam investigar mais 

profundamente a problemática.   
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     Neste trabalho foram descobertas outras possíveis abordagens para futuras 

pesquisas. Entre elas encontra-se a possibilidade de perceber de que maneira 

se dá a construção do conhecimento no RPG como forma de abrir caminhos 

para novas configurações de entendimento da aprendizagem lúdica. A ligação 

entre os membros dos grupos de RPG poderia ser aprofundada para esclarecer 

a manutenção e possível quebra de tais vínculos afetivos. As escolhas das 

características dos personagens podem estar ligadas a questões pessoais dos 

jogadores, fato que, se pesquisado, poderia dar pistas interessantes sobre a 

influência da prática de RPG no desenvolvimento da personalidade.  

 

     O perfil da amostra analisada revelou um conjunto de jogadores experiente, 

ciente das possibilidades e limitações do RPG e que relativiza alguns aspectos 

do hobby quando este apresenta seus pontos negativos. Ainda assim, é um 

grupo que também sente a influência de certos discursos já sedimentados no 

meio dos jogos de interpretação, como a ligação com a educação, citada 

algumas vezes como uma justificativa para realizar uma espécie de legitimação 

da atividade.  

 

     O documento realizado contendo as principais peculiaridades em comum de 

uma amostra de jogadores foi elaborado por meio das informações contidas no 

discurso dos jogadores. Não foram localizadas contradições dignas de nota 

entre os subsídios advindos dos livros de RPG e da mídia especializada, e nem 

do conteúdo das falas dos participantes.  
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     Pôde ser constatado que a prática de RPG tem conseqüências em vários 

âmbitos e sua dinâmica é uma das razões para isso.  As narrativas construídas 

pelos jogadores se apossam das mais variadas fontes de informação, sempre de 

forma simultânea.  

 

     O autor do presente trabalho teve uma oportunidade única ao conseguir unir 

o RPG e a Psicologia, dois elementos que perpassam profundamente sua vida. 

Foi gratificante perceber que esboços se tornaram concretos no decorrer da 

pesquisa que, de certa forma, pode contribuir tanto para o objeto quanto para a 

ciência em questão.  
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ANEXO A: EXEMPLOS DE PLANILHAS UTILIZADAS EM JOGOS DE RPG 

 

Figura 3 � Planilha para uso no jogo de RPG �Vampiro�.  

As pequenas bolas são preenchidas a lápis indicando que o personagem em questão tem 

pontuação na característica adjacente. 
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Figura 4 � Planilha utilizada no jogo �GURPS�. 

Os espaços em branco são preenchidos apontando as características do personagem. 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS DESTA 
PESQUISA 

NOME: 
IDADE:      SEXO:     ESCOLARIDADE:                       E-MAIL:  
PROFISSÃO:                             ESTADO CIVIL: 
 
1) Como chegou ao RPG?  (assinale apenas uma alternativa) 
a) Amigos. 
b) Revistas em Quadrinhos. 
c) Livrarias. 
d) Eventos de RPG. 
e) Internet. 
f) Série Aventuras Fantásticas (livros-jogos) 
g) Outros      ________________. 
 
2) Há quanto tempo joga? (assinale apenas uma alternativa) 
a) Um mês. 
b) Seis meses. 
c) Um ano. 
d) Dois anos. 
e) Mais de três anos. 
h) Outros      ________________________________________________________. 
 
3) Joga regularmente?   
Sim (  )                    Não (  )  Em caso negativo passe para questão 3.2 

 
3.1) Se sim, qual a freqüência de sessões de jogo: (assinale apenas uma alternativa) 
a) Sem periodicidade fixa. 
b) Uma vez por semana. 
c) Duas vezes por semana. 
d) Três ou mais vezes por semana. 
e) Uma vez a cada 15 dias. 
f) Uma vez por mês. 
g) Menos de uma vez por mês. 
i) Outros      _________________________________________________________. 
 
3.2) Se não, por que não tem jogado ultimamente? (assinale apenas uma alternativa) 
a) Falta de tempo. 
b) Falta de jogadores. 
c) Falta de interesse. 
d) Outros   ___________________________________________________________. 
 
4) Com quem joga? (assinale apenas uma alternativa) 
a) Amigos. 
b) Parentes. 
c) Colegas de escola. 
d) Colegas de trabalho. 
e) Outros      ________________.Por quê? __________________________________. 
 
