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COMPREENSÃO FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL DA EXPERIÊNCIA DOS
JOGADORES DE ROLE PLAYING GAMES (RPG): DESVELANDO SENTIDOS

Este trabalho é uma pesquisa fenomenológico-hermenêutica de inspiração Heideggeriana,
realizada com jogadores de Role Playing Game (RPG). A revisão de literatura mostrou que a
produção acadêmica na área da Psicologia a respeito do RPG no Brasil é escassa, porém na
Educação os estudos estão crescendo e abordam, em sua maioria, a utilização do jogo em
salas de aulas como ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. Alguns
estudos apontam para a eficácia do jogo no ensino de disciplinas escolares. Outros, focam nos
benefícios para o desenvolvimento e estimulação da memória e da atenção, além de um
melhor desempenho na leitura e escrita. No exterior existe um fluxo bem maior de estudos em
Psicologia, abordando os benefícios na melhoria do desempenho cognitivo, desenvolvimento
de habilidades sociais, formação de grupos de suporte, bem como ajuda na resolução de
conflitos. Assim, estes estudos dão suporte para pensar e discutir o jogo por um caminho que
vai além do pedagógico, preocupando-se em olhar para o jogador de RPG enquanto ser-nomundo que, ao habitar sua existência, pensa e atribui sentidos às suas experiências. Portanto,
esta pesquisa teve como objetivo compreender, à luz da hermenêutica heideggeriana, a
experiência de ser um jogador de RPG. Para isto, foram realizadas entrevistas narrativas com
três jogadores de RPG que demonstraram interesse em participar do estudo. A entrevista
partiu de uma pergunta desencadeadora sobre como é para eles ser um jogador de RPG. Após
as entrevistas, foram realizadas a leitura e análise das narrativas que tiveram como base o
método fenomenológico hermenêutico, por entendermos que este método possibilita um olhar
compreensivo do fenômeno, neste caso, a experiência dos jogadores. A partir dessas
narrativas, foi possível perceber que o jogo possibilita um espaço no qual esses jogadores
sentem-se livres para serem eles mesmos, ocupando um lugar de grande importância em suas
vidas.
Palavras-chave: Role Playing Game; jogadores de RPG; Fenomenologia Hermenêutica
Heideggeriana; Pesquisa fenomenológica.

IX

PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL UNDERSTANDING OF THE
EXPERIENCE OF ROLE PLAYING GAMES PLAYERS (RPG): UNVEILING
SENSES

This work is a Phenomenological-Existential and Heideggerian-inspired research, done with
Role Playing Game (RPG) players. The literature review showed that the academic
production in the Psychology field about the RPG in Brasil is small, but in the Education and
Psychology fields, the studies are growing and adresses, mostly, the use of the game inside
the classrooms as a facilitating tool of the teaching-learning process. Some studies point to the
effectiveness of the game on the teaching of school subjects. Ohter studies, focuses on the
benefits for the development and stimulation of memory and attention, and improvement of
the reading and writing performance. Abroad, there is a higher flow of studies in Psychology,
addressing the benefits on the improvement of the cognitive performance, development of
social skills, creation of support groups and conflicts resolution. These studies gives the
support to think and discuss the game with a bias beyond the pedagogical one, worrying to
look to the RPG player while being-in-the-world that, when inhabiting its existence, thinks
and gives meanings to its experiences. Therefore, this research aims to understand, in the light
of Heideggerian hermeneutics, the experience of being a RPG player. Narrative interviews
were conducted with three RPG players with a triggering question about how it is for them to
be an RPG player. The reading and analysis of the narratives were based on the
phenomenological hermeneutic method, because it allows an understanding view of the
phenomenon. It was possible to perceive, from the players' narratives, that the game provides
a space in which they feel free to be themselves, occupying a place of great importance in
their lives.
Keywords: Role Playing Game; RPG players; Heideggerian Hermeneutic Phenomenology;
Phenomenological research.
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Introdução
Em vampiro, você “interpreta o monstro”, e aquilo que você faz
como monstro não só dá uma história interessante como
também pode até ensinar-lhe alguma coisa sobre seus próprios
valores e os de seus colegas. (Vampiros, o Réquiem)

Figura 1 – Cenário de RPG Medieval

Este estudo vem sendo pensado, amadurecido e construído ao longo dos últimos anos
como resultado de reflexões e inquietações que sempre me motivaram a pesquisar sobre o
universo tão grande e complexo como o dos Role Playing Games, mais conhecidos pela sigla
RPG. Durante o quarto ano da minha graduação, em 2011, tive a oportunidade de criar e
desenvolver um projeto de pesquisa e, a partir daí o RPG passou a fazer parte não só da minha
vida pessoal, mas também da minha vida acadêmica.
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RPG é a sigla para Role Playing Game, que pode ser traduzido como jogo de
interpretação ou de representação de personagens/papéis. O objetivo do jogo é a realização de
uma tarefa através de uma análise crítica da situação e que possibilita um desafio intelectual,
uma vez que os jogadores são convidados a pensar em equipe para resolverem enigmas e
saírem ilesos de situações de perigo. Segundo Marcatto (1996), o RPG é um exercício de
diálogo, de decisão em grupo, de consenso, pois só através da interação de todos os jogadores
é possível a construção da narrativa ficcional.

Comecei a jogar há muitos anos e uma das coisas que mais me intrigavam no jogo era o
processo de criação do personagem, que é o início de tudo. Passava muito tempo pensando em
como seria a minha personagem, suas características físicas e psicológicas, suas habilidades,
qualidades e defeitos e, principalmente, sua história de vida. Com o passar do tempo fui
percebendo que eu sempre criava personagens parecidas comigo em alguns aspectos e
completamente diferentes em outros e que, na maioria das vezes, as diferenças eram, na
verdade, algo que de certa forma me fazia falta, como se fossem parte de algo que eu queria
ser, mas não era. Comecei a prestar mais atenção a esses aspectos e descobri que isso não
acontecia apenas comigo, mas com os meus amigos também.

A partir daí o desejo de estudar sobre o jogo e suas nuances seguiu comigo para a
graduação de Psicologia e se concretizou quando precisei pagar duas disciplinas de pesquisa
que faziam parte da minha grade curricular. Neste período, eu já estava inserida no Grupo de
Estudos Subjetividade e Desenvolvimento Humano (GESDH) e entrei em contato com o
pensamento do Filósofo alemão Martin Heidegger, pensamento este que passou a fazer total
sentido para mim, inclusive em relação aos questionamentos que o jogo de RPG me
despertavam. Assim, durante estas disciplinas construí e desenvolvi um projeto de pesquisa,
com base na teoria heideggeriana, que teve como objetivo compreender a relação do jogador
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com o seu personagem, investigando se o jogo proporcionou alguma mudança nos modos de
ser dos jogadores através da identificação com o personagem por ele criado. Os resultados da
pesquisa mostraram que a criação do personagem está intrinsecamente ligada aos desejos e
anseios do criador. Assim, foi possível perceber que a relação entre jogador e personagem
está atrelada ao seu modo de ser e afeta não só a sua forma de pensar, mas de agir,
possibilitando ou não uma abertura de sentidos e significados que vão para além do jogo,
repercutindo na vida real. A discussão dos resultados e o aprofundamento cada vez maior na
teoria que embasou todo o percurso do projeto e da pesquisa, além do meu percurso
acadêmico e pessoal impulsionaram-me a continuar estudando sobre este tema e foi assim que
esta pesquisa ganhou corpo e forma.

Pensar o jogo apenas a partir da criação do personagem começou a não ser o suficiente
para mim e, por isso, senti a necessidade de refletir sobre a experiência dos jogadores e os
sentidos que eles atribuem ao jogo, tendo em vista que este é um jogo que exerce bastante
influência na vida de quem joga, seja ela positiva ou não. Uma vez que o jogo
transporta/permite ao jogador vivenciar uma outra realidade que não é a sua. Sempre joguei
como uma forma de lazer, de encontrar com amigos, conversar, trocar experiências, contar
histórias e passar algumas horas agradáveis. Refletir sobre minha própria experiência com o
RPG me fez pensar nos conhecimentos que adquiri ao jogar, sejam estes de ordem didática,
como conhecimentos mais profundos acerca de história, literatura e inglês, mas
principalmente, e acima de tudo, adquiri conhecimentos úteis para a vida, que me fizeram
refletir e me tornar uma pessoa mais consciente daquilo que acontece a minha volta, atentando
para as consequências das minhas escolhas e aprendendo a lidar com elas, além de o jogo ter
me proporcionado um espaço onde eu podia me mostrar e ser eu mesma, enfrentando minha
timidez e dificuldade de falar em público, expondo e defendendo minhas opiniões e modo de
pensar. Afinal, o jogo de RPG imita a vida, com exageros e fantasias que tornam tudo
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divertido, mas não deixa de ser cheio de possibilidades e situações inesperadas além de
proporcionar a interação com o outro a todo instante, exatamente como fazemos no cotidiano.

Portanto, este estudo tem como fundamentação teórica a fenomenologia hermenêutica
heideggeriana e é a partir dos conceitos e pensamentos instituídos pelo filósofo alemão Martin
Heidegger que ele se pauta. Para Heidegger (1927/2013), o homem é o único ente capaz de
questionar o seu Ser e a este homem, ele chama de Dasein1, ser-aí ou presença, o Ser que
existe no-mundo de forma cooriginária, sendo este um Ser de possibilidade e de abertura para
o mundo. Assim, o Dasein caracteriza-se por ser um existir aberto e por estar sempre em
relação, seja com o mundo ou com os outros entes. Ele utiliza a palavra preocupação2 para
expressar a característica ontológica do Dasein de estar sempre referido a outro ente. Para
Heidegger, a essência do Dasein é sua própria existência, visto que “o Dasein sempre se
entende a si mesmo, a partir de sua existência, a saber, a partir de sua possibilidade de ser si
mesmo ou de não ser si mesmo” (Heidegger, 1927/2013, p. 61).

Para tanto, Heidegger (1927/2013) propõe em sua analítica da existência o mundo como
horizonte histórico de sentidos e que é o mundo que torna possível que algo se mostre através
da experiência. Valendo salientar que mundo, neste contexto, não é só geográfico, mas social,
histórico e cultural, no qual o Dasein é lançado ao nascer, existe e se constitui enquanto
homem. A fenomenologia heideggeriana, portanto, abre espaço para que o homem se
recoloque em sua condição existencial, buscando compreendê-lo na sua “facticidade”,
aceitando como modo constitutivo de seu ser no mundo, o caráter de mutabilidade e
relatividade, ou seja, a fluidez do seu existir, uma vez que a vida não tem fixidez, não tem

1

Utilizaremos a palavra Dasein durante o estudo para designar o Jogador de RPG enquanto ente capaz de
questionar sua existência.

2

Nas versões anteriores de “Ser e Tempo” a tradução utilizada para esta palavra é “Cuidado” (Sorge). Porém, a
edição utilizada para este estudo faz uso da palavra “Preocupação”.
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garantias. Para Heidegger (1927/2013), o Dasein está sempre lançado no mundo a partir do
momento em que ele existe e a este estar lançado ele denomina “facticidade”, que é o fato de
o Dasein encontrar-se em determinado corpo e envolvido por certas condições históricas e
temporais, estando exposto às suas eventualidades. Assim, o filósofo propõe a existência
como sendo um projeto e é a partir desta concepção que ele postula que o Dasein está sempre
em constante atualização, podendo em um momento ser de uma determinada forma e em
outro, diferente, sendo a sua existência um eterno devir (Sá, 2010). Desta feita, tomando como
base as ideias apresentadas e pensando a partir desta perspectiva, alguns questionamentos
surgiram: seria a experiência de jogar RPG mobilizadora das possibilidades do Dasein? A
possibilidade de experienciar diversos modos-de-ser proporcionada pelo jogo faz alguma
diferença no seu projeto existencial? Como e em que sentido o jogo desvela possibilidades de
ser?

Partindo desses questionamentos, este estudo tem como objetivo compreender, à luz da
hermenêutica heideggeriana, a experiência de ser jogador de RPG. Levando em consideração
que, para a perspectiva teórica em questão, o homem é um atribuidor de sentidos, assim, ele
constrói e dá sentido às coisas e aos acontecimentos, impulsionando suas ações no mundo.
Segundo Critelli (1996), a fenomenologia não é somente uma teoria do conhecimento, no
sentido de uma teoria fechada com explicações detalhadas sobre todos os fenômenos, mas
uma reflexão sobre o modo humano de ser-no-mundo. Na verdade, busca aquilo que é
fundante no ser humano, seus modos de habitar e se instalar nesse mundo. E estar-no-mundo,
para essa perspectiva, significa considerar o homem na sua historicidade e contexto de vida.
Uma vez que para Heidegger (1027/2013), o Dasein é dotado de um “estado-de-ânimo” ou
humor que se constitui a partir de sua historicidade e que define a sua compreensão do mundo
no qual está lançado. Como bem explicita Sá (2002, p.355):
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O Dasein é originariamente compreensão (Verstehen) e disposição afetiva
(Befindlichkeit), ou melhor, compreensão já sempre disposta. O conhecimento não é
uma função posterior ao existir, o homem só é compreendendo e compreender não é
formar representações adequadas, é trazer algo à presença em qualquer de suas
múltiplas possibilidades de ser.
Assim, só é possível compreender a partir da experiência do próprio Dasein e de como
ela se mostra para ele a partir de seu estado-de-ânimo.

Como etapa inicial para a construção deste estudo foi realizado um levantamento
bibliográfico acerca da produção acadêmica envolvendo o RPG não só no Brasil, mas também
em outros países. Este levantamento teve início no segundo semestre de 2014 e deu-se
principalmente através do Portal de Periódicos da CAPES e de grupos online de estudos sobre
o tema. Foi possível perceber que, no Brasil, a literatura acadêmica a respeito do RPG na área
da Psicologia não é tão abrangente quanto na área da Educação e da Pedagogia. Contudo, os
estudos acerca do jogo crescem cada vez mais e abordam, em sua maioria, a utilização do
jogo em salas de aulas como ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem dos
alunos. Existem, inclusive, simpósios organizados para discutir e promover o uso de aspectos
relativos ao jogo de interpretação de papéis no ambiente escolar3. Assim, é possível encontrar
trabalhos que desenvolvem interfaces entre o RPG e diversas áreas do conhecimento: Pavão
(2000) investigou as práticas de leitura e escrita entre mestres de RPG; Pereira (2003),
apresenta um projeto de design que envolve um programa de computador que visa promover a
aquisição de linguagem em crianças surdas por intermédio de uma aventura interativa
inspirada em práticas relacionadas com o Role Playing Game; Timm (2009), publicou uma
resenha que apresenta um jogo inspirado em RPG, com o intuito de promover o treino de
habilidades para prevenção do uso de drogas na adolescência. Alguns estudos apontam a
eficácia do jogo para o ensino de disciplinas escolares, como história, física, literatura e

3

Simpósio RPG & Educação.
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matemática (Amaral 2008; Cardoso 2008; Francisco 2011; Silva 2009; Vasques 2008).
Outros, trazem ainda os benefícios para o desenvolvimento e estimulação da memória e da
atenção, além de um aumento considerável no desempenho da leitura e da escrita (Freitas,
2007; Pereira, 2008).

Nos Estados Unidos e Europa existe um fluxo bem maior de estudos na área da
Psicologia sobre o jogo, que abordam desde os benefícios na melhoria do desempenho
cognitivo, ao desenvolvimento de habilidades sociais, a formação de grupos de suporte e a
ajuda na resolução de conflitos (Bowman 2007, 2010; Chung, 2013; Rosselet & Stauffer,
2013).

É possível perceber, a partir do que foi encontrado na literatura até o momento, que os
estudos na área da Psicologia no Brasil são menos frequentes e que a Psicologia
Fenomenológico-Existencial, que é a perspectiva teórica na qual este estudo está ancorado,
não tem se voltado para este tema. Sendo assim, apesar de ficar evidente o crescimento dos
estudos que advogam a favor da utilização do jogo enquanto instrumento facilitador do
processo de ensino-aprendizagem ou até mesmo do desenvolvimento e aprimoramento de
habilidades cognitivas e sociais, proponho-me a pensar e discutir o jogo com um viés que vai
além do pedagógico ou cognitivo, dando voz à experiência do jogador de RPG. Levando em
consideração que, segundo Bowman (2007), o jogo possui grande poder psicológico, sendo
experiência de jogar muito mais profunda e algo que vai além de explicações como sendo
uma mera forma de escapismo e entretenimento. Assim, este estudo tem como foco lançar um
olhar não apenas para o jogo como instrumento, mas para o jogador de RPG como ser-nomundo que, ao habitar sua existência, pensa e atribui sentido às suas experiências. Busca,
assim, compreender os sentidos que o jogador, sendo um Dasein, atribui ao jogo a partir de
suas experiências.
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A partir disso, espero, com este estudo, colocar em evidência o fenômeno do Role
Playing Game e suas repercussões existenciais para a vida dos jogadores, trazendo uma nova
perspectiva e possibilidade para a Psicologia, tendo em vista que o jogo é passível de
mobilizar e desvelar sentidos existenciais na vida de quem joga. Podendo vir a ter
consequências tanto positivas como negativas. Acredito também ser um passo importante para
enriquecer o campo de estudo na área da Psicologia acerca desse jogo, abrindo caminhos para
novas perspectivas e possibilidades de pesquisa.
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1. Era uma vez...
[...] Meu irmão pregava no caixote
duas rodas de lata de goiabada.
A gente ia viajar.
As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote:
Uma olhava para a outra.
Na hora de caminhar
as rodas se abriam para o lado de fora.
De forma que o carro se arrastava no chão.
Eu ia pousada dentro do caixote
com as perninhas encolhidas.
Imitava estar viajando.
Meu irmão puxava o caixote
por uma corda de embira.
Mas o carro era diz-que puxado por dois bois.
Eu comandava os bois:
- Puxa, Maravilha!
- Avança, Redomão!
Meu irmão falava
que eu tomasse cuidado
porque Redomão era coiceiro. [...]
(Manoel de Barros)
A imaginação e o lúdico sempre fizeram parte de nosso desenvolvimento, estando
sempre presentes em nossas vidas. As brincadeiras e os jogos constituem parte importante da
nossa cultura e história, tendo sido modificados ao longo do tempo. São várias as teorias que
tentam explicar e descrever a natureza e os significados do jogo, porém, segundo Huizinga
(2014), a maioria dessas teorias preocupa-se apenas superficialmente em saber o que o jogo é
em si mesmo e o que ele significa para os jogadores, deixando de lado o seu caráter lúdico,
que deveria ser visto enquanto característica principal. Huizinga (2014), fala sobre não existir
uma preocupação verdadeira em compreender o sentido do jogo, pensa-se apenas em
entender, descobrir ou desvendar o seu significado, o que, para ele, não seria possível, uma
vez que o jogo não é algo da esfera racional:
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A existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de civilização, ou a
qualquer concepção do universo. Todo ser pensante é capaz de entender à primeira
vista que o jogo possui uma realidade autônoma, mesmo que sua língua não possua
um termo geral capaz de defini-lo. A existência do jogo é inegável. É possível negar,
se quiser, quase todas as abstrações: a justiça, a beleza, a verdade, o bem, Deus. É
possível negar-se a seriedade, mas não o jogo. (Huizinga, 2014 p. 06)
Para o autor o jogo existe desde os primórdios da civilização e foi sendo
mudado/adaptado de acordo com a cultura de cada época, mas a essência fundamental que o
caracteriza não se perdeu ou modificou, que é o seu caráter lúdico, de diversão. Sendo que “o
puro e simples jogo constitui uma das principais bases da civilização” (Huizinga, 2014, p. 08)
e não adianta tentarmos reduzir o jogo a categorias morais como noções de vício e virtude;
para o autor, não cabe ao jogo ser analisado enquanto antíteses do tipo bem ou mal, verdade
ou mentira, entre outros.
A história dos jogos, tal qual a história de uma forma geral, constitui-se em uma
construção humana que envolve fatores sociais, econômicos e culturais. Sendo construída e
modificada através do tempo e de acordo com as configurações sociais que surgem. Assim,
pensar o jogo como um conceito que é construído e modificado historicamente me remete ao
pensamento de Heidegger (1927/2013) a respeito da historicidade e temporalidade que, para
ele, constituem a nossa existência enquanto ser-no-mundo, uma vez que é a partir da nossa
relação com o mundo no qual estamos lançados que atribuímos sentidos a tudo o que nos
rodeia e nos constitui. Sendo assim, para o filósofo, o homem é um ser histórico que se
constitui a partir das experiências vividas e do sentido que ele atribui a elas. Sentido este, que
está sempre permeado pelo contexto histórico e cultural de cada época e sociedade.
Durante muito tempo, ao longo da história, os jogos e brincadeiras tiveram um papel
fundamental na aprendizagem de tarefas e no desenvolvimento de habilidades sociais das
crianças. No entanto, para Caillois (1958/1990, p. 16),
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Ao contrário do que frequentemente se afirma, o jogo não é aprendizagem para o
trabalho. Só aparentemente antecipa as actividades do adulto. O rapaz que brinca
com o cavalinho ou a locomotiva não se prepara, de forma alguma, para vir a ser
cavaleiro ou mecânico, nem a rapariga que confecciona em supostos pratos alimentos
fictícios condimentados com ilusórias especiarias, se prepara para vir a ser
cozinheira. O jogo não prepara para uma profissão definida; introduz o indivíduo na
vida, no seu todo, aumentando-lhe as capacidades para ultrapassar os obstáculos ou
para fazer face às dificuldades.
Assim, o RPG pode ser visto como um jogo que possibilita essa introdução do homem
na vida, proporcionando-lhe um vislumbre do que pode vir a ser a sua existência, uma vez que
o jogo simula, de certa forma, a vida real. Para Alves (2003), uma outra característica presente
historicamente nos jogos é o seu caráter de socialização, uma vez que eles eram um dos
principais meios de que a sociedade dispunha para estreitar laços coletivos e se sentir unida.
Portanto, era através dos jogos que tanto crianças como adultos relacionavam-se de forma
livre e descontraída, mesmo que dentro do espaço limitado pelo jogo. As relações definidas
dentro e fora do jogo eram sempre perpassadas pela cultura de cada sociedade e o que era
considerado diversão para determinados povos não o eram para outros. Pensando nisso,
remeto-me