5) Qual o sistema que mais gosta? (assinale apenas uma alternativa) 
a) AD&D. 
b) GURPS. 
c) Storyteller. 
d) 3D&T 
e) Trevas/Daemon. 
f) Outros      ________________. Por quê? ___________________________________. 
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6) Qual o gênero que mais gosta? (assinale apenas uma alternativa) 
a) Fantasia Medieval 
b) Horror/Terror 
c) Ficção Científica 
d) Humor 
e) Histórico 
f) Fantasia a Vapor 
g) Outros ________________. Por quê? __________________________________________. 
 
7) Quando joga, costuma: (assinale apenas uma alternativa): 
a) Somente mestrar. 
b) Somente jogar. 
c) Ora mestra e ora joga. 
h) Outros ________________. Por quê? __________________________________________. 
 
8) Qual das seguintes modalidades de RPG você prefere? (assinale apenas uma alternativa) 
a) RPG convencional (de mesa). 
b) RPG eletrônico. 
c) Play by mail. 
d) Play by e-mail. 
e) Live-action. 
f) Outros      

__________________________________________________________________. 
 
9) Quando joga RPG, você se interessa mais: (assinale apenas uma alternativa) 
a) Pelas regras. 
b) Pela história. 
c) Pela construção/interpretação de personagens. 
d) Pelas descrições. 
e) Outros      __________________________________________________________________ 
 
10) Compra livros ou algum outro material ligado à RPG? 
Sim (  )                    Não (  ) 
 
11)  Já teve algum problema por causa do RPG? 

a) Preconceito       Natureza________________________________________________.  
b) Atritos com familiares 
c) Atritos com cônjuges 
d) Problemas na escola ou no trabalho 
e) Outros: _______________________________________________________________ 

 
12) Já teve algum benefício por causa do RPG? 

a) Socialização (novos amigos). 
b) Desenvolvimento intelectual (melhora do raciocínio, etc). 
c) Desenvolvimento de novos interesses (línguas estrangeiras, história, geografia, etc). 
d) Outros ________________________________________________________________ 

 
13) Que outras atividades pratica na hora de lazer? Escolha as três que mais pratica: 

 
( )Sair com familiares 
( )Sair com amigos 
( )Sair com cônjuge ou namorado/a 
( )Estudar 
( )Praticar esportes 
( )Ler 

( )Utilizar o computador 
( )Assistir TV. 
( )Algum outro hobby  
( )Cinema 
( )Nada 
( )Outros 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Termo de consentimento para participação em projeto de pesquisa 

�Concordo em participar do projeto de pesquisa abaixo discriminado nos seguintes termos: 

Projeto: Libertando o Sonho da Criação: Um olhar psicológico sobre os jogos de interpretação de papéis - 

RPG. 

Responsável: Eduardo Silva Miranda 

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Broetto Rossetti 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo � UFES � Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Justificativa e objetivo da pesquisa: 

Este trabalho visa caracterizar os jogos de interpretação de papéis em uma perspectiva psicológica, partindo 

dos pontos de vista dos próprios jogos e de seus praticantes. Sua relevância se encontra no crescente número 

de jogadores e publicações destinadas ao tema, bem como o fascínio que tal atividade exerce sobre os 

simpatizantes dessa prática.  

 

Descrição dos procedimentos aos quais o participante será submetido: 

O responsável pelo projeto aplicará um questionário contendo questões abertas e fechadas pertinentes aos 

objetivos da pesquisa, ocorrendo em alguns casos a realização de uma entrevista. O responsável dará as 

devidas instruções e cada participante preencherá os campos destinados a esse fim. Os dados coletados 

deverão ser utilizados somente para fins acadêmicos. Fica assegurado o anonimato. 

 

Benefícios esperados 

Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de participação em congressos e publicação de artigos 

em periódicos especializados, contribuindo para a ampliação do corpo de conhecimentos que se tem 

produzido sobre a análise psicológica do RPG. Espera-se que os resultados possam gerar subsídios e 

colaborem assim para que se confira a devida importância das práticas lúdicas na idade adulta. 

 

Identificação do participante 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

RG:______________________________ Órgão Emissor:______________________________________ 

 

Estando assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias�. 

 

______________________________________               _______________________________________ 

                           Participante                                                              Eduardo Silva Miranda                   

________________________________, ______ de ______________________ de 2004.  
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ANEXO D: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 
 
NOME: Ângelo (S1) 
IDADE: 25      SEXO: M  
ESCOLARIDADE: superior em curso 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Positivo é que amplia a visão... É uma gama maior... Atiça a sua imaginação e... 
Negativo eu não consigo, é um jogo que socializa�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já, várias. As pessoas perguntam, nunca cheguei oferecendo o jogo. 
Normalmente as pessoas vêem uma camisa e perguntam e eu dou a informação: 
é um jogo de interpretação, faz de conta, onde ninguém ganha e ninguém perde. 
É mais ou menos isso, tento explicar o que é se tiver interesse a gente senta e 
joga e tal...�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não. Ela tem que ter disposição e boa vontade�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Bicho... Completamente... Acho que dá pra ter. Só na interpretação e na fala no 
caso�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado a sua prática de jogar RPG. 
 