ao

que

Heidegger

(1927/2013)

chama

de

estado-de-ânimo,

que

é,

ontologicamente, um modo fundamental do Dasein no qual ele é a abertura original para o
desvelamento dos sentidos. Para ele, o Dasein é dotado de uma disposição afetiva ou humor,
que é permeada pelo seu contexto histórico e cultural, por suas experiências de vida, e que
acaba por conduzir a maneira como o ser humano se relaciona com o que lhe vem ao
encontro, dando-lhe sentido.
Desta forma, partindo deste pensamento, cada povo tem sua história e,
consequentemente seus valores, o que faz com que o jogo seja visto e vivenciado de formas
diferentes em cada época e sociedade. Portanto, sendo o jogo algo que está presente e
perpassa toda a existência da humanidade, é importante fazermos uma breve retomada
histórica de sua evolução e adaptação a partir das transformações sofridas no decorrer do
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tempo diante do contexto histórico e cultural de cada época e sociedade. Em seguida
abordaremos o surgimento dos Role Playing Games para fomentar a discussão sobre o seu
lugar na vida dos jogadores.

1.1– Os jogos na história da humanidade
Escavações arqueológicas encontraram diversos jogos que datam de centenas de anos
antes de Cristo, mas a ideia de jogo pode ser relacionada às primeiras brincadeiras que pais
fazem com os bebês, ou mesmo as crianças quando brincam de pega-pega ou escondeesconde ou faz de conta. Esses jogos sempre existiram na humanidade como forma de educar
o corpo e a mente para a sobrevivência (Huizinga, 2014; Caillois, 1958/1990).
Desde os primórdios, as antigas civilizações romanas e gregas foram marcadas por
suas diferenças na organização social, econômica e política, conferindo a cada uma dessas
instâncias importâncias distintas de acordo com suas necessidades e crenças. Desta forma, não
poderia ser diferente com a visão que tinham do jogo e do divertimento. Em Roma, por
exemplo, os jogos eram um grande espetáculo, realizados para serem assistidos e apreciados.
As pessoas não assumiam posição de jogadores, mas sim de espectadores e os jogos podiam
ser divididos em duas categorias distintas: o teatro e a dança e os de combate e caçadas, nesta
última predominando as atividades físicas. Os mais famosos até hoje são os que eram
praticados pelos Gladiadores, prisioneiros de guerra, escravos e delinquentes que travavam
combates encenando uma guerra que acontecia apenas dentro dos limites da arena, para
deleite dos espectadores. Acima de tudo, os jogos eram ofertados aos deuses, conferindo-lhes
assim um caráter religioso, sagrado (Rocha, 2006).
Diferentemente de Roma, na Grécia, os jogos tinham um caráter extremamente
competitivo e eram basicamente tratados como exercícios. Corridas e arremesso de dardos
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eram os principais e conferiam status aos cidadãos que os praticavam. Nesse cenário, durante
a celebração de festas, os jogos atléticos helênicos tiveram enorme importância, tendo dado
início aos famosos Jogos Olímpicos, que acontecem até hoje e são de caráter exclusivamente
competitivos (Rocha, 2006).
A despeito das diferenças entre as duas civilizações, é importante ressaltar o forte
caráter religioso atribuído aos jogos em geral e que fazia parte da cultura de ambas, uma vez
que se acreditava que as demonstrações eram para agradar aos Deuses, sejam elas as de
caráter teatral, combativo ou competitivo.
A Idade Média foi uma época extremamente marcante na nossa história e cultura e não
poderia ser diferente para o jogo. A importância dada ao trabalho foi ficando cada vez maior e
o jogo começou a ser visto como algo oposto, que servia apenas para descontração e descanso
nos intervalos de trabalho. Assim, o jogo passa a ter um caráter exclusivamente de diversão,
de algo para descontrair, tornando-se praticamente o oposto de seriedade e responsabilidade.
Na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto tempo do dia, nem tinha tanta
importância na opinião comum: não tinha o valor existencial que lhe atribuímos há
pouco mais de um século. Mal podemos dizer que tivesse o mesmo sentido. Por
outro lado, os jogos e os divertimentos, estendiam-se muito além dos momentos
furtivos que lhe dedicamos: formavam um dos principais meios de que dispunha uma
sociedade para estreitar seus laços coletivos, para se sentir unida. (Ariès, 1986, p.
94).

Dessa forma, o jogo passou a ser associado apenas a algo que servia de descanso para
que os trabalhadores pudessem desempenhar suas funções com eficiência, além de suprir a
necessidade de socialização da sociedade.
Foi com o advento do Renascimento que os jogos considerados de azar se
popularizaram e invadiram a cultura e a sociedade da época mudando as concepções de jogo
que se tinha até então. Agora os jogos não eram apenas praticados para diversão, mas
adquiriram um caráter financeiro além do competitivo. O jogo passou então a ser associado a
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ganho financeiro e a competitividade aflorou, tornando-se uma regra. Além disso,
proporcionava determinado status, uma vez que estava diretamente ligado ao dinheiro. Esta
mudança conferiu um aspecto bastante negativo ao jogo, tendo em vista que ele passou a ser
ligado a grandes perdas financeiras que levou à destruição de várias famílias naquela época.
(Rocha, 2006). Como não havia a concepção de infância que temos hoje e as crianças eram
vistas e tratadas apenas como adultos em miniaturas, o brincar infantil não era considerado.
Assim, a única noção de jogo que se tinha era a dos jogos de azar, tendo-se perdido o seu
caráter lúdico e divertido.
Por sua vez, a Idade Moderna trouxe a antiga concepção de jogo, fazendo com que a
imagem dos jogos de azar perdesse sua força e a atividade voltasse a ser vista como oposição
à seriedade, como algo para se fazer nas horas de descanso. Portanto, passou a ser incluído
nas escolas durante os horários de intervalo entre as aulas, para que as crianças pudessem se
divertir, retomando o caráter de passatempo atribuído ao jogo como algo fútil e que se opõe
ao trabalho. Foi nesta época que a concepção de infância também começou a mudar e as
crianças passaram a serem vistas como seres frágeis e carentes de cuidados e atenção e que,
acima de tudo, não podiam ser expostas ao modo de vida dos adultos. As escolas então
surgiram como um ambiente de socialização e de aprendizado.
Ao perceberem o interesse manifestado pela criança no jogo, ele passou a ser utilizado
como uma atividade que tinha/tem o poder de seduzir a criança para o estudo. Passando então
a ser utilizado como uma ferramenta pedagógica, dando força à ideia de uma ligação entre o
jogo e a educação na infância. Ideia esta que continua em ação até os dias de hoje, como
forma de mascarar as atividades escolares motivando o interesse dos alunos.
A partir desta nova concepção, o jogo passa a ser visto como algo próprio da infância,
que faz uso deste para o divertimento, porém, continua a ser visto como oposto de seriedade, a
não ser quando é controlado por um educador com fins pedagógicos. Para Rocha (2006), “a
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espontaneidade e pureza da criança passam a fazer parte da representação de seus jogos, não
mais estigmatizados pelo negativismo atribuído aos jogos de azar” (p.30). A partir daí o jogo
assume um novo papel e passa a ser visto como um importante meio facilitador do processo
de ensino-aprendizagem das crianças.
Para tanto, a fim de distinguir o jogo de caráter puramente lúdico do jogo utilizado nas
escolas com fins educativos, criou-se então o termo "jogo educativo", como forma de
legitimar o jogo, tornando-o algo sério e que tem influência no desenvolvimento da criança; e
mantendo, ainda, a diferenciação entre jogo como algo fútil, oposto ao trabalho (Rocha,
2006). O jogo desinteressado e livre que caracteriza o brincar da criança continuou sem ser
legitimado como algo que tem grande poder sobre o desenvolvimento infantil.
Ao passearmos pela história é possível perceber que o jogo assumiu papeis variados de
acordo com a sociedade e a cultura de cada época, evoluindo e retrocedendo ao longo dos
anos. Desta feita, é seguro afirmar que o jogo está intrinsecamente ligado à cultura, sendo
constantemente influenciado por ela e vice-versa. A partir disto, é importante salientar que se
o jogo tem sofrido modificações em sua concepção e conceitos ao longo do tempo, sempre de
acordo com o contexto histórico vigente, ele não se constitui como algo natural, uma vez que
em se tratando do humano isso não é possível, tendo em vista que a existência humana é
perpassada por suas relações e experiências de vida. Como bem afirma Brougère (1998):
O jogo pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a jogar. O jogo não é inato,
pelo menos nas formas que assume o homem. A criança pequena é iniciada no jogo
pelas pessoas que se ocupam dela, particularmente sua mãe ou o adulto que por ela é
responsável. Dizer que uma criança de alguns dias ou algumas semanas joga por sua
própria iniciativa não tem sentido (p. 189-190).

Portanto, o contexto no qual vivemos influencia diretamente na forma como praticamos
o jogo, sendo este um resultado das nossas relações sociais. Para falar do jogo na
contemporaneidade, vamos nos ater aos conceitos de Huizinga (1938/2014), que traz o jogo
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enquanto uma atividade que é, acima de tudo, voluntária. Sendo este o seu caráter
fundamental de liberdade, uma vez que se constitui em uma atividade prazerosa que não é
“imposta pela necessidade física ou pelo dever moral, e nunca constitui tarefa, sendo sempre
praticada nas ‘horas de ócio’” (p.11). O autor divide o jogo em duas categorias básicas, sendo
elas a dos jogos primitivos e dos sociais. O primeiro seria o das crianças e dos animais mais
jovens, que possuem um caráter puramente lúdico e dificilmente passível de análise. Já o
segundo seriam os concursos, corridas, representações, espetáculos, dança, música, entre
outros. Para ele o jogo é basicamente uma atividade livre e que se intenta prazerosa, foge da
vida cotidiana e é capaz de absorver intensamente o jogador, possui regras e ordem própria,
além de ser limitado temporal e espacialmente.
No entanto, não podemos deixar de considerar que os jogos ditos de “azar” e que tem
em sua maioria um caráter financeiro e competitivo envolvido ainda estão presentes na nossa
sociedade. Sendo assim, temos o jogo de caráter puramente lúdico e desinteressado, o jogo de
caráter lúdico utilizado para fins educacionais e o jogo de caráter competitivo e com possíveis
ganhos, sejam financeiros ou pessoais. Para tanto, a discussão que se seguirá será focada nas
duas primeiras categorias de jogo citadas que englobam o caráter lúdico e sem fins
competitivos, que é o caso dos Role Playing Games. Incluindo o uso desinteressado deste e a
sua implementação na educação, o que lhe confere um caráter pedagógico enquanto um meio
para um fim.
Como podemos ver, a partir do que foi exposto, a noção de jogo que se tem hoje não é
absoluta, uma vez que se trata de algo construído e modificado ao longo do tempo e que está
intrinsecamente ligada ao nosso modo de ser-no-mundo e de nos relacionarmos, sendo a nossa
historicidade um fator fundamental para a sua constituição atual.
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1.2– Um jogo chamado RPG
“O jogo é um distorcido (porém reconhecível) espelho da
realidade, assim como a realidade é um espelho distorcido da
fantasia” (Fine, 1983, p. 153)4

Figura 2 – Cena de uma sessão de RPG de mesa
Pensando na evolução dos jogos ao longo da história e em como eles se constituíram no
conceito que temos hoje, o que seriam então os Role Playing Games? Como eles surgiram e o
que os tornou um objeto de estudo para além de um simples divertimento como qualquer
outro jogo?
Os Role Playing Games (RPG) tiveram origem nos jogos de tabuleiros conhecidos
como wargames: que são jogos de estratégia nos quais os participantes simulam batalhas por
territórios. Algo muito comum nesses jogos é a utilização de miniaturas, mapas e maquetes
(Miranda, 2005). Cansados desses jogos que apenas simulavam batalhas e não abriam espaço
4

Texto original: The game is a distorted (but recognizable) mirror of reality, just as reality is a distorted mirror
of fantasy (Fine, 1983, p. 153).
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para outras interações, Gary Gygax e Dave Arneson criaram, em 1974, o primeiro RPG do
mundo, conhecido como Dungeons e Dragons (D&D). O jogo foi inspirado na Europa
Medieval, com castelos e armas. É importante salientar que a obra clássica “O Senhor dos
Anéis”, de J. R. R. Tolkien teve grande influência na criação da maioria dos universos de
RPG, além de dar corpo e forma às criaturas com poderes mágicos e espécies fantásticas
como elfos, hobbits e orcs (Miranda, 2005).
Foi só na década de oitenta que o jogo começou a ser difundido no Brasil, sendo trazido
por estudantes de intercâmbio que tinham contato com o jogo nos Estados Unidos. A
princípio não existiam traduções e nem a venda dos livros e manuais aqui no país, sendo
assim, as pessoas ficavam restritas aos materiais trazidos de fora e esta geração de jovens que
fazia uso desse material ficou conhecida como a “geração xerox”, por ser esta a única forma
de acesso. Alguns anos depois, com a repercussão e o crescimento do jogo no Brasil, esse
material começou a ser traduzido e vendido aqui, aumentando assim o seu alcance e atingindo
uma maior quantidade de jovens e entusiastas (Pavão, 2000).
O primeiro jogo nacional é “O Desafio dos Bandeirantes” que foi lançado no início dos
anos 90. Baseado no Dungeons and Dragons (D&D) e Advanced Dungeons and Dragons
(AD&D), substituiu os orcs e elfos por curupiras, sacis e outros seres das lendas brasileiras.
Alguns outros sistemas nacionais são: Tagmar, fantasia no estilo do AD&D; Millenia, de
ficção científica; Invasão, inspirado na série de televisão Arquivo X com elementos
tupiniquins; Trevas, do gênero de terror e Defensores de Tóquio, que iniciou com super-heróis
japoneses e acabou incorporando outros universos, inclusive o medieval. (Rocha, 2006;
Schmit, 2008).
Apesar dos seus mais de quarenta anos de existência, o RPG possui origens muito mais
antigas:
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RPG. Estas três letrinhas andam mexendo com a cabeça de muita gente – seja os que
já conhecem, seja os que observam de uma distância segura aquele bando de loucos
arremessando dados e gritando à volta de uma mesa. Se você pertence ao segundo
grupo, talvez fique surpreso em saber que um dia também já participou daquele
agitado ritual: quem nunca brincou de polícia e ladrão ou caubóis e índios? Quem
nunca entrou na pele de seu herói favorito em uma brincadeira? Quem nunca
interpretou um personagem durante um jogo? (Revista Dragon, p. 04).

De fato, se pararmos para pensar, alguns aspectos do Role Playing Game são muito
mais antigos do que se imagina. As brincadeiras de faz-de-conta estão presentes na vida das
crianças desde muito cedo e é bastante comum a criação de histórias e personagens fictícios
para serem vivenciados enquanto brincam. Para Rocha (2006), o RPG apenas adotou as
antigas práticas de faz-de-conta e implementou adicionando regras para que essas brincadeiras
ficassem menos confusas. Desta forma, pode-se dizer que o RPG apenas formalizou e
acrescentou regras nas antigas brincadeiras infantis.
Inicialmente os jogos de RPG eram bem mais focados nas batalhas e nos conflitos,
porém com o passar do tempo o jogo evoluiu para algo que ia muito mais além; as criações
que se seguiram adaptavam os sistemas de regras, tornando-os mais básicos ou mais
complexos. Com a expansão e o crescimento do jogo, novos sistemas e cenários foram sendo
construídos e publicados de acordo com as necessidades dos jogadores. As regras complexas
do D&D levaram os jogadores a pensarem e criarem suas próprias regras, dando início aos
seus próprios sistemas e difundindo ainda mais o RPG pelo mundo. Esses novos sistemas
passaram a dar uma maior importância à interpretação e, a partir daí, teve início a premissa de
que, para adquirir ou aprimorar uma habilidade, é preciso justificá-la de acordo com o
desenrolar do jogo. Desta forma, nada acontece por acaso e o jogador precisa justificar seu
ganho de experiência e habilidades com a sua interpretação no decorrer da história.
Assim, faz-se necessário salientar que os aspectos psicológicos e sociais dos
personagens ou suas evoluções através do aprendizado não eram importantes a princípio, uma
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vez que a ênfase do jogo estava concentrada nas batalhas. Portanto, o potencial que o jogo
apresenta hoje, e do qual tratamos neste estudo, não pode ser comparado a quando ele foi
criado. Para Bowman (2007), o RPG, como ele se constitui atualmente, além de ser uma
forma de diversão e de relaxamento das pressões cotidianas, também é capaz de acessar o
inconsciente e permitir uma relação criativa entre fantasia e realidade, homem e grupo. Para a
autora, a prática do RPG pode educar, transformar e iluminar caminhos, por fornecer uma
espécie de "treinamento" valioso para o enfrentamento da realidade. Para ela, o homem utiliza
contação de histórias, no intuito de entender o passado e o presente, à medida em que se
prepara para o futuro. O RPG vai além, permitindo aos jogadores interagirem com a narrativa
em um processo de co-criação contínua. Desta forma, esta ferramenta criativa acaba por
tornar-se útil, não apenas dentro do universo do jogo, mas também fora dele. Assim, é
possível perceber que do mesmo modo que a noção de jogo em geral evoluiu e se modificou
ao longo do tempo, o RPG também passou por mudanças a partir das necessidades e
contextos históricos dos seus jogadores.

1.2.1 – Afinal, como se joga RPG?

Figura 3 – Exemplos de dados de formatos variados
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Existem hoje várias modalidades de RPG, que vão desde os virtuais, jogados online,
conhecidos como Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), quanto aos
table top, conhecidos como RPG de Mesa. Para este estudo, abordarei apenas esta última
modalidade. Mas afinal, o que é necessário para se jogar RPG? Imaginação e criatividade são,
talvez, os pré-requisitos fundamentais para começar a jogar, uma vez que as cenas e situações
são narradas pelo Mestre do Jogo e os jogadores descrevem ou interpretam as ações de seus
personagens. Segundo Braga (2000, p. 1):
O RPG é um jogo de interpretação grupal que se desenvolve no plano da imaginação.
É uma atividade oral que requer fontes diversas para fomentar as criações dos
jogadores [...]. Como instrumentos os participantes usam livros, blocos de anotações,
lápis e, sobretudo, imaginação. De uma sessão de RPG participam o mestre (também
chamado narrador) e os jogadores.

Como explicitado acima, normalmente se usa papel, lápis e dados de formatos variados
(o formato dos dados dependerá do sistema de regras escolhido para jogar), que são usados
para verificar se algumas ações mais complexas foram bem-sucedidas, como as cenas de
combate, por exemplo. Para isso, existem os livros, chamados de manuais, que trazem regras
para situações em que a descrição e a interpretação não possam resolver; e cenários ou
mundos de jogo onde as aventuras dos personagens podem ser ambientadas, valendo salientar
que esses cenários são opcionais e que o mestre pode criar seu próprio cenário em conjunto
com os jogadores. Em um jogo de RPG cada jogador cria um personagem e, durante o jogo,
assume o seu papel, passando a interpretá-lo de acordo com as características escolhidas em
cenários variados. É como se estivessem em um filme, a diferença é que não existe um roteiro
ou um final definido, a história vai sendo narrada e construída no decorrer do jogo, de acordo
com as ações de cada personagem, que são decididas pelos respectivos jogadores.
Para jogar é necessário um grupo de três ou mais pessoas, uma vez que é um jogo que
exige cooperação e coletivismo. Além dos jogadores que criam os personagens, existe uma
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outra função no jogo que é a de Mestre ou Narrador. O jogador que assume esse papel é o
responsável por criar e conduzir a história que será jogada. É ele quem narra os cenários e os
acontecimentos, quem comanda e interpreta os personagens que aparecerão ao longo da
história e que não são de nenhum jogador (conhecidos como Non Player Charachter ou
NPC), quem decide os impasses durante as batalhas, além de ser o responsável por garantir o
cumprimento e a aplicação das regras.
Uma aventura de RPG pode durar o tempo de uma sessão de jogo (algumas horas ou um
turno inteiro do dia) ou mais de uma sessão e consiste em alcançar um determinado objetivo,
que pode ou não trazer benefícios aos personagens. Várias aventuras jogadas no mesmo
cenário e com os mesmos personagens é chamada de Campanha e pode durar muito tempo,
até mesmo anos, dependendo apenas da vontade e da disponibilidade dos jogadores e do
Mestre de continuarem jogando a mesma campanha e com os mesmos personagens.
Uma variação desta modalidade do jogo é o Live Action, na qual os jogadores não se
limitam apenas à descrição dos fatos e ações, mas vestem-se como seus personagens e os
interpretam em um ambiente preparado como se estivessem em uma peça de 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. (Miranda, 2005).
É importante salientar que no RPG não existem perdedores ou vencedores, é um jogo
extremamente coletivo e cooperativo, no qual um depende do outro para serem bemsucedidos nas realizações das tarefas propostas e dos objetivos a serem alcançados durante a
Campanha. Desta forma, todos se divertem e, na maioria das vezes, acabam desenvolvendo
um forte sentimento de equipe. O que acaba por constitui-lo como um importante meio de
interação social.
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Levando-se em consideração a relação entre narrador e personagens, as raízes históricas
do jogo e a forma como uma partida de RPG se desenvolve, esclarece Steve Jackson (1994, p.
3):
Um RPG não é um jogo no sentido lato, é um método para criação de histórias dentro
de universos ficcionais que vão sendo explorados coletivamente. As pequenas e
grandes batalhas, as verdadeiras emoções, se dão no desenrolar de uma história, uma
aventura, criada e vivida pelo grupo de jogadores. É no desenrolar destas histórias
que surgem as derrotas e vitórias, altos e baixos que somados ao fim garantem ao
participante a satisfação de ter atuado como um viajante dos caminhos que a
imaginação da equipe resolveu trilhar.
As narrativas no RPG podem ser realistas ou fantásticas. Os jogos podem apresentar
qualquer tema, de acordo com o interesse de quem joga. Os temas dos jogos também podem
ser transdisciplinares, ou seja, vários temas interligados e em diálogo. O que favorece muito o
desenvolvimento da criatividade, o interesse por informações e conhecimentos e habilidade de
adaptação para a solução de problemas.

1.2.2

– O estigma

Apesar da quantidade cada vez maior tanto de adeptos do jogo quanto de estudos
acadêmicos em áreas variadas de conhecimento, o RPG, assim como a maioria dos jogos de
guerra, já foi e ainda é visto como algo perigoso e estimulador de violência por ser um jogo
que envolve lutas e batalhas sangrentas, além de monstros, seres sobrenaturais e magias.
Principalmente por ser um jogo no qual o jogador interpreta e se coloca no papel desses
monstros e seres, o que acaba lhe conferindo uma visão preconceituosa e estereotipada por
parte de quem não conhece. É fato que em determinadas épocas e momentos de nossa história
houve alguns crimes e acontecimentos que foram ligados ao jogo, porém há também inúmeras
controvérsias a respeito. Segundo Rocha (2006), o primeiro caso que instigou a mídia e a
população a olhar com medo para o RPG aconteceu no verão norte-americano de 1979,
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quando um estudante da Universidade de Michigan, de dezesseis anos, desapareceu com a
intenção de cometer suicídio e, como ele costumava jogar RPG, logo o caso foi associado ao
jogo. Mais adiante, em 1982, houve um outro caso de suicídio que mais uma vez foi
associado ao jogo, o que acabou trazendo sérias consequências, dando início a um grupo de
pais e familiares criado exclusivamente para fazer frente ao jogo e tentar a sua proibição. Em
ambos os casos os jovens tinham histórico de depressão e problemas familiares diversos, mas
isso não foi levado em conta em nenhum momento durante as investigações (Rocha, 2006).
Segundo um artigo publicado no site Places to Go, People to Be as perseguições ao RPG:
Originaram-se na mídia em resposta aos suicídios do universitário de 16 anos, James
Dallas Egbert III, em agosto de 1980 e da estudante de 16 anos do Esino Médio Irvin
Bink Pulling II em junho de 1982. Apesar de uma ampla gama de fatores
psicológicos e sociais tais como vício em drogas, um longo histórico de depressão
crônica, conflitos familiares acerca de orientação sexual, humilhação pública no
ambiente escolar e até mesmo dúvidas sobre se eles tinham realmente jogado algum
RPG regularmente, a interpretação da mídia dos eventos foi a de que o “estranho
jogo de D&D” foi um fator crucial em seus suicídios. Além disso, Patricia Pulling,
mãe de Bink Pulling, tentou processar TSR , o fabricante de Dungeons and Dragons,
pela morte de seu filho. O caso foi retirado do tribunal em 1984. Ela então fez uma
parceria com o Psiquiatra Thomas Radecki, director do National Coalition on
Television Violence (NCTV), para formar uma nova organização com laços estreitos
com vários grupos cristãos fundamentalistas e o Partido Republicano dos EUA
chamada Bothered About Dungeons and Dragons (B.A.D.D). Pulling ligava sua
crença de que haviam influencias Satânicas nos RPGs para além de três outras
ameaças percebidas para a ordem social: Músicas de Heavy Metal, o Renascimento
dos cultos pagãos e os Rituais satânicos. A fidelidade percebida entre essas ameaças
díspares tornou-se a peça central do pânico moral anti RPG.5 Fonte: Site Places to
go, People to be: http://ptgptb.org/0025/moral.html

5

Texto original: originated in the media response to the suicides of 16 year old college sophomore James Dallas
Egbert III in August 1980 and 16 year old high school student Irving Bink Pulling II in June 1982.
Despite a wide range of psychological and social factors such as drug addiction, a long history of chronic
depression, confrontation with parents over sexual orientation, public humiliation in the school
environment and even doubts as to whether they had actually played any RPGs regularly, the media
interpretation of the events was that the "strange game of D&D" was a crucial factor in their suicides.
Additionally, Patricia Pulling, mother of Bink Pulling, attempted to sue TSR, the manufacturer of
Dungeons and Dragons, for the death of her son. The case was thrown out of court in 1984. She then
partnered with Illnois psychiatrist Thomas Radecki, director of the National Coalition on Television
Violence (NCTV), to form a new organization with close links to several Fundamentalist Christian bodies
and the US Republican Party called Bothered About Dungeons and Dragons, B.A.D.D. Pulling linked her
belief that there was Satanic influence inherent in RPGs to that of three other perceived threats to the
social order: Heavy Metal music, the Pagan revival and the Satanic Ritual Abuse scare. The perceived
allegiance between these disparate threats became the centrepiece of the anti RPG moral panic.
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Já no Brasil, houve alguns casos de crimes violentos nos quais um ou mais dos
envolvidos jogavam RPG. Assim, logo associaram os homicídios a possíveis rituais satânicos
estimulados pelo jogo. O caso mais famoso de incriminação do jogo no país foi uma tragédia
ocorrida em 14 de outubro de 2001, que foi o assassinato da estudante Aline Silveira, de 18
anos. A jovem tinha viajado com uma amiga para a cidade de Ouro Preto para uma festa
conhecida como “A Festa do Doze” e foi assassinada a facadas e encontrada sob uma lápide
em um cemitério. Como aponta Vasques (2008), “A relação com o RPG deu-se pelo fato de
que a prima da vítima já tinha participado de sessões de RPG e de que alguns moradores da
república de estudantes que hospedava as garotas eram também jogadores. No entanto, não há
notícias de que a vítima tivesse jogado RPG em algum momento de sua vida.” (p.42). A partir
daí, jogadores e pesquisadores uniram-se para defender o seu passatempo favorito na
esperança de acabar com o estigma negativo associado ao jogo, surgindo então vários estudos
que apontam os aspectos positivos do RPG na vida de seus jogadores e desmistificando o
estereótipo de alienador e estimulador de violência que o jogo acabou adquirindo.
Miranda (2005), ao entrevistar jogadores de RPG para sua Dissertação, constatou que
vários desses jogadores apontaram como aspectos negativos do jogo o preconceito sofrido por
parte da sociedade:
[...] 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 (Miranda, 2005, p.
104)

Assim, o autor aponta que o fato de alguns jogadores dispenderem tanto tempo com o
jogo e, algumas vezes, abrirem mão de outras atividades de socialização, contribui para o
estigma que o jogo carrega como sendo algo prejudicial aos praticantes. É importante apontar
também que por se tratar de um jogo que se assemelha às brincadeiras de faz de conta que
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compõem o universo infantil, os jogadores, muitas vezes são hostilizados por passarem tanto
tempo “brincando”, principalmente em se tratando de jogadores mais velhos, que
teoricamente não tem mais idade para brincar (Miranda, 2005).

1.3 – O RPG como objeto de estudo
A literatura no Brasil a respeito do Role Playing Game tem crescido a cada dia,
principalmente na área da Educação, com estudos que utilizam e defendem o jogo de RPG em
sala de aula. A partir das pesquisas realizadas nos bancos de dados obtive um resultado de 75
estudos entre Teses, Dissertações, Monografias, Livros e Artigos. No Brasil, esses estudos
datam a partir do ano de 1996 com o livro de Alfeu Marcatto até 2015, sendo um total de 54
distribuídos nas áreas de Educação, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia,
Comunicação, Design, entre outros. Já os estudos no exterior datam de 1994 até 2015, sendo a
maioria oriundos dos EUA e da Finlândia e contabilizando um total de 21 trabalhos entre as
áreas de Psicologia, Educação, Sociologia e Antropologia.
A partir disso, foi possível constatar que a primeira vez em que se falou na utilização do
jogo de RPG, no Brasil, para outras áreas que não o entretenimento foi com o surgimento do
livro “Saindo do Quadro”, de Marcatto, em 1996, no qual ele propõe uma forma de
professores utilizarem o RPG em sala de aula e “ensina” como fazer isso. No ano seguinte,
em 1997, surgiu a primeira tese de Doutorado sobre esta temática, de Sonia Rodrigues e que
posteriormente virou um livro publicado em 2004 sob o título: Roleplaying Game e a
Pedagogia da Imaginação do Brasil, no qual a autora estuda o RPG enquanto produto da
indústria cultural que tem produções específicas no país, discutindo matrizes narrativas nas
quais o RPG seria um jogo de produção de narrativas ficcionais feito de forma oral. Em
seguida veio o trabalho de Pavão, em 1999, publicado pela Editora Devir (especializada no
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ramo do RPG no Brasil) no ano de 2000, versando sobre os significados da leitura e escrita
entre mestres de RPG. A autora realizou uma pesquisa empírica com jogadores,
especificamente os que exerciam o papel de Mestre/Narrador, a respeito do desenvolvimento
da leitura e da escrita a partir da prática do RPG, verificando um melhor desempenho nessas
áreas por parte desses jogadores.
Ainda seguindo por essa mesma linha, Braga (2000) realizou um estudo a respeito da
leitura e escrita, desta vez com os jogadores de RPG, sendo, segundo a autora, um encontro
com um processo lúdico de desenvolvimento de leituras e escritas de adolescentes fora dos
muros escolares. Martins (2000), traçou um paralelo entre a atividade lúdica dos jogos de
RPG e o desenvolvimento da socialização e autonomia a partir da prática do jogo. A análise
foi realizada sob a ótica da teoria de Piaget e chegou à conclusão de que o jogo estimula o
desenvolvimento de uma série de capacidades humanas, o que o torna uma excelente
ferramenta de trabalho a ser utilizada em sala de aula. Por sua vez, Pereira (2003), utilizou as
teorias de Vygotsky para analisar as possiblidades da utilização do RPG na educação para
surdos, como método facilitador da aquisição de linguagem. Com o aumento da inclusão do
RPG em sala de aula, Fairchild (2004), publicou um estudo sobre a utilização do RPG na
educação, intitulado “O discurso de escolarização do RPG”, falando sobre como o
crescimento do mercado tem influenciado o discurso quase vazio de inserção do RPG na
educação, respondendo a um anseio tanto dos jogadores que almejam maior visibilidade para
o jogo, quanto de empresas que produzem esses jogos.
Em 2005 surge o primeiro estudo na área da Psicologia, com a dissertação de Eduardo
Silva Miranda que teve como objetivo traçar um panorama das características do jogo e do
lugar que ele ocupa nas relações sociais dos jogadores e suas consequências. Assim, foi
possível avaliar o lugar da prática de jogar na rotina dos participantes e inferir sobre alguns
aspectos psicológicos intrínsecos ao jogo. O estudo contou com duas etapas. Primeiramente
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foi aplicado um questionário em um total de 22 jogadores, com perguntas a respeito de como
conheceram o jogo, há quanto tempo jogam, quais os benefícios, entre outros. Em seguida,
foram realizadas entrevistas com esses jogadores, para aprofundar as respostas dadas no
questionário, chegando-se à conclusão de que do ponto de vista subjetivo, existe 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. 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. Os jogadores apontaram, também como benefícios do jogo,
o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento de novos interesses, a socialização e a
ampliação da visão de mundo (Miranda, 2005).
Posteriormente, Serbena (2006), defendeu sua tese sobre uma análise simbólica da
vivência do mito do herói pelos praticantes de RPG da cidade de Curitiba/PR, a partir da
Psicologia Analítica e da teoria do Imaginário. Ele defendeu que, na figura do herói, o jogador
projeta o que é e o que gostaria de ser podendo adquirir uma percepção de suas próprias
características por meio da interação com os membros do grupo e da interpretação do
personagem. Seguindo nesta mesma linha, Guimarães (2007), abordou os processos de
construção de conhecimento acerca do outro e de si mesmo através das relações
intersubjetivas proporcionadas pelo jogo em grupo. O estudo filmou sessões de jogo de um
grupo de universitários de São Paulo e analisou as interações entre os membros, concluindo
que:
No campo das relações intrasubjetivas, a interpretação dos personagens permite aos
jogadores experimentarem a si mesmo no lugar de outro de si, produzindo um
confronto subjetivo entre vozes internalizadas. Os jogadores identificaram diferenças
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entre seus desejos enquanto personagens no campo da história e o desejo de pessoal
em relação a participação no jogo. (Guimarães, 2007, p. 77).
Esses estudos apontam para o caráter psicológico do jogo e suas potencialidades no
desenvolvimento das interações sociais e interpessoais dos jogadores, apoiados em diferentes
teorias e fundamentos da Psicologia. Estes, vão desde os processos cognitivos, com base em
teorias do Desenvolvimento humano, quanto a processos psicossociais ancorados pela
Psicanálise. Apesar das diferentes formas de reflexões, todos chegaram a conclusões que nos
levam a pensar que o RPG vai além de um simples jogo que proporciona diversão.
Amaral (2008) e Schmit (2008), realizaram estudos abordando a inclusão do RPG na
educação como recurso pedagógico. Amaral (2008), realizou um estudo de caso participante
com dez alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma Instituição Estadual de Ensino em
Recife, com o objetivo de analisar em que o uso pedagógico do RPG pode contribuir para o
ensino de Física, integrado ao de Matemática, História e Ética. O autor concluiu que o jogo
exerceu influência positiva sobre o aprendizado de conceitos físicos, matemáticos, históricos e
éticos, além de promover algumas mudanças de atitude dos alunos em relação ao processo de
aprendizagem. Já Schmit (2008), deteve-se em fazer alguns apontamentos teóricos que
serviriam de reflexão para educadores e pesquisadores sobre o uso do RPG na educação a
partir de sua inserção em sala de aula. Cavalcanti & Soares (2009), publicaram um artigo
apresentando a aplicação do jogo no ensino de química para subsidiar professores em sua
atuação profissional, de forma que esses professores pudessem aprender a utilizar a estratégia
do jogo para avaliar e discutir o conhecimento químico com os alunos.
Nos últimos cinco anos surgiram vários outros trabalhos na área da educação, seguindo
a mesma linha de pesquisa já tratada, todos mostrando a importância e a utilidade do RPG
enquanto ferramenta pedagógica a ser implementada em sala de aula, alguns com exemplos
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específicos de como utilizar e outros apenas apontando para a possibilidade da utilização.
(Amaral & Bastos, 2011; Francisco, 2011).
Existem hoje, no Brasil, alguns grupos de pesquisadores que compartilham seus
trabalhos através das redes sociais e de sites específicos da área, como é o caso do site:
http://www.pesquisarpg.ufpa.br/ que foi criado especificamente para a publicação de
trabalhos acadêmicos sobre o RPG. Em 2014 surgiu a Narrativa da Imaginação, uma
Organização Não Governamental (ONG) de educação e cultura, com sede em
Uberlândia/MG, atuante na produção, divulgação e aplicação de jogos narrativos (RPG,
LARP, cardgame, boardgame e swordplay) e linguagens artísticas. Atrelada à criação da
ONG está também a criação da Revista Mais Dados, que nada mais é do que uma revista
científica voltada à análise crítica de jogos de representação (RPG e LARP) e congêneres
(Cardgame e Boardgame).
Assim como no Brasil, os estudos acerca do RPG no exterior também abrangem várias
áreas de interesse, mas a maioria concentra-se na Psicologia e Sociologia. Dos 75 trabalhos
encontrados durante a revisão de literatura, 21 foram internacionais. Sendo 11 artigos, 3
dissertações, 6 livros e 1 tese distribuídos entre Estados Unidos, Finlândia, Austrália, China,
Portugal, Irlanda, Suécia e Suíça.
Chung (2013), publicou um estudo com jogadores e não jogadores de RPG, avaliando
criatividade e memória através de uma bateria de testes, tendo como resultado a obtenção de
maiores escores por parte dos jogadores. Associando, assim, as potencialidades do jogo a um
melhor desempenho cognitivo. Smith (2013), estudou a auto eficácia ancorado pela teoria de
Bandura e encontrou em seus resultados que ela é melhor desenvolvida em praticantes do
jogo. Já Rosselet & Stauffer (2013), publicaram um estudo utilizando o RPG em terapia de
grupo com crianças e adolescentes superdotados e afirmam que “o RPG oferece aos
jogadores, especialmente crianças mais velhas e adolescentes, a oportunidade para
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trabalharem seu autoconceito e para desenvolverem ainda mais a sua identidade pessoal e a
consciência social de regras e funções”.6(p.173). Para eles, o fato de crianças e adolescentes
poderem “assumir” diferentes identidades permite aos jogadores explorar e integrar os vários
aspectos de si mesmos e experimentar consequências negativas de suas ações em um
ambiente seguro. Assim , eles podem construir a sua identidade e individualidade pouco a
pouco, o que é de particular importância durante a infância e adolescência. Além de que o
jogo possibilita que os jogadores desenvolvam competências interpessoais, uma vez que a
história é construída através de interações verbais. Os jogadores precisam comunicar-se entre
si e com o Mestre/Narrador e são constantemente impelidos a cooperar com o grupo para
poderem superar os desafios e dificuldades do cenário.
Outro estudo importante e que tem grandes repercussões no universo dos RPGs é o de
Bowman (2010), intitulado “As funções do Role Playing Games: Como os participantes criam
comunidades, resolvem problemas e exploram identidades”7. Trata-se de um estudo com vinte
jogadores de RPG de idades e profissões diferentes, a respeito de como os jogadores
conseguem, de alguma forma, através do jogo, desenvolver comunidades de suporte e
resolução de conflitos em áreas diferentes de suas vidas. Um outro estudo desenvolvido pela
mesma autora, em 2007, foi a respeito do poder psicológico da experiência de Role Playing,
no qual ela afirma que pretende “explorar a profundidade do poder psicológico da experiência

6

Texto original: Role-playing games offer players, and especially older children and adolescents, opportunities

to work on their self-concept and to further develop their personal identity and awareness of social rules and
functions.