�A última campanha que joguei, durou 27 horas seguidas! D&D. O mestre estava 
formando, ia embora, a gente nunca mais ia jogar. Começou todo mundo no 
primeiro nível e já estava em 16, 17... É a história que eu conto pra todo mundo, 
tinha o mal encarnado e destruí ele... Eu era filho dele e ele criou uma raça e essa 
raça era tipo os Drows, todos são maus, mas tinha eu que era o bom, tinha 
humanos, normal. Até o final conseguimos a única arma que poderia matar ele, 
porque me mataria junto, no final da contas eu era uma fera das sombras e a 
gente ficou bolando estratégias de como matar ele e na hora [da morte do inimigo] 
o mago já tinha decorado as magias e gesticulava. O guerreiro estava pronto, o 
ladrão passando por trás e a estratégia era: eu atacava primeiro, se ele 
sobrevivesse o pessoal �descia a lenha�. Aí eu fui correndo, ajoelhei e disse: �sua 
espada�. O pessoal quase chorou, o mestre nem esperava, é uma história que eu 
sempre conto. Foi a melhor de todas! De vez em quando vinha um pão com suco, 
a mãe do cara era bacana...�. 
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NOME: Antonio (S2) 
IDADE: 25      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: superior em curso 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Depende de como ele é levado, mas o ponto negativo, como em qualquer outro 
lugar é o excesso. É o vício. Às vezes afasta sim... Não é legal. E o lado positivo é 
o lado social, conhecer pessoas, despertar interesse por leitura, história�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já. Procuro mostrar o ideal do RPG, que é: não é uma competição. Às vezes é 
um pouco difícil as pessoas entenderem isso, praticamente todo jogo é uma 
competição, alguém ganha. No RPG ninguém ganha, a diversão é que é 
importante. E aí, mostrar como funciona uma coisa que não tem competição é a 
parte mais complicada das pessoas entenderem�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Quem dera. É o auge do RPG, um dia vai chegar nisso. Hoje não vejo como, tem 
que ser freado um pouco�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Por exemplo, a gente já juntou umas 15 pessoas para jogar RPG de mesa, não 
live, em um sítio, em um fim de semana inteiro e esse jogo foi uma despedida de 
turma, de curso. O pessoal nunca mais ia se ver, e por causa desse jogo, dessa 
coisa que a gente inventou que poderia ser só um encontro num sítio e tal, o 
pessoal se juntou mais ainda, passou a se encontrar periodicamente pra jogar... 
Uma coisa que seria mais um evento que teria na festa virou motivo para as 
pessoas que até hoje � isso já faz quase cinco anos � até hoje a gente se esbarra, 
conversa, foi no final da ETEFES [Escola Técnica Federal do Espírito Santo], isso 
foi marcante�.  
 
 
NOME: Bernardo (S3) 
IDADE: 14      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: oitava série fundamental 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
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�Ajuda a desenvolver a mente das pessoas. As pessoas vêem as coisas assim: 
não vê mais só a fachada das coisas, vê que tudo tem uma essência. As pessoas 
passam a ver as coisas bem mais abstratas também... Às vezes, dependendo da 
pessoa, ela passa a ver as coisas de uma maneira bem mais épica, imagina 
possibilidades na vida que realmente ela não tem. Escapar de assaltos, coisa e 
tal. É claro que isso aí todo mundo pensa, escapar de um assalto e tal�.  
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já tentei. Eu não sou bom de marketing...� [eles não tiveram interesse?] �Teve 
interesse no começo, mas só porque era meu amigo, depois não foi adiante...�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Ah, eu acho que depende muito da boa vontade, se a pessoa tem tempo, está 
disposta e tal, aprender uma coisa nova, fugir da rotina...� 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Sim, um RPG só de narração, com mestre, jogadores interpretando e tal. Só 
imaginando�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Uma coisa que aconteceu na aventura?� [ou relacionada] �Bom, aconteceu uma 
coisa engraçada. Eu estava meio submerso em uma areia, uma lama e tal, só tava 
com a mão pra cima, estava afundando e meu parceiro estava inconsciente. 
Quando ele acordou, viu que tinha uma corda amarrada na minha mão e no 
abdome dele. Ao invés dele puxar, ele desamarrou a corda e amarrou numa flecha 
e disse: �Vou atirar a flecha bem forte numa árvore�. E eu morri... [você fez o que 
depois?] �A gente riu bastante e tal porque foi uma idéia bem idiota, foi uma idéia 
bem idiota mesmo, ele pensou que a flecha fosse me levar, ou que eu fosse 
adquirir força para me puxar...�. 
 