7

Título original: The Functions of Role-Playing Games: How Participants Create Community, Solve Problems
and Explore Identity.
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de jogar RPG que vai além das explicações corriqueiras de escapismo e entretenimento”8
(Bowman, 2007, p.2). Neste estudo ela apresenta o uso do jogo em terapias, nas escolas e até
em treinamentos militares. Segundo Bowman (2007, p. 13),
Embora os jogos possam, na verdade, ser agradáveis, esta prática ritual possui o
potencial para efeitos psicológicos de longo alcance e pode vir a ser um poderoso
veículo de expressão. Os indivíduos podem explorar aspectos mais profundos de suas
próprias mentes através da alteração do ego, construir cenários para possíveis crises
futuras através da resolução de problemas e estabelecer um sentimento de coesão
comunitária através do espaço liminar do jogo enquanto simulação do mundo. A
exposição a jogos de RPG, em qualquer idade pode incentivar a criatividade
colaborativa e aprimorar a experiência de "vida real" em suas muitas facetas.9

Montola (2008), abordou as relações e redes sociais de jogadores e suas repercussões na
vida além jogo. O autor afirma que “o Role-play é uma atividade social na qual três elementos
estão sempre presentes: o mundo imaginário do jogo; uma estrutura de poder e a
personalidade personificada dos jogadores”10(p.22). Bergström (2012), por sua vez,
investigou a influência das regras, que são tão presentes e importantes nos jogos de RPG em
geral, sobre a vida dos jogadores. O estudo teve como foco a forma como os jogadores lidam
com as regras fora do jogo e utilizou entrevistas e discussões grupais com o intuito de fazer os
jogadores refletirem sobre como eles são influenciados pelas regras não só no universo do
jogo, mas na vida real. Em 2015 Lankoski & Björk editaram e publicaram o livro “Game
Research Methods” no qual há uma compilação de vários artigos de pesquisas com jogos
8

Texto original: This paper will explore the deeper psychological power of roleplaying, a departure from the

usual explanations of escapism or entertainment.
9

Texto orginal: Though gaming can indeed be enjoyable, this ritual practice possesses the potential for farreaching psychological effects and remains a powerful vehicle for expression. Individuals can explore deeper
aspects of their own psyches through ego alteration, build scenarios for potential future crises through problemsolving, and establish a sense of communal cohesion through the liminal space of the game-world. Exposure to
roleplaying games at any age can encourage collaborative creativity and enhance the experience of “real life” in
its many facets.
10

Texto original: Role-play is a social activity, where three elements are always present: An imaginary game

world, a power structure and personified player characters.
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utilizando métodos variados, sejam eles qualitativos, quantitativos e até mistos. Mostrando,
assim, as várias facetas e formas de se fazer pesquisa nesta área tão ampla que é a dos jogos,
em específico a dos Role Playing Games.
Internacionalmente existem dois famosos journals específicos intitulados “International
Journal of Role-Playing”, da Holanda e o “Journal of Interactive Drama” do Taiwan que
publicam artigos, resenhas e pesquisas relacionadas ao RPG em diversas áreas do
conhecimento e de lugares distintos do mundo. Além disso, atualmente existem grandes
grupos online de pesquisadores e aspirantes a pesquisadores que se reúnem para compartilhar
material e divulgar seus trabalhos a respeito dos Role Playing Games, tanto no Brasil quanto
em outros países.
Assim, tomando como base a revisão de literatura apresentada, é possível perceber que
o RPG tem se difundido bastante e despertado o interesse de muitos pesquisadores ao redor
do mundo, mobilizando esferas distintas do conhecimento, seja utilizando o jogo como
instrumento para educação, seja como técnica terapêutica ou até mesmo para treinamento de
habilidades específicas. Além disso, fica clara a influência do jogo na vida dos jogadores, uma
vez que os estudos apontam para a intrínseca ligação de aspectos pessoais, sociais e
emocionais da vida real com o universo do RPG.
São muitas as teorias e perspectivas teóricas que embasam os estudos citados, em se
tratando da Psicologia. Assim, podemos perceber que o jogo tem sido analisado e estudado
sob diferentes pontos de vista. Embora nenhum desses estudos tenha como referencial o
pensamento heideggeriano, todos trazem, de alguma forma, as relações que se desenvolvem
entre os jogadores. Tal fato me leva a pensar na possibilidade de olhar para essas relações a
partir do pensamento de Heidegger, que vê o homem como um ser-com, que tem como caráter
constituinte do seu ser o fato de estar sempre em relação, seja com os outros ou com o mundo
no qual está inserido.
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Outro aspecto importante que me chama atenção nesses estudos referidos, é quando
chamam a atenção para o fato de o jogador poder se projetar no personagem criado, podendo
ser várias pessoas diferentes dentro do jogo. Isso me leva a pensar que o jogo pode
proporcionar aos jogadores um espaço de poder-ser, uma vez que esses estudos ressaltam os
aspectos do jogo que tratam da possibilidade que o jogador tem de se projetar nos
personagens, experimentando assim diferentes personalidades. A esse respeito, Miranda
(2005), afirma:
Quando se joga RPG, os papéis interpretados pelos praticantes são vetores de
participação destes na história que vai sendo contada coletivamente. 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 ideias do
jogador-criador. (p.62)
Sobre essa possível influência na formação da personalidade, penso no que Heidegger
(1927/2013) chama de modos-de-ser do Dasein, pensando que esse jogador ao poder criar e
viver um personagem, tem diante de si a possibilidade de experienciar distintos modos-deser, podendo apropriar-se dessa experiência, ou não. Portanto, esse estudo propõe-se a fazer
uma reflexão, a partir da Analítica da Existência heideggeriana, sobre a experiência
existencial do jogador de RPG enquanto jogador, uma vez que os estudos aqui apresentados
apontam para aspectos psicológicos e emocionais intrínsecos ao jogo, levando-me a pensar
na possiblidade de o jogo vir a ser uma poderosa via de ação terapêutica, por proporcionar um
ambiente seguro no qual esse jogador pode assumir diferentes modos-de-ser e entrar em
contato com seus desejos e até com novas possibilidades de ser.
Assim, ao estudar um pouco mais sobre o RPG e me aprofundar no pensamento
heideggeriano acerca da analítica da existência, deparei-me com a necessidade de
compreender a experiência de quem joga, atentando para o que leva uma pessoa a jogar; que
atrativo o jogo exerce que faz com que o jogador dedique tanto tempo de sua vida a ele, uma
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vez que demanda esforço e dedicação, causando um forte envolvimento não só pessoal, mas
também emocional. Para que esta ponte entre o RPG, a experiência de ser jogador e o
pensamento heideggeriano possa surgir, é preciso entender um pouco este pensamento, como
ele surgiu e em que se baseia. Assim, o capítulo a seguir, constitui-se em um esforço de
apresentar alguns pontos da Analítica da Existência do filósofo Martin Heidegger e como, a
partir desse pensamento, foi possível discutir e refletir sobre o RPG a partir da ótica
fenomenológico-existencial.
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2. O pensamento filosófico de Martin Heidegger
Nenhuma época soube tantas e tão diversas coisas do homem
como a nossa. Mas em verdade, nunca se soube menos o que é o
homem” (Martin Heidegger).

Ao iniciarmos um diálogo com o pensamento de Heidegger, é importante esclarecer que
o que buscamos com este estudo é a possibilidade de lançar um olhar para o jogador de RPG,
na tentativa de compreender como ele se sente, o que pensa e quais os sentidos que atribui a
sua experiência como jogador. Para tanto, faz-se necessário discorrer sobre o percurso do
pensamento heideggeriano, destacando alguns pontos importantes para as reflexões que se
seguirão ao longo do trabalho.
O ponto de partida para o pensamento de Heidegger em “Ser e Tempo” é a retomada da
questão sobre o sentido do ser que foi deixada de lado ao longo do tempo. Assim, ele propõe
uma analítica da existência pautada no questionamento sobre o sentido do ser e não sobre o
que é o ser, dando início a uma ontologia e rompendo com o pensamento metafísico vigente
para o qual o homem constitui-se em uma divisão entre interioridade e exterioridade, de forma
dicotômica, e pautado por explicações de causa e efeito em busca de uma verdade única e
absoluta. Assim, à medida em que a metafísica transita no âmbito da conceituação, Heidegger
nos leva a pensar no âmbito da existência. Para Heidegger (1927/2013), o homem é um
Dasein ou ser-aí, sendo ele o único ente capaz de questionar sobre sua própria existência:
“Esse ente que somos cada vez nós mesmos e que tem, entre outras possibilidades-de-ser, a
possibilidade-de-ser do perguntar, nós o apreendemos terminologicamente de Dasein” (p. 47).
É importante salientar que Dasein não vem a ser sinônimo de homem, mas sim um modo-deser desse homem, é o lugar onde o ser se manifesta, podendo esconder-se ou revelar-se. Dessa
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forma, o Dasein é o homem em sua cotidianidade, junto com os outros e em seus afazeres e
preocupações e também é o ser-no-mundo, tornando assim, cooriginária, a relação entre
homem e mundo e na qual um não existe sem o outro. Diferentemente do pensamento
metafísico, nesta perspectiva, homem e mundo não são duas coisas separadas entre si e nem
se sobrepõem um ao outro. Para Heidegger, mundo vai além da definição do espaço físico no
qual estamos inseridos, é um espaço de abertura de sentidos que possibilita a existência do
espaço físico, uma vez que “ao Dasein é essencialmente inerente: o ser em um mundo”
(Heidegger, 1927/2013, p.61). Mundo é, então, uma estrutura de sentido, um contexto de
significação e linguagem que está sempre em movimento.
Para Heidegger, o Dasein é essencialmente um ser-com, ou seja, um ente que tem o
modo de ser-no-mundo e que não é fechado em si mesmo, mas que está sempre em um
contexto relacional. Por considerar esse modo de ser-com como originariamente constitutivo
do Dasein, Heidegger faz uma diferenciação no que diz respeito ao modo como essas relações
se mostram. Dessa forma, ele designa o modo de ser da ocupação para a forma como o
Dasein se relaciona com os entes que não têm o modo de ser-no-mundo, ou seja, com as
coisas e objetos, dos quais nós apenas nos ocupamos e os utilizamos como instrumentos. Já
para “o ente em relação ao qual o Dasein se comporta como ser-com, mas não tem o modode-ser do instrumento utilizável, é ele mesmo Dasein. Desse ente o Dasein não se ocupa, pois
com ele se preocupa” (Heidegger, 1927/2013, p. 351). Quando essa preocupação apresenta
um caráter de ocupação para com outro, tratando-o de forma utilizável, Heidegger a denomina
como um modo deficiente de preocupação-com.
Ainda sobre o modo-de-ser da preocupação, esta, em seus modos positivos, apresentase em duas possibilidades: pode ser uma preocupação que retira o outro do seu lugar e o
ocupa, substituindo-o. Ou seja, “essa preocupação-com-o-outro se incumbe pelo outro daquilo
de que este deve se ocupar” (Heidegger, 1927/2013, p. 353) entregando-lhe as coisas prontas
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e acabadas, desobrigando-o de suas responsabilidades e escolhas; e o segundo modo é o da
“preocupação-com que não substitui o outro, mas sim o pressupõe em seu poder ser
existencial, não para retirar-lhe a ‘preocupação’, mas para, ao contrário, restituí-la
propriamente como tal” (p.353), ajudando assim, o outro a apropriar-se do seu ser e de suas
obrigações como sendo suas, tornando-o livre para ser quem ele é. Quanto a isto, Heidegger
afirma:
A preocupação-com se prova, assim, como uma constituição-do-ser do Dasein, que
nas suas diversas possibilidades se prende, de um lado, ao ser do Dasein em relação
ao mundo da ocupação e, de outro, ao ser próprio relativamente ao Dasein ele
mesmo (Heidegger, 1927/2013, p. 353).
Seria então possível pensar que as relações que se desenvolvem dentro do universo do
jogo de RPG são pautadas pelo modo-de-ser da preocupação-com, que não substitui o outro
em suas responsabilidades? Levando em consideração que a construção da narrativa acontece
a partir das consequências das ações de cada personagem e que estas ações são escolhidas
pelo jogador, acredito que o jogo pode convocar o jogador a lidar com suas escolhas e
possíveis consequências advindas de suas ações, tendo que enfrentar as mudanças no rumo da
história, que nem sempre serão as esperadas.
O pensamento heideggeriano é responsável por recolocar o homem na sua condição
existencial, buscando compreendê-lo em sua “facticidade”, aceitando como modo constitutivo
de seu ser-no-mundo, o caráter de mutabilidade e relatividade de sua existência. Segundo Sá
(2010, p.184), “A ‘facticidade’ dispersa o ser-no-mundo em múltiplas possibilidades de ser,
delineando certas aberturas e limites do Dasein, porém a existência é um projeto (Entwurf) no
qual a compreensão (Verstehen), como estrutura originária, possibilita uma margem de
movimentos, um espaço de poder-ser”. Então, para o filósofo, o modo de ser do homem
consiste em possibilidade, sendo compreendido como existência (ek-sistencia), ser-para-fora.
Assim, apenas o Dasein existe, uma vez que o seu ser está sempre em jogo.

47

Portanto, a tarefa de analisar o Dasein será sempre incompleta e provisória, ela apenas
“põe à mostra o ser desse ente, mas não lhe interpreta o sentido” (Heidegger, 1927/2013, p.
73), uma vez que esse ser é sempre inacabado e está em constante mudança a partir de suas
experiências e historicidade, tornando impossível de lhe interpretar o sentido como algo
fechado e acabado. Desta feita, pensar o Dasein como ser-no-mundo, é pensar nele como um
ser temporal e histórico.
A esse respeito, Heidegger desenvolve uma analítica do Dasein mostrando que a
temporalidade e a historicidade são inerentes à sua constituição. Para o filósofo, as
características fundamentais do ser humano são modos em que é possível ser. Assim, o
Dasein é compreendido sempre com base em sua existência, ou seja, em uma possibilidade de
ser ou não ele mesmo.
Em Ser e Tempo, Heidegger fala da temporalidade como constitutiva do ser e enfatiza
que ela vai além das definições concretas de tempo cronológico que temos. Para ele, o tempo
Deve ser posto em claro e deve ser genuinamente concebido como horizonte de todo
entendimento-do-ser e de toda interpretação-do-ser. Para entendê-lo, faz-se
necessária uma explicitação originária do tempo como horizonte do entendimentodo-ser, a partir da temporalidade como ser do Dasein que-entende-ser. (Heidegger,
1927/2013, p. 75).

Assim, o Dasein encontra o seu sentido de ser na temporalidade, que é a condição da
possibilidade de historicidade como um modo-de-ser temporal. Historicidade, nesse sentido, é
anterior ao que conhecemos como história, no sentido de acontecimentos universais.
“Historicidade significa a constituição-de-ser do ‘gestar-se’ do Dasein como tal, sobre cujo
fundamento é unicamente possível algo assim como a ‘história universal’, o histórico a ele
pertencente”. (Heidegger, 1927/2013, p. 81). Ao refletir sobre essa historicidade o filósofo
chega à conclusão de que o Dasein é o seu passado e que se “gesta” sempre a partir do seu
futuro em cada modo de ser que lhe é próprio, afirmando que “o seu próprio passado – o que
significa sempre o passado de sua ‘geração’ - não segue atrás do Dasein, mas, ao contrário,
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sempre o precede” (p. 81) podendo ele dar-se conta ou não disso. Seguindo esse pensamento,
Cardinalli (2012), afirma que “a história não é o acontecido, não são os fatos passados, mas é
a possibilidade do acontecer”.
Essa possibilidade do acontecer histórico está sempre relacionada com a temporalidade,
tendo em vista que o Dasein é um ser-no-mundo e ao relacionar-se com os outros e com as
coisas, ele é no tempo presente à medida em que carrega com ele um passado. Porém, é na
possibilidade de um futuro, de algo que ainda está por vir que nos movemos em direção a
algo. Por isso a temporalidade e a historicidade do Dasein estão interligadas e influenciam
suas decisões e escolhas, porém não o determinam.
Feijoo (2010), faz um resumo da gênese da analítica do Dasein apresentada no
parágrafo nove de Ser e Tempo, a partir das definições iniciais trazidas no livro:
A primeira consiste em considerar o seu caráter de singularidade. A existência é o
ser-do-ente do homem: Dasein. Em outras palavras, o Dasein ou ser-aí é o ente cuja
essência é o existir; A segunda definição coloca em pauta o fato de que o ser-aí é
marcado pela lógica do ter de ser, ou seja é o ente que, sendo, se responsabiliza e
assume seu próprio ser. Por fim, ser-aí ou Dasein, marcado pelo caráter do poder-ser
– logo, por sua incompletude ontológica, é o ente que sendo coloca, incessantemente,
em jogo o seu ser (p. 81).