 
 
NOME: Bento (S4) 
IDADE: 18      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: ensino médio completo.  
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Positivo: é como eu falei, ajuda a desenvolvimento mental da pessoa, a pessoa 
raciocina mais rápido e isso (o jogo) também até certo ponto é uma coisa que a 
pessoa pode fazer que não vai trazer muitos problemas, como é uma coisa que 
estimula a mente, traz mais pontos positivos que negativos�. 
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2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Não�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Ela tem que gostar. Foi assim comigo, deve ser com todo mundo, se a pessoa 
desenvolver interesse já é o primeiro passo�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Sem regras? Talvez... Não, eu acho que sempre vai haver uma ou duas regras, 
acho que nada existe sem regras, então... E também as histórias iam ficar um 
pouco impossíveis, a pessoa poderia fazer de tudo, não ia ter limite para parar, a 
história ia fugir um pouco...�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Não me lembro de nada no momento�. 
 
 
NOME: Carlos (S5) 
IDADE: 14      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: oitava série fundamental 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Positivo é que desenvolve a estratégia da pessoa, o modo de pensar também. 
Negativo até hoje não vi nenhum não. Pra mim né?�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já. Fui indicando, fui falando como é que é o jogo até conseguir chamar pra jogar 
[conseguiu fazer com que jogassem depois?] sim�. 
 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Não�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
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�Uma coisa que aconteceu com meu personagem foi que ele virou um Leech. É 
quase impossível você virar um Leech, derrotar um Leech. Negativo: o mestre 
babar, colocar personagens que não dá pra vencer... Outro dia colocou avatares 
para acabar com o RPG�.  
 
 
NOME: Cristiano (S6) 
IDADE: 16      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: segundo ano do ensino médio.  
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Acho que o ponto positivo é o aumento da criatividade... Tem um lugar pra por a 
sua imaginação toda lá. Negativo é quando começa a jogar RPG demais e fica só 
no mundo das histórias, RPG, RPG, todo dia pensando só em RPG...� 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já. Falava sobre o RPG, falava que era legal, chamava pra jogar um dia, 
ensinava como fazia o personagem, como era o sistema e às vezes o pessoal 
gostava, e se gostava continuava jogando e tal...�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Acho que... Possível é, mas... Precisa ter um pessoal bem experiente já, para 
poder jogar, entender direito como é o negócio, pra não ficar muito perdido...�. 
 
5) Cite algum evento marcante, relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Acho que geralmente, nas campanhas que a gente joga, tem coisas que a gente 
aprende até de vocabulário, de História... A gente joga medieval, tem coisas que a 
gente vê na sala de aula e faz analogia, nomes que a gente vê e tal... Lembra...�. 
 
 
NOME: Douglas (S7) 
IDADE: 13      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: sétima série do ensino fundamental.  
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Positivo é a socialização. Negativo é surgir brigas. [Na mesa?] É, na mesa. [Quais 
os motivos?] Matar o seu amigo e tal... [Coisas da história?] É. 
 



 
 

 

145 

2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Sim. Falei com meu amigo e expliquei um pouco pra ele na escola. [Ele chegou a 
jogar depois?] Não�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não. Só aprendendo�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Sim, só que fazendo a regra assim, mais ou menos... Não, não... Acho que é bem 
difícil, há uma chance...�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Meu amigo ficou nervoso porque eu matei ele. [O que houve?] Ele xingou muito, 
acabou o jogo, ele foi embora e depois voltou. [Vocês deixaram de ser amigos por 
causa disso?] Não, não, só na hora. Depois todo mundo morreu também...�. 
 
 
NOME: Deivison (S8) 
IDADE: 28      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: superior em curso. 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Questão da parte de desenvolvimento cultural, leva a pessoa a desenvolver uma 
área que geralmente ela negligencia, porque você lê um livro ou jornal, qualquer 
coisa que não prenda o interesse, você perde um pouco... Já o RPG envolve a 
pessoa e leva a ler sempre, estar sempre se atualizando em questão de livro e 
outras coisas do tipo. Negativo: às vezes as pessoas não sabem separar. Por 
exemplo, a ocorrência de Minas Gerais, questão de fanatismo religioso misturou 
com RPG, as pessoas acabam atrapalhando, acham que está tudo diretamente 
ligado e não está. As pessoas que têm problemas já têm uma predisposição 
mental a problemas mentais começam a jogar, fazem besteira e acabam todos 
comprometidos com isso aí. Acho que esse é o único ponto � as pessoas não 
sabem separar fantasia de realidade�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Sim, pelo menos pra umas 20 pessoas. [Como você faz?] Primeiro eu apresento 
o sistema. Quando vejo que é uma pessoa mais enraizada, questão de cultura e 
religião, eu não apresento um sistema mais pesado como Storyteller ou o sistema 
do Del Debbio (Trevas). Eu apresento coisas mais light, o próprio D&D ou o Só 
Aventuras [um sistema de regras brasileiro], voltado para algo que não vá chocar, 
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com o tempo, a tendência é eu apresentar os outros sistemas, que é o que eu 
mais gosto�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não ter predisposição a ser lunático, se tiver acaba complicando, mistura, 
acontece o que eu te falei na primeira pergunta�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Sim, porque na verdade o narrador vai evoluindo e passa a criar seu próprio 
sistema, é natural o narrador/mestre evoluir e criar o seu próprio sistema. Aí você 
às vezes tem regras ou não. O nosso grupo começa a jogar e começa a 
interpretar papel... A gente vai pra um lugar isolado e fica... Tudo que a gente 
decide ali a gente personifica os personagens e dispensa as regras, qualquer 
coisa dita ali vale como sendo dito pelo personagem, aí a gente transfere pro 
sistema de jogo e vê o que afetou em situação dentro do jogo com as regras�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�O grupo acabou conhecendo várias pessoas e o ponto positivo foi quando o 
grupo do meu bairro acabou encontrando o grupo de outro bairro e se unificou 
entendeu? Passou a ter uma quantidade de membros maior e conseguimos 
apresentar para mais pessoas o RPG. Cada um dentro desse grupo tem um 
papel, tem aqueles que só jogam, tem aqueles que são mestres de vários 
sistemas, então você consegue ir expandindo para expandir o RPG e para ir 
contra questões discriminatórias. Pessoas sem conhecimento, até mesmo do meio 
político, que não sabem, vêem um caso isolado e começam a misturar, então a 
gente, através da internet, correio, e-mail, a gente faz uma oposição passiva sem 
ter que partir para o radicalismo�. 
 
 
NOME: Evandro (S9) 
IDADE: 22      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: superior em curso 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Positivo é gosto por leitura, gosto por história e cultura, que é essencial, e 
imaginação, deixa a pessoa mais aberta para pensar. Às vezes tem um pouco de 
isolamento, tem grupo que se isola. Como todo jogo pode viciar, muita gente fica 
só mexendo com isso... Acho que tudo deriva desses�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já... Normalmente... Na época eram pessoas mais novas e a maioria depois que 
você explica tudo normalmente tem interesse em jogar... A maioria 
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experimentava... E posso dizer que dos que eu apresentei o jogo, metade ficou 
jogando por bastante tempo...�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Não, só mente aberta, porque é diversão. Você não precisa saber regra 
nenhuma�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Acho. Depende do grupo, mas é totalmente possível. [como seria?] Praticamente 
seria como um teatro improvisado, interpretação de personagens. Nossos grupos 
costumam fazer isso, já fiquei cinco ou seis horas de sessão sem rolar um 
dado...�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Bem, marca por que... As melhores campanhas que você joga divertem um grupo 
inteiro, as pessoas ficam todas empolgadas, ficam todos concentrados na mesma 
história, ficam discutindo essa história depois... E também acho que me marcou foi 
porque é a primeira vez que eu consigo trabalhar com algo que eu gosto e publicar 
material�. 
 
 
NOME: Élcio (S10) 
IDADE: 22      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: superior em curso. 
 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�Olha, negativo pelo fato de algumas pessoas não compreenderem bem o que é, 
então acabam sendo um pouco preconceituosas por isso. E positivo porque você 
se diverte e acho que estimula bastante a criatividade também�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já apresentei... Uma parte achou bem interessante, principalmente depois de 
explicar como é que o jogo realmente é, e outras pessoas acharam meio 
desinteressante, meio sem graça... Mas poucas pessoas trataram com rejeição 
mesmo...�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Acho que não, só precisa ter uma mente aberta�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
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�Não... Mesmo que sejam poucas têm de haver algumas�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Não me lembro de nada no momento�. 
 
 
NOME: Fábio (S11) 
IDADE: 25      SEXO: M 
ESCOLARIDADE: superior em curso 

 
1) Cite pontos positivos e negativos da prática de jogar RPG. 
 