Assim, compreender o homem como Dasein significa reconhecer que ele não possui
determinações essenciais, uma vez que sendo indeterminada, a existência acontece como
sentido. Existir é ter-que-ser. O que nos leva à questão que Heidegger trata, ainda no
parágrafo nove, a respeito da possibilidade do Dasein de apropriar-se ou não de si mesmo.
Heidegger fala de dois possíveis modos-de-ser, o da propriedade e o da impropriedade. Sendo
o primeiro quando o Dasein toma para si a responsabilidade por sua existência e por suas
escolhas e o segundo quando ele não se dá conta dessa possibilidade de apropriação do seu
ser. Contudo, a impropriedade não pode ser vista como algo inferior, ao contrário, é ela quem
na maioria das vezes determina o Dasein em suas ocupações, atividades e interesses:
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Dasein é, além disso, o ente que eu sou cada vez eu mesmo. Ao Dasein existente
pertence o ser-cada-vez-meu como condição da possibilidade de propriedade e
impropriedade. O Dasein existe cada vez em um desses modi ou em sua, deles
indiferença modal (Heidegger, 1927/2013, p.169).

Ao existir somos lançados no mundo e vivemos de acordo com as regras e conceitos já
estabelecidos ao longo do tempo e, na maioria das vezes, seguimos no modo da
impropriedade; agindo de forma automática, esquecemos ou não sabemos como sermos nós
mesmos, apenas reproduzimos comportamentos e obedecemos às regras ditadas pela
sociedade na qual estamos inseridos sem questionar, acreditando ser o certo, o que acaba
privando o Dasein de sua própria responsabilidade de ser. Penso que, ao jogar RPG,
frequentemente o Dasein é convocado a entrar em contato com suas possibilidades de ser,
uma vez que no jogo ele pode ser quem e o que ele quiser, evidenciando seus anseios e
desejos mais profundos, que talvez não viessem à tona fora do universo seguro da ficção
proporcionado pelo jogo. Partindo desse pensamento, seria então possível questionar: até que
ponto o jogo proporciona ao Dasein a possibilidade de ser ele mesmo? É possível que, a partir
do jogo, o jogador saia da impropriedade cotidiana ao se deparar com a possibilidade de
expressão de diferentes modos-de-ser, ou contrariamente, acabe por permanecer na
impropriedade, vivendo no universo fictício do jogo? A intenção desse estudo não é responder
estes questionamentos, mas refletir a respeito, uma vez que a perspectiva do ser humano sob a
ótica da analítica da existência abre portas para as duas possibilidades, podendo o Dasein
apropriar-se ou não de seu modo-de-ser mais próprio.
Ao falar de modos-de-ser próprio e impróprio, Heidegger (1927/2013), nos apresenta ao
conceito de angústia, que, para ele, é inerente ao homem e surge quando as coisas perdem a
sua serventia, ou seja, quando perdem o sentido que faziam para nós. Desta feita, é na
angústia que o homem percebe a complexidade e a teia de significados que é o mundo em que
ele vive e que não é algo fixo e imutável, sendo passível de transformações inesperadas, que
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podem acabar por desamparar esse homem, no momento em que ele tem que lidar com o
desconhecido. Essa angústia revela o poder-ser mais próprio, a pura abertura de significações,
retirando o Dasein de sua decadência, por romper com a familiaridade cotidiana (Sá, 2010).
É, portanto, a partir desta compreensão que o homem se descobre livre para traçar os rumos
de sua própria existência sem prender-se ao que já está dado, apropriando-se das
possibilidades de ser que lhe são próprias. Porém Heidegger nos alerta para não incorrermos
no erro de acreditar que o Dasein passa de um modo impróprio de ser para o próprio como se
fosse uma evolução. Ambos os modos são possibilidades constitutivas do Dasein, portanto,
um modo sempre admitirá o outro como possibilidade. Como bem diz Critelli (1996, p.122),
“esse ser quem somos, próprio, precisa ser aprendido, isto é, precisamos aprender a deixar de
ser quem somos, impropriamente, para aprendermos a ser quem, propriamente, podemos ser”.
Para Heidegger, o Dasein encontra-se sempre no que ele chama de “estado-de-ânimo” e
é a partir deste estado que o Dasein está sempre aberto ao seu ter-de-ser. Segundo Critelli
(1996, p.93), o estado-de-ânimo torna evidente como, enquanto ser-no-mundo, somos tocados
e afetados pelo que nos rodeia. Uma vez que não há homem sem mundo, tudo o que
compreendemos dá-se a partir de como enxergamos esse mundo. Esta compreensão que o
homem tem se dá através do que Heidegger chama de estado-de-ânimo ou humor, que é o que
possibilita ao homem fazer determinadas escolhas e não outras, por depender do sentido que
ele atribui às coisas. Como afirma Rebouças (2010, p.59):
O homem é um ser que está lançado no mundo e nesse estar lançado ele precede a si
mesmo a partir da pré-compreensão na qual desde sempre ele está inserido. É em
razão desta que pode o homem se projetar (“escolher”) em algumas possibilidades e
não em outras, como também desvelar novas possibilidades.
Portanto, “o estado-de-ânimo é um modo-de-ser originário do Dasein, no qual este se
abre para ele mesmo antes de todo conhecer e de todo querer e para além do alcance de sua
capacidade de abertura” (Heidegger, 1927/2013, p.389); ou seja, não é algo que está sob
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controle do ser-aí, mas algo que lhe é constitutivo e que permeia sua existência, dando sentido
às suas ações. Segundo Critelli (1996), a compreensão sempre transcorre num estado de
ânimo e é esse estado de ânimo que mostra como o mundo nos afeta e como, a partir desta
afetação, seguimos nesse mundo. Para a autora, a concepção que temos um dos outros, das
coisas e das situações correntes nos dão um vislumbre do que é compartilhado por todos, mas
não nos dizem de nós mesmos e “através dos estados de ânimo não apenas temos uma noção
de como as coisas nos afetam (saudosos, perplexos ...), mas, também, de como temos sido nós
mesmos neste mundo” (p. 93).
É importante salientar que ao falar de estado-de-ânimo, Heidegger não se refere a ele
como algo interno que apenas o eu sente, mas sim de um modo pelo qual aquilo que aparece
se abre e se mostra para nós. “O ser das coisas e o seu próprio ser aparecem para os homens
através desta relação que têm com o mundo que é o estado de ânimo” (Critelli, 1996, p.97). É,
portanto, a partir dessa afinação afetiva que compreendemos previamente o ser dos entes.
Assim, é a partir do Humor que surge a compreensão prévia que o Dasein, enquanto
ser-no-mundo, tem dos fenômenos que lhe surgem e é esta compreensão que direciona o
modo como ele reage aos acontecimentos a partir dos sentidos que lhe são desvelados.
Importante deixar claro que o sentido do qual falamos aqui não está posto como sinônimo do
termo significado, “mas como direção, como norte, como destinação. Este sentido é a base
das escolhas que fazemos para ser” (Critelli, 1996, p.98). Nossas escolhas e ações são
pautadas no sentido que atribuímos ao que nos vem ao encontro, a partir de uma afinação
afetiva que nos é própria, pondo em foco a nossa liberdade de poder-ser. Nesse sentido, a
liberdade é uma condição ontológica do Dasein por ser inerente à sua existência, sendo o
homem um ser que está em constante mudança e eterno devir. Para Critelli (1996), nós
habitamos um mundo inóspito que, por não ser capaz de nos acolher plenamente, nos deixa
sem garantias de fixação, portanto “Ser-no-mundo como homens é habitar esta e nesta
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inospitabilidade” (p.17). Para muitos essa inospitabilidade pode ser vista como um
desamparo, mas é ela que, através da angústia, nos coloca em condição de liberdade, que é
própria do existir humano. Uma vez que o mundo em que vivemos está sempre podando as
nossas possibilidades de escolha por nos manter aprisionados em condutas e modos de ser
padronizados e previamente dados, fazendo com que, na maioria das vezes, sigamos vivendo
de modo impróprio. Porém, como diz Critelli (1996, p. 22), “o que é originário do modo de
ser humano, por mais acobertado e represado que seja, é reivindicante sempre e irrompe, sutil
ou violento, nos momentos e circunstâncias os mais inesperados”.
Pensando no universo do RPG, é possível que o jogo venha a ser um desses momentos
inesperados no qual o caráter originário de liberdade do Dasein irrompe, uma vez que, desde
o momento inicial de criação e idealização do personagem, até a sua posterior interpretação,
ditando suas ações e pensamentos, o jogador é convocado a escolher e a lidar com suas
escolhas, podendo lidar com diferentes escolhas, ou não. Pondo em foco a liberdade que lhe é
constitutiva, levando em consideração que, para Heidegger (1927/2013), ontologicamente o
homem já é sempre livre. Para Pompéia & Sapienza (2011, p. 18) “ser livre é a forma de ser
do Dasein e, como tal, esse ser livre se manifesta em três dimensões: o ser aberto nas
possibilidades, o ser fundado nas possibilidades, o ser lançado nas possibilidades”. Para os
autores, é o poder-ser que caracteriza a liberdade do Dasein. Porém, para que essa apropriação
da liberdade aconteça, é necessário que o jogador entre em contato com essa possibilidade,
assumindo como sendo sua a responsabilidade pelas escolhas e pelo rumo da história narrada,
o que nem sempre acontece, uma vez que cada jogador tem seus modos-de-ser e de lidar com
as situações que surgem em seus caminhos.
Partindo dessa perspectiva, ser livre implica escolha e decisão, e a este respeito,
Pompeia & Sapienza (2011), defendem que:
Talvez o mais importante a ser pensado sobre a escolha seja isto: o fundamento do
poder escolher não é a posse, é a renúncia. É que, em primeiro lugar, poder escolher
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significa estar livre para renunciar. Escolher uma coisa é abrir mão de uma série de
outras (p. 22).
Portanto, falar de liberdade e de escolhas implica também falar em responsabilidade,
tendo em vista que ao fazer uma escolha estamos necessariamente deixando algo para trás e
assumir a responsabilidade frente às possibilidades escolhidas implica no modo de ser
próprio, o qual permite ao homem assumir a escolha como sendo sua, independente das
consequências que esta venha a ter. Como bem afirma Rebouças (2010),
As possibilidades não são escolhidas arbitrariamente, mas decididas, estando aí
implicadas a relação entre a pre-sença e o mundo. A pre-sença enquanto disposição
já caiu em determinadas possibilidades, e enquanto poder-ser ela pode assumir
algumas possibilidades e recusar outras (p.59).

Assim, “o Dasein é um ser-possível entregue à responsabilidade de si mesmo (...)”
(Heidegger, 1927/ 2013, p. 409). Apropriando-se, portanto, da sua liberdade e atribuindo um
novo significado à inospitabilidade desalojadora, surgida com a angústia através da qual seu
mundo lhe foi desvelado. “Através da apropriação da existência, a inospitalidade do mundo
reapresenta-se como a essencial e originária liberdade de ser que pertence ao ser” (Critelli,
1996, p. 127).
A questão da responsabilidade e das escolhas faz-se bastante presente durante uma
sessão de RPG, tendo em vista que as ações do jogador enquanto está interpretando o
personagem por ele criado tem consequências diretas nos rumos da aventura e pode atingir
não somente a ele, mas a todos os seus companheiros de equipe. Como é possível observar no
trecho que se segue, de uma sessão de RPG:
O mestre descreve o ambiente de uma floresta na Idade Média à noite e diz para os
jogadores que eles estão vendo a princesa que eles foram designados para procurar e
levar de volta ao castelo em segurança. Ela está sendo perseguida por um homem
encapuzado com um machado na mão. Os jogadores conseguem ver o momento em
que o homem atira o machado na direção da menina, então o mestre pergunta aos
eles quais serão suas ações, o que os personagens vão fazer? Um dos jogadores que o
personagem tem a habilidade de correr muito rápido e que é muito forte diz logo que
vai correr na direção da jovem para tirá-la do caminho do machado e assim o faz,
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então o mestre narra o que aconteceu, dizendo que o machado acertou uma árvore,
mas que o impacto da velocidade e da força do homem ao colidir com a jovem a
derrubou no chão e ela quebrou o pescoço. Nessa hora todos os jogadores ficaram
indignados com isso, porque a princesa acabou morrendo. O mestre espera os ânimos
acalmarem-se e fala que era óbvio que com a velocidade e a potência que o homem
tinha o corpo da garota não aguentaria o impacto e que ele deveria ter pensado nisso
antes de agir. A partir do que aconteceu na floresta, o rumo do jogo mudou
completamente porque os personagens agora tinham que explicar a morte da irmã do
Príncipe e não havia nem sinal do homem encapuzado, eles não tinham como provar
o que aconteceu na floresta e ao invés de voltarem para o Castelo como heróis
passaram a ser fugitivos.11

Nesse trecho, é possível perceber que a ação decorrente da decisão de um jogador
prejudicou não só a ele, mas a todos os seus companheiros de equipe. É partindo de exemplos
como esse que acredito que o jogo pode vir a convocar o jogador a pensar e a lidar com suas
escolhas, implicando assim em assumir a liberdade de seu poder-ser. Aqui, não podemos
deixar de pensar na preocupação que, como já vimos, para Heidegger (1927/2013), é o
próprio movimento do existir, sendo constitutivo do Dasein. Uma vez que o jogo requer um
exercício constante de pensamento a respeito da necessidade dos outros, de agir levando em
consideração as consequências de seus atos, não só para si próprio, mas para todos os
envolvidos, é possível observar que a preocupação perpassa a relação do ser-com em todos os
aspectos do jogo, desde a criação do personagem até o momento de dar vida a ele.
Um outro ponto importante a ser tratado ao se falar no pensamento heideggeriano é o
que o filósofo veio a chamar de “Era da técnica”. Na chamada segunda fase de seu
pensamento, Heidegger dedicou-se a refletir sobre a técnica moderna. Para ele, a humanidade
tem vivido sob a égide do conhecimento tecnocientífico que a cada dia tem ganhado mais
espaço, aprisionando-nos e nos tornando reféns de sua produção. Pompéia & Sapienza (2011),
colocam que, a técnica, neste sentido, é o que caracteriza a nossa época, na qual tudo se
produz e com a mesma rapidez é substituído por um modelo melhor e mais recente. Estamos
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Situação de jogo verídica, ocorrida durante uma sessão de RPG presenciada pela pesquisadora desse estudo.
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tão absorvidos por esse modo técnico de vida que até as relações com o outro estão pautadas
pelo modo da ocupação, nos ocupamos do outro como se ele fosse apenas mais um objeto que
nos tem alguma serventia instrumental, podendo ser descartado a qualquer momento em
detrimento de um novo. Sobre isso Critelli (2002, p.85), afirma:
O modo de agir (ou ser, no caso) do homem ocidental tornou-se técnico. Trata-se de
uma orientação de conduta que aplicamos a cada gesto em relação a tudo. É esse o
único modo que entendemos ser possível no trato de nossa existência e do que quer
que nela se apresente.
A autora ainda coloca que, para Heidegger, a técnica instrumental ganhou espaço a
partir do pensamento metafísico, no qual se busca uma verdade única e absoluta para as coisas
e, através do qual, o homem pode ter o controle total, uma vez que é ele quem domina a
produção instrumental da técnica. Contudo, essa determinação instrumental da técnica não
mostra a sua essência (Heidegger, 1954/2012), por isso o filósofo dedica-se a esclarecer que o
que ele pretende não é negar a evolução e a utilidade dessa técnica, mas sim refletir sobre a
sua essência.
Diante disso, pensar sobre a essência da técnica implica em compreendê-la como
téchne, que no sentido grego quer dizer pôr em manifesto. Assim, Heidegger (1954/2012, p.
17) afirma que:
A técnica não é, portanto, um simples meio. A técnica é uma forma de
desencobrimento. Levando isso em conta, abre-se diante de nós todo um outro
âmbito para a essência da técnica. Trata-se do âmbito do desencobrimento, isto é, da
verdade.
Diante disso, a téchne grega não se configura como uma atividade ou instrumento do
homem, mas como um deixar que o ente apareça. Segundo Feijoo (2004), a diferença radical
entre a téchne e a técnica moderna encontra-se no modo de desvelamento de cada uma, no
qual o modo de desvelamento da primeira é chamado pelos gregos de Aletheia, que significa
verdade, e a verdade nesse sentido, é colocada como uma abertura ao vir a ser. Assim, de
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acordo com o pensamento de Heidegger (1954/2012), a téchne, como Aletheia, é uma forma
de desencobrimento e des-encobrimento.
Pensar sobre a essência da técnica permite ao homem um vislumbre de sua historicidade
e de como ela está pautada na técnica moderna, tornando-o alheio às suas possibilidades. É,
portanto, a partir da compreensão acerca dessas possibilidades, que o homem poderá ter uma
relação mais livre com a técnica. Para Heidegger (1959/2001), o único caminho que nos
proporciona essa relação livre com a técnica é o da meditação. Porém, ele afirma que “o
homem atual está em fuga do pensamento”, que não refletimos sobre nada, apenas
calculamos, pensamos de forma automatizada sem parar para refletir sobre o como e o porquê
das coisas. O filósofo fala ainda que:
Ficamos sem-pensamentos com demasiada facilidade. A ausência-de-pensamentos é
um hospede sinistro que, no mundo atual, entra e sai em toda a parte. Pois, hoje
toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico e, no
mesmo instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece” (p. 11).
Para Heidegger, o tipo de pensamento que vige na atualidade é o que calcula, que este
pensamento não medita, não reflete sobre o sentido que reina em tudo o que existe. E é sobre
essa reflexão que ele se refere quando fala que estamos em fuga do pensamento. Porém ele
deixa claro que meditar e refletir exige esforço e que não é fácil, uma vez que retira o Dasein
da zona de conforto e o convoca a debruçar-se sobre aquilo que lhe é mais próximo, e que,
provavelmente encontra-se esquecido.
Para tanto, na tentativa de exercitar a reflexão, pretendo buscar no pensamento deste
filósofo sobre a técnica, fundamentos para pensar o Role Playing Game (RPG) não só como
técnica no sentido moderno em que o desvelamento acontece a partir da instrumentalização,
mas também como téchne em que o desvelamento se dá a partir das próprias coisas. Cabe aqui
a seguinte questão: O RPG poderia ser pensado como técnica e como téchne? Ou seja, é
possível que o jogo além de ser um instrumento de diversão, ou até de aprendizado, possa ser
também um meio de desvelamento, de desencobrimento da verdade do ser? Acredito que esse
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desvelamento é possível a partir do momento em que o jogador vivencia novas experiências e
modos-de-ser que até então não lhe eram possíveis e entra em contato com essas
possibilidades, podendo apropriar-se delas.
Na maioria dos estudos aqui apresentados o jogo é tratado sob um caráter de utilidade
prática, uma vez que serve de meio para um fim ao ser utilizado enquanto ferramenta
facilitadora do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula (Amaral, 2008; Cardoso,
2008; Francisco, 2011; Silva, 2009; Vasques, 2008). Neste sentido, penso que se tem aí o
RPG como técnica capaz de promover mudanças a partir do momento em que os alunos
conseguem assimilar os conteúdos trabalhados em sala através do interesse desencadeado pelo
jogo. Por outro lado, o RPG ao ser jogado, de forma livre e desinteressada, sem controle ou
imposições, pode vir a ser um lugar de abertura, de devir, resgatando o sentido da téchne, por
possibilitar que o homem transpareça a si mesmo ao seu modo e a partir de si mesmo,
proporcionando-lhe o seu próprio desvelamento.
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3. Estratégia Metodológica
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza compreensiva e de inspiração
fenomenológico hermenêutica. Este estudo buscou compreender os sentidos e as experiências
dos participantes através de suas falas, partindo de uma perspectiva que considera o homem
como um ser integrado ao mundo e que se constitui a partir de sua historicidade e
temporalidade.
Pensar esse tipo de pesquisa requer uma reflexão sobre os modos de se fazer ciência
vigentes na atualidade, uma vez que seguimos por um caminho diferente dos estabelecidos.
Alguns autores como Dutra (2002) e Roehe (2006), apontam que o modelo de pesquisa
pautado pelos moldes cientificistas que visam objetividade, controle e generalização não se
encaixam no fazer das pesquisas qualitativas de cunho fenomenológico-existencial, tendo em
vista que elas possuem como característica fundamental a implicação do pesquisador em
todos os passos do estudo, levando em consideração que o pesquisador é um Dasein que se
constitui sempre como compreensão, vivenciando suas experiências a partir de um estado de
ânimo que sempre implicará a existência constante de afetos permeando o processo de
desenvolvimento do seu estudo.
Neste sentido, Dutra (2002), aponta a importância de se realizar pesquisas com bases
fenomenológicas:
A escolha de um método de inspiração fenomenológica parece o mais adequado
quando se pretende investigar e conhecer a experiência do outro, uma vez que o ato
do sujeito de contar a sua experiência não se restringe somente a dar a conhecer os
fatos e acontecimentos da sua vida. Mas significa, além de tudo, uma forma de existir
com-o-outro; significa com-partilhar o seu ser-com-o-outro (p.377).
Desta forma, a compreensão acontece a partir dos afetos suscitados no momento do
encontro, no qual o participante compartilha suas experiências com o pesquisador. Assim, a
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afetação do pesquisador tem papel fundamental durante todo o processo de construção do
estudo.
Para Heidegger (1927/2013), a compreensão consiste em projetar-se para as
possibilidades e reside na abertura do Dasein para estas possibilidades, uma vez que “o
Dasein como entender12 projeta seu ser em possibilidades” (p. 421). A interpretação é o que o
filósofo denomina como sendo a capacidade do Dasein de elaborar sobre a compreensão
através desse projetar-se. Assim, para ele "a interpretação não consiste em tomar
conhecimento do entendido, mas em elaborar possibilidades projetadas no entender" (p. 421).
Para o filósofo, o ato de compreender e, consequentemente, interpretar, carrega sempre um
estado-de-ânimo, um humor, que é responsável pela afetação de quem interpreta. Neste caso,
partindo dessa perspectiva, o pesquisador nunca será neutro, tendo sua compreensão sempre
ligada ao seu ser-no-mundo.
Segundo Heidegger (1927/2013), a interpretação se dá a partir de uma posição prévia,
visão prévia e concepção prévia, não ficando restrita a apreensão de dados preliminares, uma
vez que é sempre afetada por pressuposições. Para o filósofo, esse movimento acontece de
forma circular e contínua. Azevedo (2013, p. 88), aponta que:
Com isso entendemos que somos compreensão num movimento circular, e esta
circularidade dá-nos a entender que este processo investigativo seria provisório, por
representar o momento em que somos afetados pelos entes, coisas e outros Daseins, e
seria infinito justamente pelo seu caráter de circularidade, que nos faz sempre estar em
contato com as estruturas prévias da interpretação, portanto, sempre em continuo
processo.
Podemos dizer, então, que somos sempre compreensão e que a interpretação nada mais
é do que uma apropriação da compreensão. Para Heidegger (1927/2013), só interpretamos
porque compreendemos, sendo este um movimento circular no qual o Dasein compreende,