�É, os positivos seriam exercitar a criatividade, despertar a mente para conhecer 
coisas do nosso mundo, como a mitologia né?... E negativo, é mais o preconceito, 
muitos acontecimentos envolvendo o RPG e deixaram a sociedade meio assim... 
Meio com o pé atrás em relação ao RPG�. 
 
2) Você já apresentou o jogo para pessoas que não o conheciam? 
 
�Já. A maioria não gostou muito. O pessoal que gostou joga até hoje, de vez em 
quando�. 
 
3) Acha que uma pessoa precisa ter algum pré-requisito para começar a jogar? 
 
�Eu acho que tem que ter a cabeça no lugar. Se a pessoa não tiver a cabeça no 
lugar, não souber distinguir ficção de realidade, aí complica pro lado dela. É um 
dos maiores problemas do RPG hoje�. 
 
4) Acha possível existir RPG sem regras? 
 
�Acho que não. Acho que deve haver regras, não só pro RPG... Tem que haver 
uma coisa a ser seguida, um parâmetro sim... Senão vira bagunça�. 
 
5) Cite algum evento marcante relacionado à sua prática de jogar RPG. 
 
�Positivo pra mim são as pessoas que conheci jogando RPG. São as pessoas que 
eu tenho mais afinidade até hoje. Isso pra mim é o mais importante�. 
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GLOSSÁRIO 
 

AÇÕES � As realizações, as atitudes que um personagem desempenha em uma 

sessão de RPG. Por exemplo, se um personagem sobe uma escada, ela realiza 

uma ação. O mesmo termo é usado para conversar com alguém, ir dormir ou se 

preparar para fazer uma viagem (outros exemplos).  

 

AMBIENTAÇÃO � Ver Cenário, abaixo.  

 

AVENTURA-SOLO � Tipo de RPG em que um jogador escolhe sozinho entre uma 

série limitada de opções previamente estipuladas, como se dará o andamento da 

história. Geralmente apresentada em pequenos livros ou contos. O formato é 

utilizado principalmente por jogos de computador, que precisam de um número 

fixo de opções.  

 

CAMPANHA � Uma série de sessões de jogo interligadas, com continuidade 

lógica, na qual o que ocorre em uma sessão tem influência no que acontecerá na 

sessão subseqüente. Pode ser feita uma comparação com os capítulos de um 

livro.  

 

CARD GAME � Um tipo de baralho colecionável que possui temas em comum 

com o RPG. Ver Tipos de RPG, p.34. 

 

CENÁRIO � Também chamado de ambientação. Trata-se do universo ficcional 

onde são realizadas as aventuras. Pode ser completamente fantasioso, 

imaginado, como a Terra Média de Tolkien, ou guardar semelhanças com a 

realidade, como o Brasil de �Era do Caos� (PEREIRA, BETTOCHI e ANDRADE, 

1997) que faz uma junção entre a realidade brasileira e seres da mitologia 

nacional, como o curupira, por exemplo. Os cenários históricos podem ser 

extremamente realistas, em nada ficando a dever às informações históricas.  
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d6, d10, d20 � Tipos de dados utilizados em partidas de RPG. �d6� significa um 

dado de seis lados. �d10� um dado de dez lados e assim por diante.  

 

d20 � O sistema presente na nova edição de �Dungeons & Dragons� leva esse 

nome devido ao d20 ser o dado principal do jogo. (Ver Origens do RPG, p. 25). 

 

D&D � �Dungeons and Dragons�. �Masmorras e Dragões�, o primeiro RPG a ser 

publicado.  

 

DROWS � Uma espécie de elfo negro, bastante poderosa e temida. Ver Elfos, 

abaixo. 

 

ELFOS � Raça fantástica que aparece na literatura de Tolkien e em quase todos 

os RPG com ambientações de fantasia medieval. Geralmente são humanóides 

altos, belíssimos, com cabelos loiros ou escuros variando em função de sua 

origem. São extremamente ágeis e competentes em suas artes e realizações. 

Possuem orelhas pontudas e sentidos bem mais aguçados que a maioria dos 

humanos, além de uma ligação com a natureza. Diferentes RPG podem 

apresentar algumas variações sobre essa descrição, mas esta apresenta as 

características básicas.  

 

GENÉRICO � Um tipo de RPG em que o sistema de regras é organizado de forma 

a permitir qualquer tipo de história e ambientação. Um exemplo seria o �GURPS� 

(sigla para Sistema de RPG Genérico e Universal, em inglês, Generical Universal 

Role Playing System) que traz regras que podem ser empregadas em qualquer 

tipo de história. É diferente, por exemplo, do sistema CODA, utilizado no RPG 

Senhor dos Anéis (LONG et al, 2002), elaborado para ser desenvolvido em 

campanhas ambientadas no mundo criado por Tolkien, a Terra Média, sendo, 

portanto, específico para campanhas de fantasia medieval nessa Ambientação. O 

�GURPS� pode ser utilizado para se jogar com temas ligados à fantasia medieval, 

terror, história geral e qualquer coisa que os jogadores queiram. Nada impede que 
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um jogador faça uso das regras do sistema CODA para uma partida em uma 

ambientação fora da Terra Média, mas isso seria de responsabilidade do próprio 

jogador, uma vez que o sistema CODA não foi elaborado para fins diferenciados.  

 

HOBBITS � Criaturas idealizadas por J. R. R. Tolkien.  São como os humanos, 

porém bem mais baixos e com pés grandes e peludos. Geralmente de boa índole 

e hospitaleiros, amantes de boa comida, bebida e festas. Frodo, o portador do 

Anel na obra de Tolkien, é um hobbit.  

 

LEECH � Um tipo de morto-vivo bastante poderoso, geralmente inimigo dos heróis 

nas ambientações de fantasia medieval, notadamente �Dungeons & Dragons�.  

 

LIVE ACTION � �Ação ao vivo�. Tipo de RPG em que os participantes vestem-se 

como seus personagens, interpretando quase 100% do tempo, em um local 

específico para isso. Para mais detalhes, ver o item 2.4, Tipos de RPG. 

 

LIVROS BÁSICOS � Ver Livros de Regras, abaixo.   

 

LIVROS DE REGRAS � Também chamados de livros básicos. São os livros 

iniciais de RPG. Nos livros de regras geralmente encontram-se informações para a 

construção de personagens, estatísticas para as ações, dicas para interpretação, 

para o mestre e ambientação.  Geralmente não trazem muitos detalhes, deixando 

os aprofundamentos para os suplementos (ver abaixo). 

 

MANGÁ - Mangás são os tradicionais quadrinhos japoneses, com características 

de olhos enormes e leitura da direita para a esquerda. As versões animadas são 

denominadas �Anime� e são muito populares, sendo que alguns são exibidos em 

canais abertos, como �Cavaleiros do Zodíaco� e �Dragon Ball Z�. 
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MESTRE � Também chamado narrador, é a pessoa que tem a função de 

descrever a história e expor as conseqüências das ações dos jogadores, além de 

advogar as regras. Ver Conceituando RPG (p. 15). 

 

MESTRAR � O ato de conduzir uma aventura de RPG, também chamado de 

�narrar�.  

 
MUNDO(S) � Ver Universo Ficcional abaixo.  
 

NARRADOR � O mesmo que Mestre. Ver acima. 

 

NON-PLAYER-CHARACTER � Ver NPC, abaixo.  

 

NPC � Sigla para �Non Player Character� ou �personagem não jogador� ou 

�personagem do mestre� ou ainda �personagem do narrador�. Trata-se de 

qualquer ser consciente que os jogadores encontrem no decorrer da sessão de 

jogo e que é interpretado pelo mestre.  

 

ORCS � Seres fantásticos presentes na literatura de Tolkien que servem 

geralmente a propósitos malignos. São humanóides monstruosos que possuem 

uma pele dura, garras e caninos afiados e demonstram certa inteligência. São 

violentos e se alimentam de coisas repugnantes para os humanos. São 

encontrados como �peões� de senhores malvados em vários RPG com temáticas 

de Fantasia Medieval como em �O Senhor dos Anéis � RPG� (LONG et al, 2002) e 

como senhores de si mesmos, a saber, �GURPS Fantasy� (TATE e NAYLOR, 

1992). Podem ser encontradas variações como os meio-orcs, uma mistura de orcs 

com humanos gerando uma raça híbrida um pouco mais civilizada; e em 

�Shadowrun� (WEISMAN, 1995) tem-se um orc com as mesmas características 

físicas, porém bastante inteligente e passível de ser utilizado pelos jogadores 

como uma raça de personagem comum, ou seja, pode-se jogar interpretando um 

orc. Nesse caso, eles não são necessariamente malignos, pois nascem neutros 

como qualquer humano, ficando a cargo do jogador sua interpretação. Na 



 
 

 

153 

ambientação de �Shadowrun�, que é um RPG que mistura ficção científica com 

fantasia medieval, os orcs são uma variação da espécie humana.  

 

PERSONAGEM � Uma figura interpretada por um jogador, construída por ele ou 

não.  