12

Na tradução de “Ser e Tempo” utilizada para este trabalho, a palavra compreender foi traduzida como
entender.
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interpreta e compreende novamente a partir dos sentidos que se apresentam em conformidade
com o seu estado-de-ânimo. Portanto, o que se revela no encontro e encaminha os rumos da
pesquisa é sempre marcado pelas afetações do pesquisador e suas estruturas prévias de
interpretação, bem como pelas do participante no momento de sua narrativa, desvelando e
ocultando sentidos que lhe vêm ao encontro.
Assim, para ter acesso à experiência do jogador e alcançar a compreensão foram
realizadas entrevistas narrativas com jogadores de RPG com a seguinte pergunta norteadora:
“Como é para você ser um jogador de RPG?”. A partir dessa pergunta, eles puderam falar
sobre sua experiência enquanto jogador e sobre o lugar que o jogo ocupa em suas vidas.
Heidegger (1927/2013, p,41), afirma que “todo perguntar é um buscar”, e, com este estudo,
busquei compreender o sentido que os jogadores de RPG atribuem à experiência de ser
jogador, partindo da narrativa de suas histórias.
A escolha da entrevista narrativa como instrumento de acesso aos sentidos desvelados
deu-se porque a narrativa proporciona ao pesquisador uma aproximação com a experiência do
outro, a partir da narração de sua história. Assim, para a perspectiva teórica que embasa esse
estudo, a narrativa acaba desempenhando um papel fundamental para que seja atingido o
objetivo de compreensão da experiência dos jogadores. É importante salientar que, para que
haja essa aproximação, o pesquisador precisa estar aberto e disponível para ir ao encontro do
outro e tentar compreendê-lo em seu desvelamento. Segundo Dutra (2002), essa compreensão
da experiência humana é obtida a partir da própria narrativa do indivíduo, já que através desta
o narrador nos conta sobre a sua experiência, “dando oportunidade para que o outro a escute e
a transforme de acordo com a sua interpretação, levando a experiência a uma maior
amplitude”. (p.374). Dutra (2002), afirma ainda que “a narrativa, portanto, ao considerar essa
dimensão do mundo vivido, nos sinaliza com a possibilidade de nos aproximarmos do outro,
sem que se perca a principal característica que o distingue no mundo, que é a existência
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(p.377-378). Para Heidegger (1927/2013), a existência é discurso e “porque o discurso é
constitutivo do ser do ‘aí’, isto é, do encontrar-se e do entender, é que Dasein significa ser-nomundo” (p. 465). Partindo desta perspectiva, Dutra (2002), aponta que a técnica da narrativa
possibilita uma aproximação da experiência do outro assim como ela se mostra e é vivida por
ele, permitindo que o pesquisador participe dessa experiência e se sensibilize, atribuindo seus
próprios significados, a partir de sua própria compreensão prévia.

3.1. Procedimentos:
3.1.1. Seleção dos colaboradores
Inicialmente, para chegar até os jogadores, pensamos em fazer uma divulgação virtual
através das redes sociais nas páginas dos grupos de jogadores da cidade de Natal/RN. Porém,
ao longo do desenvolvimento deste estudo, alguns jogadores com quem tive contato, e que
ficaram sabendo do meu trabalho, ofereceram-se para participar.
O Role Playing Game é um jogo extremamente livre e com inúmeras possibilidades de
práticas, podendo ter regras muito simples ou muito complexas e até mesmo nenhuma regra.
Assim, para jogar não é preciso muita coisa além de querer e de ter um grupo disposto. Desta
forma, o jogo atinge um público bem heterogêneo, que vai de adolescentes a adultos, sem
muitas distinções. Podendo estes adultos serem jogadores antigos e que jogam desde a sua
adolescência, ou iniciantes. Portanto, para esta pesquisa, os critérios de inclusão adotados
foram o da procura do jogador e o seu interesse em participar da pesquisa em questão. Tendo
como critério de exclusão a não aceitação e assinatura do Termo de Gravação de Voz e do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Assim, os participantes deste estudo foram 3 jogadores de RPG voluntários, maiores de
dezoito anos, que me procuraram e colocaram-se à disposição para compartilharem suas
experiências.
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3.1.2. Critérios éticos
Esta pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o CAAE: 54289916.1.0000.5537. Portanto,
as entrevistas foram realizadas individualmente, em um local previamente combinado com o
participante, atentando para a privacidade e sigilo do encontro. As narrativas foram gravadas,
com a devida autorização do colaborador e, posteriormente, transcritas. No momento do
encontro para a realização da entrevista, os colaboradores foram apresentados aos Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e ao Termo de Autorização para Gravação de
Voz, que foram lidos e assinados pelo participante e pela pesquisadora.

3.1.3. Análises
É, no encontro entre pesquisador e entrevistado, que a visão prévia e a abertura da
pesquisadora, abrem espaço para a compreensão do fenômeno estudado, partindo da escuta da
fala do participante (Rebouças & Dutra, 2012). Desta forma, as interpretações das narrativas
acontecem a partir da hermenêutica heideggeriana, por proporcionar uma compreensão, a
partir da reflexão das experiências vividas pelo narrador, dos sentidos que se desvelam em
suas narrativas. Para Azevedo (2013, p. 102), “Heidegger aponta que o sentido metodológico
da descrição fenomenológica é a interpretação e, em sendo assim, hermenêutica, visto que o
Dasein possui uma compreensão ontológica que lhe é constitutiva”.
Portanto, uma análise pautada na hermenêutica heideggeriana tem início muito antes do
momento da entrevista, uma vez que a pesquisadora já se encontra com uma visão prévia, a
partir de seu estado-de-ânimo, e é afetada pelos relatos no momento em que eles acontecem.
Desta forma, a compreensão do fenômeno vem à luz a partir do encontro entre pesquisador e
participante. A utilização de um diário de campo, no qual a pesquisadora relata suas
impressões e afetações após cada entrevista tem uma importância fundamental para a

63

composição final da interpretação das narrativas. Desta feita, o procedimento de análise e
interpretação deste estudo aconteceu da seguinte forma: a fim de compor a interpretação, a
partir da compreensão da experiência do colaborador, utilizei o diário com as anotações feitas
após cada entrevista contendo minhas impressões, afetações e experiências pessoais para
dialogar com os sentidos que se desvelaram no discurso dos jogadores de RPG e com o
pensamento do filósofo Martin Heidegger; as narrativas foram transcritas e lidas e, a partir da
leitura, foram destacados trechos das falas dos jogadores que mais me afetaram e me levaram
a pensar e refletir acerca de suas experiências como jogadores e com o jogo.
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4. A experiência de jogadores de RPG – Desvelando sentidos

Figura 4 – Personagens de RPG Medieval
Como vimos, para Heidegger (1927/2013), existir é ser-no-mundo-com e nossa
existência é sempre uma apreensão do que nos vem ao encontro. Para ele, a compreensão é
constitutiva de nós enquanto Daseins e parte sempre de um estado-de-ânimo que nos
possibilita atribuir sentidos ao mundo e às coisas. Partindo dessa perspectiva, a minha
experiência como jogadora de RPG esteve presente durante todo o percurso deste estudo e
perpassou a minha compreensão e interpretação das narrativas dos jogadores, que serão
apresentadas a seguir, a respeito de suas experiências como jogadores de RPG.
Portanto, como parte constituinte desta interpretação, apresento a seguir os participantes
que colaboraram com este estudo, suas narrativas sobre a experiência de serem jogadores de
RPG e minhas impressões, sentidos e interpretações que se desvelaram a partir da escuta
dessas histórias permeada pela minha própria experiência.
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A narrativa que se segue é composta por três protagonistas, jogadores de RPG e cada
um, com a sua história para contar. Os três foram voluntários que se dispuseram a conversar
sobre sua experiência e me contar um pouco sobre a história do RPG em suas vidas. Os
nomes pelos quais eles serão chamados nesse estudo é o nome de um personagem que cada
um deles criou e interpretou durante um jogo de RPG em algum momento de suas vidas.
Apresento-lhes então Sr. Bellial, Amdir e Idahlia.

4.1. Sr. Bellial
O Sr. Bellial tem vinte e oito anos, é o filho mais novo de um grupo familiar que
considera estável e sem grandes conflitos, formado por mãe e pai biológicos, dois irmãos,
duas irmãs e uma irmã adotiva, mora em Natal, Rio Grande do Norte, desde que nasceu. É
estudante de pós-graduação e jogador de RPG há cerca de dezesseis anos. Em seu tempo livre,
costuma praticar diversos hobbies, como artesanato, escrita, pintura, música e fotografia, além
de esportes, como capoeira e boxe tailandês. Ele se descreve como alguém "multitarefa" e
mediano em tudo o que faz, pois julga que entende apenas um pouco de todas as atividades
que costuma praticar. Sr. Bellial se considera uma pessoa que gosta muito de se expressar de
diversas maneiras, o que acaba por se refletir nos hobbies que possui. Em contraste, se vê
como alguém tímido e introvertido, que fala apenas quando julga que suas palavras são
necessárias.
Nos conhecemos há alguns anos e jogamos RPG juntos durante um período. Ele sempre
soube a respeito da minha pesquisa e inclusive chegou a ajudar durante a construção do
projeto para a seleção do Mestrado e sempre demonstrou interesse em participar como
colaborador, falando sempre na possibilidade de realização do piloto com ele. Assim,
chegamos a esse ponto. Entrei em contato com ele para falar do piloto e se disponibilizou
prontamente, então marcamos o encontro. Confesso que estava um pouco receosa no início
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por nos conhecermos bem e por ele ter acompanhado toda a construção deste projeto. Achei
que talvez o fato de já conhecer a pesquisa fosse influenciá-lo na hora de falar e ele acabasse
falando o que eu esperava ouvir de acordo com os meus objetivos. Porém, a experiência foi
surpreendente, e nenhum de nós dois esperávamos que ele fosse mergulhar tanto em sua
experiência a ponto de não percebermos a passagem do tempo.
Começamos com os procedimentos formais, ele leu o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e o Termo de Autorização para Gravação de Voz, esclareci algumas dúvidas, ele
assinou ambos, liguei o gravador e iniciei com a pergunta norteadora: Como é para você ser
um jogador de RPG? Ele, questionou sobre o que eu queria saber e pedi que me falasse sobre
a sua experiência como jogador de RPG. Foi incrível perceber o quanto ele mergulhou em sua
experiência e história de vida em relação ao jogo, traçando uma linha cronológica de
acontecimentos e que ressaltavam seu envolvimento com o jogo e suas relações a partir disso.
Foi uma grande viagem ao seu passado para chegar onde se encontra hoje e na pessoa que é
hoje, além de perceber como o jogo perpassou as várias etapas de sua vida acompanhando o
seu crescimento e amadurecimento. A sua narrativa foi constante e durou cerca de uma hora,
sem interrupções, na qual ele nem se deu conta de que havia falado tanto e sobre tantas coisas
que nem achava que ainda se lembraria.
O seu primeiro contato com o jogo aconteceu quando tinha cerca de nove anos e
observava seus irmãos jogarem na casa de um amigo. Ele achava muito interessante vê-los
interpretando os personagens e divertindo-se com isso, mas não permitiam que ele jogasse por
ser criança. Mais adiante, quando estava com doze anos, conheceu o sistema de RPG
chamado 3D&T e, nessa época, era fã de Pokémon, então aliou as duas coisas e começou a
jogar com um amigo que morava na sua rua e que narrava para ele e outros amigos. Este
amigo não conhecia bem as regras do sistema e muitas vezes criava as coisas do seu próprio
jeito e isso teve uma grande importância para ele:
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...a forma como esse menino narrou pra mim me influenciou bastante na forma como
eu jogo hoje em dia porque eu não sou tão apegado à regra, desde o começo o que
sempre me fascinou, no jogo, foi o fato de eu poder interpretar diferentes tipos de
personagens em diferentes tipos de cenários... eu não entendia na época que ele
estava inventando as coisas, mas eu achava massa e para mim fazia todo o sentido
do mundo, porque o sentido que eu buscava não era a regra, era sempre a
interpretação ou o personagem que eu estava criando.
Aqui fica claro que o modo como o jogo aconteceu na vida dele fez diferença na forma
como ele o joga, o que me faz pensar na questão da historicidade de cada um e de como os
sentidos que atribuímos às coisas com as quais nos relacionamos são delineados a partir de
nossas experiências. Para Heidegger (1927/2013) a historicidade “é uma possibilidade ôntica
do Dasein, cujo ser encontra seu sentido na temporalidade” (p. 81) podendo o Dasein dar-se
conta ou não desta historicidade. Neste caso, fica claro que para ele seu modo de agir e de
pensar é perpassado pela forma como as coisas aconteceram em sua vida.
Com o passar do tempo, ele conheceu outros sistemas e a multiplicidade de cenários que
existiam o fascinavam, permitindo que ele transitasse de ambientes futuristas com carros
voadores e robôs, para ambientes medievais com magos, elfos e anões, ou para o submundo
dos vampiros e lobisomens. Contudo, apesar de todas essas opções ele ainda sentia a
necessidade de criar seu próprio mundo, seu próprio cenário da forma como imaginasse: isso
foi uma coisa pra mim que significou bastante, foi esse espaço que o jogo me dava pra criar,
não só pra criar um personagem meu, mas pra criar mundos, criar cenários e poder interagir
com outros jogadores... Para ele, o maior atrativo era a possibilidade de interagir com os
mundos criados pelos outros quando estava no papel de jogador e a possibilidade dos
jogadores interagirem com o mundo que ele criava quando estava no papel de narrador. Ele
considera que essa interação teve grande influência para moldar as personalidades dele e dos
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amigos com os quais jogava e convivia, o que me faz pensar na característica fundamental e
constitutiva do Dasein de ser-com, tendo em vista que as relações estabelecidas dentro e fora
do jogo tiveram um papel importante para o seu desenvolvimento pessoal:
...eu via outros amigos meus jogando, eu não tava preso só a galera que eu via todo
dia na rua, que eu corria, que eu jogava futebol, que eu brincava de esconde e
esconde, não eu via essa galera em outros momentos, resolvendo missões que a
gente não poderia resolver estando brincando na rua ou correndo, falando de modos
que a gente nunca falaria se não estivesse jogando, então isso contribuiu bastante
para o desenvolvimento da personalidade acho que de todo mundo que jogou
comigo, porque a gente tinha a possibilidade de se expressar de inúmeras formas
diferentes.
A partir do jogo foi possível conhecer os amigos da forma como eles se mostravam em
situações inesperadas e diferentes das vividas em seu cotidiano, a oportunidade que o jogo
oferece de poder “se expressar de inúmeras formas diferentes” permite ao Dasein viver e
experienciar momentos e situações pelos quais talvez nunca passe na vida real e que, através
do jogo, podem aparecer como uma possibilidade. Ao pensar sobre essas possibilidades de
expressão ele remete-se também às possibilidades de criação e conta sobre o primeiro jogo
que criou utilizando um cenário de um desenho que gostava, porém, modificando-o e
inserindo outras coisas: ...o que me fez criar esse jogo mesmo foi a possibilidade de pegar
algo que eu conhecia e moldar da forma como eu queria [...]o RPG me deu essa
possibilidade de pegar a minha realidade e criar em cima dela. Para ele, poder modificar as
coisas e criar novos mundos sempre foi um grande atrativo do jogo. Em vários momentos de
sua narrativa ele deixa transparecer o seu encantamento diante do fato de poder viver o que
ele chama de “outra realidade”, de poder criar universos inteiros e “viver” neles. O que me faz
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pensar em como sua adolescência foi marcada pelo trânsito entre universos ficcionais
distintos e distantes do seu universo real.
Sr. Bellial fala que, nesta época, aos treze anos, não se importava com muita coisa, não
pensava muito nos personagens e estava mais concentrado nos cenários. Contudo, à medida
em que foi crescendo, conheceu novos sistemas de jogo e um, em particular, possuía um
cenário complexo e bem construído que lhe chamou atenção e, por ter achado tão interessante
não sentiu a necessidade de modificá-lo, começando aí a pensar nos personagens em si e em
suas relações, além de suas personalidades. Foi só quando começou a narrar o sistema de jogo
Vampiro, que a preocupação com o cenário ficou em segundo plano e os conflitos pessoais de
cada personagem passaram a lhe interessar - O cenário e a história de Vampiro giram em
torno de conflitos de interesse e briga por poder, a sociedade dos vampiros é organizada e
dividida em clãs e cada um possui seus próprios interesses, além da luta constante que cada
vampiro tem que travar para manter sua humanidade intacta e não ser possuído pela besta
(forma irracional na qual o vampiro não tem mais controle sobre si mesmo) - esse foi um
mundo que se mostrou interessante e completo para ele e, por isso, ele voltou sua atenção para
a criação dos personagens, atentando para a história de cada um, suas qualidades e defeitos,
suas características psíquicas e como tudo isso influenciava a forma de agir do personagem.
Então surgiu a experiência não só de jogar criando um único personagem, mas a de ser
Mestre, de criar a história que se passaria nesse cenário e os vários personagens que o
compunham, além de ter que lidar com os rumos inesperados da história que se segue a partir
das ações dos jogadores. Sobre isso ele fala:
...fez uma diferença muito grande isso pra mim, pessoalmente, porque... quando eu
fui narrar, tipo é completamente diferente você narrar e você jogar, você vai narrar
você vai criar a história, não necessariamente o cenário, mas a história, tem que ter
um eixo e você tem que manter todos os personagens lá dentro, os seus e os de quem
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você está narrando, então exige um esforço... toma um tempo do c***... assim, não
um tempo que eu digo, não um tempo cronológico assim, mas ocupa muito tempo da
sua cabeça... você às vezes para de pensar em muita coisa da sua vida porque tá
com o jogo ocupando sua cabeça.