 

PLANILHA � Também chamada �ficha de personagem�, é a na qual são anotadas 

as características de um personagem, desde sua constituição física, sua 

inteligência e sua história de vida até quais pertences ele carrega consigo e 

lugares ou pessoas que ele já encontrou. Ver Anexo A. 

 

PONTOS DE EXPERIÊNCIA � Pontos que são utilizados pelos jogadores para 

desenvolver características dos personagens simulando o aprendizado destes. 

Geralmente são dados pelo mestre no fim das sessões de jogo.  

 

RODADAS � O mesmo que Turnos. Para mais informações, ver Tempo, abaixo. 

 

ROLE PLAYING GAME � RPG, ou roleplaying. O jogo de interpretação de papéis, 

no qual um jogador conta uma história e os outros jogadores atuam como 

personagens dessa mesma história. Para uma descrição detalhada ver a seção 

Conceituando RPG, p.15.  

 

SESSÃO DE JOGO � Ou �partida�: um encontro de jogadores de RPG. Uma 

campanha se daria com várias sessões de jogo.  

 

SISTEMAS � Ver abaixo.  

 

SISTEMAS DE REGRAS � Sistemas são conjuntos de regras que acompanham 

os jogos. �GURPS�, por exemplo, é uma sigla para �Sistema de RPG Genérico e 

Universal� que significa um grupo de regras para serem utilizadas em qualquer 

universo ficcional que os jogadores queiram. O RPG �Senhor dos Anéis� (LONG et 
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al, 2002) possui um sistema de regras chamado CODA que busca trazer para a 

mesa de jogo o clima e as características da literatura de Tolkien. O CODA foi 

concebido para se jogar �Senhor dos Anéis�, não podendo ser utilizado para 

outros fins (na verdade poderia, mas o trabalho de adaptação seria tamanho que 

se tornaria inviável, os jogadores prefeririam com certeza jogar outro sistema).  

 

STORYTELLER � Em inglês, �contador de histórias�. Termo que denomina o 

sistema de regras utilizado no jogo �Vampiro� e ao mesmo tempo, o nome da série 

de jogos afins e seus suplementos, alguns dedicados à interpretação de 

lobisomens, magos, fadas, entre outros tipos de seres semelhantes.  

 

SUPLEMENTOS � São livros que procuram particularizar as regras e 

ambientações que geralmente vêm com um nível de detalhamento limitado nos 

livros básicos, principalmente devido ao espaço e jogadas de marketing. O RPG 

�Vampiro, a Máscara�, um dos campeões de traduções de suplementos no Brasil, 

possui livros que trazem ambientações diferentes (com detalhamento de cidades 

inteiras) e aprofundamentos sobre certos tipos específicos de vampiros (se um 

jogador quisesse entender como são os vampiros na Romênia, ele compraria um 

suplemento sobre isso, embora nada impeça que ele mesmo faça uma pesquisa 

sobre o tema e invente seus próprios vampiros e ambientações).  

 

TEMPO � As divisões de tempo nos RPG seguem uma influência do cinema. Há 

momentos em que o detalhamento é importante, e cada passo, cada atitude dos 

personagens é importante. Quando se trata desse tipo de suspense, as 

resoluções dos personagens são chamadas turnos e duram geralmente de seis 

segundos a um minuto. As ações que cabem em um turno correspondem a 

movimentos rápidos, como levantar-se ou procurar algo em um quarto, por 

exemplo. Quando se deseja que uma passagem de tempo se dê rapidamente, 

tem-se uma cena, e um personagem pode dizer ao mestre, �estou indo para a 

casa de meu amigo, fulano� e o mestre diz �muito bem, você está lá�. Quer dizer, o 
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tempo que duraria a viagem não iria influenciar em nada no decorrer da história, 

então foi suprimido.  

 

TESTES � Momentos de influência do acaso no jogo, quando se usa dados, 

cartas ou algum tipo de fator de aleatoriedade para decidir se um personagem foi 

bem sucedido ou não em determinada tarefa. Podem ser acrescidos de 

modificadores: bônus, se houver algo que facilite a resolução da tarefa, ou 

redutores, penalidades ao se tentar realizar uma tarefa em condições adversas.  

Para mais detalhes, ver Exemplo de jogo, p. 21.  

 

TURNOS � Ver Tempo, acima.  

 

UNIVERSO FICCIONAL � A ambientação em termos globais ou o �mundo� onde 

se passa a história em que os jogadores estão. A Terra Média no caso do RPG 

�Senhor dos Anéis�, a Inglaterra feudal se for um RPG baseado na lenda do Rei 

Arthur, ou o Sítio do Pica-pau Amarelo no caso de se jogar utilizando a literatura 

de Monteiro Lobato. 