Ele enfatiza bastante a questão do tempo que não é necessariamente cronológico, deixa
claro que às vezes o jogador é consumido por um tempo que vai além do marcado pelo
relógio, o que me fez pensar no tempo de Kairós que, na mitologia grega, é o deus do tempo
oportuno. Heidegger (1987/2009), ao falar que somos seres temporais alerta para esse tempo
que é existencial, que vai além da cronologia. É um tempo que diz do nosso existir e que não
cabe ser medido por um relógio:
O dizer hoje, ontem, amanhã é, pois, uma relação mais primordial com o tempo em
comparação com o verificar de um quanto de tempo pelo relógio. Pois esta
verificação do tempo de acordo com o relógio é apenas uma determinação aritmética
de cada hoje, ontem, amanhã (p.73).
No entanto, esse tempo existencial acaba sendo suprimido pelas determinações técnicas
do nosso horizonte histórico que nos forçam a viver sob a égide do tempo cronológico e
acabam por nos fazer esquecer que a nossa existência não é passível de medição. A fala de Sr.
Bellial, nesse sentido, me faz pensar na influência que o jogo pode vir a ter na vida do
jogador, ocupando sua mente inclusive em suas tarefas cotidianas. O que pode vir a ser
prejudicial, uma vez que o jogo transpõe a esfera do imaginário e passa a fazer parte da vida
do jogador. Ao ser interrogado sobre o quanto o jogo consumia de seu tempo e de sua vida, o
Sr. Bellial fala que por ser adolescente isso não foi um problema, uma vez que naquela época
não pensava em nada que tivesse a ver com o futuro e que tudo o que queria era se divertir e
criar, como não possuía responsabilidades maiores que apenas estudar, o jogo não chegou a
prejudicar sua vida.
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Porém, considero importante refletir sobre a possibilidade de o jogador imergir no
universo do jogo ao ponto de confundir a realidade com o imaginário, uma vez que o jogo
oferece ao Dasein a possibilidade de ser o que ele quiser, sendo as opções infinitas e
condicionadas apenas à sua imaginação. Assim, é possível que o Dasein fique tão imerso na
história do jogo e no personagem que ele interpreta que não se dê conta do que se passa ao seu
redor e de que aquilo que ele está vivendo é apenas ficção, não acredito que esse tenha sido o
caso do Sr. Bellial, mas é uma possibilidade que está presente em um jogo deste tipo e que
deve ser levada em consideração. Esse é um pensamento que me acompanha desde que
comecei a jogar, quando ainda era adolescente, e que sempre me fez pensar a respeito do RPG
como algo que pode ter grande influência na vida de quem joga. Ao me deparar com os
estudos acerca do pensamento heideggeriano, minhas reflexões sobre essa questão
aprofundaram-se e, ao ouvir outros jogadores falarem sobre suas experiências com o RPG
pude perceber que o Dasein, através das experiências vividas dentro do universo do jogo,
pode tanto apropriar-se de suas possibilidades-de-ser, como o contrário, pode permanecer ou
ser lançado na impropriedade, por não precisar lidar com as consequências que a liberdade de
poder-ser acarreta.
Ao ouvir a narração de Sr. Bellial, pude perceber que, assim como eu, ele também já
pensou bastante a respeito do jogo e já refletiu sobre as possibilidades de influências tanto
negativas, quanto positivas em sua vida advindas do RPG. Ao ser convocado a falar sobre sua
experiência como jogador, ele revisitou sua história de vida e pôde perceber todos os
momentos que o jogo esteve presente durante o seu crescimento e amadurecimento, tanto
cronológico, como existencial.
Sr. Bellial segue falando que voltará um pouco no tempo, para quando tinha treze anos e
começou a jogar um jogo baseado no cenário de Zelda, o vídeo game, que um amigo começou
a narrar. Ele conta que esta foi a campanha (nome dado a história que vai ser jogada) mais
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importante da vida dele, uma vez que durou dez anos. Ele jogou dos treze aos vinte e dois
anos, mais ou menos, foi uma campanha que teve início no começo da sua adolescência e só
veio acabar quando já estava na faculdade, o que lhe marcou muito. Ele fala do personagem
que criou e do quanto ele evoluiu e cresceu de acordo com o seu próprio desenvolvimento,
afinal foram dez anos interpretando e vivendo o mesmo personagem como se fosse ele:
...eu tinha vínculos com o personagem no jogo que eu nunca tinha tido com gente na
vida real sabe, e tipo, eu vivi situações no jogo, tipo situações de conflitos, de
decisão, de interesses, de desejo que eram do personagem que eu na minha vida real
não tinha esses conflitos, mas que eu resolvia esses conflitos com o personagem e
esses conflitos eram com outros personagens dentro do jogo e isso ocupava muito
minha cabeça, eu pensava, e... eu ia e vinha muito dentro desse universo. Ia e vinha
pra c*** mesmo...

Para ele essa foi a experiência mais marcante de sua vida enquanto jogador, a partir
desse personagem ele pôde vivenciar situações de conflitos, de decisões, de relacionamentos
amorosos e de socialização que não foram possíveis na vida real. Assim como ele, o
personagem cresceu e amadureceu ao longo dos dez anos de duração da campanha e o
personagem que o Sr. Bellial criou quando tinha treze anos não era mais o mesmo aos vinte e
dois anos de idade. Assim, os sentidos que ele atribui à sua forma de agir e às suas
experiências, a partir deste personagem, foram de grande importância para o seu crescimento
enquanto pessoa:
Mas assim, como esse personagem ele me marcou muito porque além do tempo que
ele passou junto comigo, tinha muita coisa minha que eu projetava nele, muita coisa
que eu gostaria de ter que eu projetava nele e eu tinha, ta ligado? [...] ele era muito
leal, muito honrado, só que ele sempre teve uma sede por poder muito grande, muito
grande mesmo.
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Ao falar da sede de poder que o personagem tinha ele conta coisas da história do jogo e
decisões que o personagem acabou tomando que culminaram em consequências muito ruins e
fala do peso de arcar com essas escolhas que acabaram mudando o rumo do jogo inteiro. Ao
longo dos anos ele percebeu como essas escolhas dentro do jogo mudaram não só a vida do
personagem, mas a dele também, já que ele considera que acabou tendo uma ligação muito
forte com esse personagem em específico. O personagem cresceu e amadureceu junto com ele
de forma extremamente pessoal, apesar de durante esses dez anos ter jogado outras crônicas,
em outros cenários e com outros personagens, ele considera que esse, definitivamente, foi o
que mais lhe marcou, tendo tido grande influência no seu modo-de-ser:
Eu acho que ele sempre foi um personagem muito coerente. Agora assim, para mim,
eu transpus muita coisa minha pra ele, mas também muita coisa dele eu trouxe pra
mim também. Tipo, eu me acho uma pessoa muito leal, muito leal mesmo, eu tento
honrar com os meus compromissos, eu tento ser honrado, tento ser maduro, as vezes
eu sou meio grosso e eu tenho o cabelo grande né (risos). Ele foi um personagem
bem importante.
Esse personagem representou para ele a possibilidade de ser quem ele quisesse, de
poder agir sem ser repreendido por regras e imposições sociais. Assim, durante o tempo em
que estava jogando ele era livre para experimentar e se aventurar nos caminhos mais diversos
e escolher o que poderia ou não trazer para a vida real.
Nesse ponto penso no que significa então esse ser livre? De que liberdade estamos
falando ao pensar no RPG e na relação do Sr. Bellial com esse personagem que teve tanta
influência na sua existência? Remetendo-me mais uma vez a Heidegger (1999), retomo que
ele coloca que “a liberdade em face do que se revela no seio do aberto deixa que cada ente
seja o ente que é. A liberdade se revela então como o que deixa-ser o ente” (p. 161). Nesta
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perspectiva, liberdade nada mais é do que abertura. Abertura para ser o que se é. Segundo
Magliano & Sá (2015),
[...]a liberdade se apresenta na apropriação originária do destino histórico que se nos
descortina; liberar-se implica, fundamentalmente, suspender a correspondência
irrefletida, identificada com o momento histórico ao qual pertencemos, e, sobretudo,
podermos nos abrir a possibilidades de experiência de sentido encobertas pela
tradição do pensamento metafísico e seus desdobramentos na ciência moderna”
(p.24).
Assim, o RPG proporcionou ao Sr. Bellial a liberdade de entrar em contato com o seu
poder-ser, uma vez que ele pôde criar um personagem que carregasse qualidades e
características que lhe eram caras, colocando para fora seus desejos e anseios mais próprios.
No tocante a essa liberdade, a essa abertura para a experiência de sentido, o Sr. Bellial contou,
ao final da entrevista, que é bissexual e que poucas pessoas em sua vida sabem disso. Para ele,
a bissexualidade nunca foi um problema, mas que não é algo que ele sai falando para todo
mundo porque não acha que seja necessário. Porém, apesar de não falar abertamente sobre
isso, nunca escondeu sua admiração por homens ou mulheres e que sempre que comenta
quando acha um ou outro atraente, mas que as pessoas normalmente não levam a sério, talvez
porque ele tem uma namorada com quem mantém um relacionamento há nove anos. A
namorada sabe sobre sua bissexualidade e nunca viu problema nisso, então é o que importa
para ele.
Ao me contar isso ele falou que nunca teve problemas em relação a sua sexualidade e
que sempre foi tudo muito tranquilo para ele porque o RPG lhe permitia/permite experimentar
e vivenciar tudo isso. Nesse momento, ele afirma que o jogo foi um espaço no qual ele pôde
colocar para fora seus desejos e necessidades, interpretando personagens diversos fossem eles
homo ou heterossexual. No jogo, desde sua adolescência, ele teve a liberdade de interpretar e
ser qualquer gênero, vivenciando os conflitos da sexualidade abertamente, sem julgamentos.
Durante todo o tempo ele falou dessa liberdade proporcionada pelo jogo e do quanto
isso foi importante para que ele pudesse ter essas experiências. Contudo, o que me pareceu foi
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que ele nunca chegou a vivenciar a bissexualidade na sua vida fora do universo do jogo. O
que me fez pensar se o jogo foi realmente um espaço que lhe proporcionou liberdade, levando
em consideração que, liberdade, na ótica do pensamento heideggeriano, consiste em ser
abertura e é nesta abertura que o poder-ser mais próprio do Dasein emerge. Portanto,
vivenciar a bissexualidade apenas no universo seguro proporcionado pelo jogo seria mais uma
forma de não entrar em contato com esse poder-se do que uma forma de ser livre,
apropriando-se dessas possibilidades.
Tendo em vista que a sociedade em que vivemos ainda é marcada por um grande
preconceito em relação às questões sexuais, isso me leva a pensar que a oportunidade de
vivenciar esses conflitos da sexualidade dentro do jogo se mostrou para ele como um modo de
evitar os preconceitos e as intolerâncias do mundo no qual vivemos. Por outro lado, penso
também que o espaço do jogo acabou sendo um lugar no qual o seu poder-ser mais próprio
pôde aparecer inclusive para ele mesmo, uma vez que o jogo perpassou o seu
desenvolvimento desde o início da adolescência até a idade adulta.
Por fim, a respeito do RPG como um todo e da influência dele em sua vida, ele aponta
que ao longo dos anos muitas das habilidades que desenvolveu foram devido ao jogo. Como
exemplo ele cita o fato de ter aprendido a desenhar para poder fazer os personagens e cenários
da forma como imaginava; o seu interesse e conhecimento por música também foram
derivados do jogo, uma vez que aprendeu a tocar violão para poder compor a trilha sonora
para suas histórias; o gosto pela leitura porque precisava ler muitos livros para conhecer e
aprender coisas novas para incorporar nas aventuras, entre outras coisas. Ele encerra a
narração falando sobre o quanto o jogo lhe proporcionou a oportunidade de desenvolver essas
habilidades por impulsioná-lo a querer aprender e conhecer cada vez mais.
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4.2. Amdir
Amdir tem vinte e quatro anos, é filho único de uma mãe solteira e mora em Natal no
Rio Grande do Norte. É estudante de Engenharia Têxtil e jogador de RPG. Em seu tempo
livre, além de jogar RPG ele gosta de ler, de jogos online, pratica Rugby, gosta de cozinhar,
desenhar, tocar flauta, frequentar a academia e estudar Química. Segundo ele, é uma pessoa
curiosa e que gosta de testar os próprios conhecimentos, além de gostar de desafios que o
fazem pensar "fora da caixa". Amdir se considera uma pessoa um pouco ranzinza, impaciente,
ansiosa e auto-crítica, porém bem-humorada e que muitas vezes faz uso do humor como uma
forma de escapismo, para se proteger.
Durante o primeiro semestre deste ano fui docente assistida em uma turma do curso de
Psicologia e tive a oportunidade de conhecer alguns alunos que são jogadores de RPG e que
ao me ouvirem falar sobre a pesquisa logo se prontificaram a ajudar e indicaram pessoas que
jogavam e que estariam dispostas a me contarem um pouco de sua experiência. Foi assim que
cheguei até Amdir. Ao ser informado sobre a pesquisa pelas amigas ele entrou em contato
comigo disponibilizando-se a participar e quando dei início à etapa das entrevistas
combinamos um dia e horário que fosse conveniente para ele. Nos encontramos em meu
consultório particular numa tarde de sexta-feira e após a leitura e assinatura dos termos
deixamos a parte burocrática de lado e iniciamos nosso interlúdio. Após fazer a pergunta
norteadora, percebi que ele começou um pouco travado, como se esperasse um roteiro com
perguntas prontas, falei que ficasse à vontade para me falar sobre o que ele achasse
importante no tocante a sua experiência com o jogo e como jogador. A partir daí a sua
narrativa fluiu e ele entrou em contato com a sua experiência narrando não só a sua história,
mas falando de suas opiniões, sentimentos e desejos.
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Assim como o Sr. Bellial, Amdir conheceu o RPG há muitos anos, quando ainda era
criança e via o primo jogar com os amigos. Para ele, muito antes de ouvir falar sobre o
conceito de RPG e sobre o jogo em si ele já o praticava:
...eu sempre brincava de fantasia, vamos dizer assim, sozinho. Então eu mesmo
desenhava os meus personagens, eu mesmo fazia histórias, eu tinha legos em casa,
na época que lego não custava um rim, então eu construía pequenas cidades, eu
adorava construir, eu adorava brincar, eu adorava inventar, eu adorava testar,
então eu criava meus pequenos mundos.
Ele narra como era brincar sozinho e criar esses mundos e que quando viu o primo com
os amigos percebeu que o que ele fazia podia ser feito em grupo: “eu ficava de fora olhando e
pensando “ow, eles estão fazendo a mesma coisa que eu só que em conjunto”. Foi a partir daí
que ele começou a ler os livros do primo e descobriu que existia um sistema de regras
específico para aquele tipo de “brincadeira”.
Um ponto que ele sempre toca durante a entrevista é que para ele o RPG nada mais é do
que interação, seja entre pessoas, seja entre as coisas ao seu redor: “Para mim o RPG é sobre
interação, certo? Seja... Uma interação e uma interpretação, não necessariamente
envolvendo pessoas”. Aqui, mais uma, vez pensei em Heidegger e na sua ontologia, uma vez
que para Heidegger (1927/2013), somos seres de relação, seja com outros Daseins seja com as
coisas das quais nos ocupamos, mas estamos sempre nos relacionando. Assim, acredito que o
jogo, então, coloca em evidência esse ser-com, já que ele depende da interação entre os
jogadores e do imaginário coletivo que se forma para dar vida e segmento à história.
Ao falar sobre o jogo ele aponta para o fato de que além da interação é um jogo de
tomada de decisões e que isso tem que ficar claro desde o início. Que o jogo exige que você
tome decisões e faça escolhas o tempo todo e que estas podem ter consequências:
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...como jogador de RPG eu tenho noção desde o início que... a sua tomada de
decisões, as suas escolhas trazem uma carga, tem uma importância, tem um efeito,
não importa qual, ele sempre representa uma força e um vetor e um sentido. Você
sempre influencia algo de algum modo.
Assim, para ele, ser um jogador de RPG “é você ser uma pessoa mente aberta para
aceitar também desafios e interpretações que também são diferentes das suas e você saber
lidar com isso”. Aqui ele fala claramente sobre a importância de saber escolher e de lidar com
as escolhas feitas, que podem conduzir a história para algo bom ou ruim. Nesse ponto penso
no quanto essa questão das escolhas faz-se presente em qualquer jogo de RPG, que o jogador
é convocado a escolher desde o início, a partir do momento que ele decide quem será seu
personagem ele já está escolhendo e que isso não acontece de forma aleatória, cada decisão
tomada tem como pano de fundo um estado-de-ânimo que se desvela em um sentido que é
próprio de cada jogador. Como afirma Azevedo (2013, p.80), “estamos no mundo numa
abertura, sendo sempre afetados por ele e pelas coisas que nele acontecem”, o que convoca o
Dasein a assumir a responsabilidade por si mesmo. Desta forma, acredito que tanto no jogo
como na vida cotidiana, ele está lançado no mundo e é constantemente convocado a escolher
e tomar decisões.
Algo recorrente no discurso de Amdir é a questão da necessidade de estar aberto para
aceitar a diferença do outro e como isso é imprescindível para se jogar RPG. No entanto,
acredito que nem todos os jogadores possuem essa abertura e que abrir-se para as diferenças é
algo que pode acontecer ao longo do jogo, na medida em que o jogador vai convivendo e
relacionando-se com os outros e seus diferentes modos-de-ser, porém é importante atentar
para o fato de que essa abertura pode não acontecer e acabar gerando conflitos entre os
jogadores. Ainda falando sobre a relação e interação entre os jogadores, para ele o RPG é um
jogo que força o jogador a sair da sua zona de conforto, uma vez que o coloca diante de
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situações e opiniões com as quais ele pode ou não concordar, mas que mesmo assim o jogador
tem que interpretar o personagem e agir de acordo com o que se apresenta porque foi ele
quem criou aquele personagem e diante daquelas circunstancias é o que ele faria.
...isso de certa forma dói em você porque você está saindo da sua zona de conforto,
mas você pensa ok, essa é a pressão que eu sinto, então eu tenho que tomar essa
tomada de decisão, por causa disso e disso, de n fatores que envolvem o contexto e...
isso é bom [...] permite você não ter um olhar tão fechado para as coisas. Então eu
acredito que o RPG ele é uma ferramenta de socialização, acredito sim, porque...
são pessoas com um objetivo em comum de apenas se divertir.
Mais uma vez, essa fala me remete ao pensamento heideggeriano e me leva a pensar na
questão de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, uma vez que, ao criarmos um
personagem, suas características e modo de agir foram pensadas e escolhidas por nós,
jogadores, e por isso quando por algum motivo as coisas tomam um rumo inesperado temos
que lidar com isso e aceitar que somos responsáveis pelo que aconteceu. O jogo está sempre
colocando o jogador diante desse tipo de conflito e ele acredita que isso o ajuda a apropriar-se
de suas escolhas e a aceitar suas consequências.
Amdir segue sua narrativa falando da criação do personagem e do quanto é preciso ter
em mente o contexto no qual ele se encontra para poder criar um personagem coerente e com
as características que se quer. E por mais que se pense em como o personagem vai ser e nas
características que ele vai ter, como ele vai agir e reagir a determinadas coisas ele nunca será
inteiramente apenas um personagem aleatório:
...é impossível que ele seja uma criatura totalmente única. Ele com certeza vai ter
traços seus, é impossível não ter. É impossível você ser uma pessoa altamente
racional e fazer uma pessoa bruta que sai destruindo coisas [...] você coloca traços
seus querendo ou não. Você coloca sua inveja, seu orgulho, sua ganância, seu
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companheirismo, sua coragem, sua ponderação... vai ter sempre um traço seu. [...]E
eu vejo o RPG, como jogador, como uma forma de você poder expressar isso. Até
permite que você experiencie algo que você não teria oportunidade de experienciar,
uma situação conflituosa que você não tomaria aquela decisão por um meio de
repressão externa, do mundo real, que no RPG você consegue dar vasão a isso e
pensar: “ok eu faria isso” e nossa, isso tem um peso!
Para ele o personagem criado sempre vai ter alguma coisa do criador e que apesar da
liberdade de poder ser ou fazer qualquer coisa é impossível não se colocar de alguma forma.
Como já discutimos, é a partir do que Heidegger (1927/2013) denomina de estado-de-ânimo
que atribuímos sentidos ao mundo e o compreendemos. Assim, vejo que o processo de criação
de um personagem é perpassado pelos sentidos que afetam o Dasein, por seus sentimentos,
seus desejos e anseios. Ao criar um personagem o Dasein tem a liberdade de ser, por um
determinado momento, aquilo que ele criou. Ao refletir sobre essa possibilidade, remeto-me
mais uma vez ao pensamento de Heidegger, uma vez que para Heidegger (1927/2013),
vivemos sempre na impropriedade e seguimos as determinações do mundo. Porém, o modode-ser da propriedade está sempre no nosso horizonte enquanto uma possibilidade. Nesse
sentido, Critelli (1996, p. 126) afirma que “na vida cotidiana, somos sempre na
impropriedade, dando conta de ser nos modos da impessoalidade. A impropriedade tem
realização, enquanto a propriedade é sempre uma possibilidade, uma projeção”. Penso então
que ao se debruçar sobre a criação de um personagem, o Dasein é apresentado a essa
possibilidade de ser-si-mesmo podendo ou não se apropriar dela.
Ainda falando sobre essas possibilidades, Amdir aponta que o jogo força o jogador a
“pensar fora da caixa”, uma vez que ele lhe apresenta situações diversas e inesperadas para
as quais cada um do grupo pode ter uma opinião diferente e você, enquanto jogador, precisa
estar aberto para aceitar essas diferenças para que a história possa se construir. Penso no jogo
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como uma espécie de espelho da vida real, afinal tanto no jogo quanto na vida temos que
conviver e lidar com pessoas e opiniões diferentes das nossas. Dessa forma, questiono-me se
o jogo pode funcionar como um espaço de abertura frente às possibilidades que surgem.
Amdir além de jogador, exerce também o papel de Mestre e acha muito importante o
jogador passar por essa experiência, nem que seja uma vez, para que possa sentir a pressão de
criar um mundo completamente novo e de ter pessoas interagindo com o seu mundo, além de
ter que lidar com a frustração de as pessoas não seguirem pelos caminhos que você pensou e
quer que elas sigam. Além de que ele considera importante para ensinar o jogador a não criar
expectativas ante as ações dos outros, uma vez que as pessoas são imprevisíveis. Para ele, o
RPG “é uma troca, você não cria expectativas quando você é uma pessoa com a mente mais
aberta e você permite que os outros colaborem com você”, por isto, para ele ser mestre força
você a ser aberto e a ter esse “pensamento fora da caixa”, uma vez que as pessoas nem
sempre fazem ou pensam igual a você. Isso me faz pensar na fluidez do existir humano e de
que não podemos esperar que o outro pense igual a nós. Ao pensar no jogador como um
Dasein, vejo que cada um tem os seus modos-de-ser-no-mundo e sua compreensão das coisas,
assim a condição de estar-com que nos é constitutiva demanda uma abertura de sentidos ao
horizonte histórico de cada um e penso que o universo paralelo do jogo acaba colocando em
foco essas diferenças de forma mais clara, uma vez que é composto por um grupo pequeno de
pessoas, todas lançadas em uma mesma situação e tendo que lidar umas com as outras para
evoluírem juntas.
Por fim Amdir fala um pouco sobre o papel do RPG na sua vida e de como o jogo foi
importante para o seu desenvolvimento e crescimento:
...o RPG ele é muito importante para mim, porque ele ajudou muito na minha vida
em vários aspectos, desde a socialização, desde a me ensinar a ser uma pessoa com
a mente um pouco mais aberta, eu... tenho ansiedade social, eu sou uma pessoa que
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tinha bastante intolerância a frustração, eu também... esqueci até qual é o termo
disso... é... autopiedade e com o RPG eu consegui ir me livrando disso aos poucos e
eu percebo que isso foi muito bom para mim.
Ele falou ainda das amizades verdadeiras que o jogo lhe trouxe e do quanto é importante
ter esses amigos, que isto o ajudou a interagir mais com o mundo real e com as pessoas. Nesse
sentido, acredito que, o jogo, apesar de ser um lugar no qual é possível ao jogador escapar da
realidade, para Amdir, foi a partir do jogo que ele passou a interagir com o mundo real e com
as pessoas ao seu redor.
O RPG também me incentivou a ler, mas... é eu acho que... tá bom, ok, isso seria
pesado, O RPG tem uma importância na minha vida tão grande quanto a internet
hoje em dia, ou até mesmo do que minha dedicação ao curso, ele... eu admito que eu
realmente seria uma pessoa muito mais triste se eu não tivesse acesso ao RPG, eu
tenho essa noção, tem um papel muito grande mesmo, caramba!
Ao falar da importância do jogo na sua vida ele enfatiza a questão da socialização, e das
amizades feitas, de ter se tornado uma pessoa mais feliz e menos ansiosa. Por ser filho único e
mais novo que os primos ele sempre foi uma criança só, que brincava só e o RPG apareceu
para ele como uma possibilidade de não ser mais tão sozinho. De interagir com outras pessoas
que também gostam das mesmas coisas que ele. Heidegger (1927/2013), ao falar dos modosde-ser-com, nos fala que o ser-sozinho também é um modo de ser-com, também é uma
possibilidade e que, muitas vezes, mesmo estando com outros ao nosso redor, podemos ainda
assim, estarmos só. para o filósofo “o factual ser-sozinho não é, por sua vez, suprimido
porque um segundo ou talvez dez exemplares desse ente humano fiquem ‘ao meu lado’.
Embora todos esses e outros mais sejam subsistentes, o Dasein pode ser só” (p. 349).
Tomando como base esse pensamento, acredito que, ao descobrir o RPG, ele descobriu
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também a possibilidade de ser-com a partir da qual ele não era mais só em meio aos outros,
passando a ser-com-os-outros.
Ele encerra falando que ficou emocionado ao falar sobre isso por ter tido que entrar em
contato com episódios marcantes de sua vida, mas que foi bom ter esse espaço para falar de
um assunto que tanto gosta de forma livre e espontânea. Por fim, Amdir expressou o desejo de
que esse estudo possa vir a ser uma ferramenta de propagação do jogo “como algo que vai
muito além de uma brincadeira’” e que tem um grande peso e importância para a vida de
quem joga.

4.3. Idahlia
Idahlia tem vinte e um anos, é natural de Pelotas no Rio Grande do Sul e mora em Natal
há dezoito anos, é filha de pais divorciados e tem um irmão por parte de pai. Mora só com a
mãe aqui no Rio Grande do Norte. É estudante de Psicologia e jogadora de RPG, gosta muito
de ler e escrever, de assistir séries e de sair, mas prefere ir para a casa de amigos do que para
algum bar ou algo do tipo. Ela também gosta de brincar com gatos e de cozinhar, acha a
atividade relaxante.
Conheci Idahlia na UFRN, ela foi uma das alunas para quem dei aula durante o período
da minha docência assistida e demonstrou um grande interesse na minha pesquisa.
Conversamos mais de uma vez sobre o meu trabalho e ela sempre se colocava à disposição
para ajudar com a pesquisa de alguma forma. Quando iniciei as entrevistas a convidei para
participar e ela prontamente aceitou. Marcamos o encontro no meu consultório particular em
outra tarde de sexta-feira e após as formalidades das assinaturas dos termos demos início a
nossa conversa. Perguntei como era para ela ser uma jogadora de RPG e ela iniciou falando de
como foi o seu primeiro contato com o jogo. Achei interessante, porque ao serem
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questionados sobre como é ser um jogador, todos os entrevistados iniciaram contanto
primeiramente como conheceram o jogo e como este passou a fazer parte de suas vidas.
Inevitavelmente remeti-me ao pensamento heideggeriano de que somos seres históricos e
temporais, que a nossa existência é marcada por uma época e por um tempo histórico que nos
constitui. Assim, ao sermos convidados a falarmos de nossa experiência, sentimos sempre a
necessidade de situá-la, temporal e historicamente, em uma tentativa de apresentar ao outro o
que faz sentido para nós.
Idahlia conheceu o jogo há cerca de um ano e desde então não parou de jogar. Foi um
amigo que perguntou se ela já tinha ouvido falar sobre o jogo e que perguntou se ela tinha
interesse em conhecer e jogar com ele, porque ele achou que era “a cara dela”: “ele disse que
eu era uma pessoa muito criativa e que eu parecia ser o tipo de pessoa que iria gostar de
jogar RPG. E de fato... foi”. Ela diz que ficou maravilhada e sem acreditar que nunca tinha
jogado antes porque o jogo realmente tem tudo a ver com ela e com as coisas que ela gosta:
....é tão a minha cara, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa e eu sempre
gostei de criar coisas e eu... eu saio muito da realidade e o RPG ele é um jogo pra
isso, ele foi feito pra isso. Ele foi feito para você sair da sua realidade um pouco e
imaginar, ele é um jogo extremamente imaginativo e eu acho que é por isso que eu
gosto tanto de RPG de mesa...
Assim como Sr. Bellial, Idahlia deixa claro o quanto a parte criativa e imaginativa do
jogo a atrai e ela atribui isso ao fato de que sempre gostou de imaginar e criar mundos e que
isso sempre foi externado na forma de escrita, mas que com o RPG ela descobriu uma outra
forma de colocar isso para fora.
É muito lindo você estar realmente criando um mundo, criando um personagem,
criando uma história, ao longo de muito tempo assim, vai indo devagar, sessão por
sessão, eu acho maravilhoso isso de jogar RPG realmente. E eu sempre gostei muito
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de ler e eu tenho experiência com escrita, escrita criativa mesmo, então eu já tinha
essa experiência com o processo criativo antes e o RPG eu acho que ele facilita
muito isso.
Ela fala que acha incrível que uma história, por mais clichê que seja, nunca vai ser igual
a outra. Que cada mestre, cada jogador imprime sua marca na história que está sendo contada
e vivida e que você nunca sabe o que vai acontecer, os rumos que se seguirão. Nesse ponto,
mais uma vez, passo a refletir que o jogo, de certa forma, imita a vida. Uma vez que não
temos controle e nem garantias de como as coisas acontecerão e, por mais que façamos
planos, nada é completamente certo. Ela conta que por gostar tanto de criar as histórias e
personagens foi que ela se identificou com o papel de mestre, apesar de ser bastante
frustrante, segundo ela, porque você se dedica a pensar em uma história, a criar os
personagens e às vezes eles são tão complexos e os jogadores passam por eles sem nem se dar
conta disso, o que acaba frustrando bastante:
...o RPG ele é imprevisível, tem um amigo meu, o que me apresentou o RPG, ele fala
que RPG é cinquenta por cento improviso e cinquenta por cento planejamento e, às
vezes, menos planejamento ainda (risos) [...] E eu gosto muito dessa coisa do RPG,
de que a história toma um rumo completamente inesperado.
Ela continua falando de como é incrível o fato de a história ir se construindo aos
poucos, de você pensar em algo e à medida que as pessoas vão jogando e interagindo com o
seu mundo ele vai se transformando em algo muito maior e imprevisível, porque as pessoas
são diferentes de você e não é possível prever nada. A imprevisibilidade da vida é uma
questão recorrente na fala de Idahlia, o que me fez pensar que tanto ela, quanto Amdir,
sentem-se frustrados com a falta de controle com que se deparam, mesmo estando no papel de
Mestre, que é quem cria o universo e conduz a história. Penso que assim também é a nossa
vida, tendemos a achar que estamos no controle e quando as coisas não saem como
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esperado/planejado nos damos conta de que nada é fixo e nos angustiamos. Porém, apesar dos
rumos inesperados que a história pode vir a tomar, Idahlia fala que acredita que algumas
coisas são como “assinaturas” de cada um e que só é possível ver isso com o tempo e com a
convivência, à medida que você vai jogando e interagindo com o grupo, com a história e com
os personagens. Nesse caso, penso então, que a partir da abertura do próprio jogador para o
ser-dos-outros torna-se possível uma compreensão dos modos-de-ser de cada um e de como
isso influencia a história que se desenrola durante o jogo. Apesar da frustração e do estresse
de ter que lidar com pessoas e opiniões diferentes de você o tempo todo ela aponta que vê o
jogo como uma forma de unir as pessoas e que fez amigos a partir dele. Para ela, esta
interação que o jogo proporciona, é um grande ponto positivo por ajudar a criar laços com os
outros a partir do momento em que vão jogando e se conhecendo:
...você vai jogando e você vai descobrindo coisas das pessoas e você vai vendo
coisas delas assim, tipo... o jeito delas, você começa a entender essas pequenas
coisinhas assim e acaba aproximando os laços mesmo.
Amdir e Sr. Bellial também atribuem ao jogo a necessidade de abertura para aceitar o
outro, em seus mais variados modos-de-ser, uma vez que a partir do personagem que o
jogador cria e interpreta ele acaba se projetando ali de forma pessoal. Por isso, Idahlia afirma
que acha importante jogar com amigos porque durante o jogo você acaba mostrando muito de
você e que seria desconfortável se mostrar tanto assim para desconhecidos: “eu acho que o
RPG revela muita coisa sabe, das pessoas”. Ela exemplifica com seus personagens e volta a
falar do fato de sempre criar personagens mulheres, de que nunca faz um personagem
completamente bom ou completamente mal e que isso são coisas da pessoa de quem ela é, que
inevitavelmente você coloca no seu personagem algo de você, mesmo sem se dar conta.
É muito raro também eu fazer uma personagem boa, se eu tiver que escolher entre
bem e mal eu vou para o mal, porque eu acho eu sou uma pessoa muito boa, na
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minha vida mesmo, as coisas que eu faço, eu me considero uma pessoa boa [...]. Aí
eu queria fazer um personagem que fosse diferente de mim, entendeu? eu quero
jogar com alguém que seja completamente diferente de mim, que faça coisas que eu
não consigo fazer ou que eu não teria coragem de fazer ou não teria vontade de
fazer [...] da mesma forma que eu tenho essa coisa de fazer personagens que são
completamente diferente de mim, mas eu tenho certas restrições com personagens...
por exemplo eu nunca fiz uma personagem mãe, porque eu não quero ser mãe e eu
tenho um pouco de medo disso, de coisas relacionadas a maternidade [...] Eu
também nunca fiz uma personagem que seja religiosa, eu nunca joguei de clérigo
porque eu não gosto de personagens que são religiosos porque eu não sou religiosa
e eu, mas eu me considero uma pessoa espiritual, então eu já tive personagens muito
espirituais, tipo... agora eu estou jogando com uma monja.
Os três, Amdir, Sr. Bellial e Idahlia, tocaram nesse ponto da criação do personagem
como algo importante e de caráter extremamente pessoal. O que me leva a pensar até que
ponto o personagem pode vir a ser uma versão do nosso poder-ser mais próprio. Ali, no
espaço imaginário do jogo, o jogador sente-se livre não só para se expressar, mas para agir de
maneira que não agiria na sua vida real, seja por implicações morais impostas pela sociedade
e cultura na qual está inserido, seja por medo ou vergonha. Por outro lado, por apresentar-se
como um espaço seguro no qual o jogador pode expressar seu modo-de-ser mais próprio, o
jogo pode acabar proporcionando uma fuga do real, uma vez que ao se projetar no
personagem, esse jogador isenta-se da responsabilidade de ser si mesmo fora do jogo.
Idahlia fala também dos personagens e das interações que nascem entre eles durante o
jogo, como alguns laços são inesperados dentro e fora do jogo e como os jogadores lidam
com isso. Interessante que ela fala dos rumos que as ações dos personagens tomam e como
isso interfere na interpretação e na forma de agir deles, que às vezes acabam acontecendo
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coisas que cabem ao jogador interpretar coerentemente mesmo que sejam contra os seus
valores e princípios na vida real porque, afinal, é o personagem e você o criou e conduziu para
aquilo. Mais uma vez me vem a questão das escolhas que o jogador faz e de como as
consequências delas podem mudar completamente os rumos da história, levando o jogador a
vivenciar e a lidar com a responsabilidade que a sua condição de liberdade de escolher
acarreta:
É interessante essas relações, porque quando você cria o seu personagem e você
começa a interpretar ele, você sai um pouco de quem você é entendeu? E quando
você tá jogando você não diz: “meu personagem vai fazer tal coisa, você diz eu vou
fazer isso”, porque é você naquele momento, você é o seu personagem, você não é a
estudante ou sei lá o que você faça, você é aquele guerreiro dentro daquele mundo,
fazendo aquelas coisas e se f*** daquele jeito. É assim, e você acaba fazendo muita
coisa que você não espera e que não tá planejando e que você, você mesmo, jamais
faria, mas que o seu personagem vai fazer.
Sobre o projetar-se no personagem, Idahlia aponta para o fato de que por mais que
pareça diferente o personagem tem um pouco de você nele e que cada personagem que você
cria leva um pedaço seu. Ela acredita que por isso, ao se deparar com determinadas situações,
não dá para afirmar que “eu nunca faria isso”, porque se o seu personagem é capaz de fazer é
porque no fundo você também é.
...acaba que no fim das contas você descobre várias partes de você, cada
personagem que você cria é um pedacinho de você dentro do jogo. [...] é muito
difícil alguém se definir, muito difícil alguém dizer: ‘ah, eu sou assim, eu vou agir
assim porque é assim’ né? Não dá para fazer isso, porque é o que eu digo, eu digo
muito isso que você é capaz de fazer qualquer coisa, você só não sabe disso.
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Nesse momento é impossível não pensar no caráter de indeterminação do Dasein, que
por ser um ser possível ele não é acabado e está sempre em construção enquanto projeto que
é, não sendo passível de definição. Para Heidegger (1927/2013):
A análise do Dasein não só é incompleta, mas é de imediato também provisória. De
início ela só põe à mostra o ser desse ente, mas não lhe interpreta o sentido. Ao
contrário, ela deve preparar a mais originária interpretação do ser, pondo-emliberdade o horizonte dessa interpretação (p. 73).
Assim não é possível interpretar o sentido do Dasein, afirmando que ele é de uma forma
ou de outra, uma vez que ele está sempre mudando de acordo com suas experiências e
historicidade.
Ainda falando sobre a questão de não ser possível afirmar que nunca faria ou agiria de
determinada maneira ou de outra, Idahlia diz que acredita que as pessoas têm várias
personalidades dentro de uma só e que ao se conviver muito tempo com elas você vai
percebendo que cada um tem o seu lado mais emocional, mais racional e até cruel que vão se
mostrando de acordo com as ocasiões. Nesse caso, o que ela chama de “personalidades”, na
perspectiva heidegeriana, seriam modos-de-ser do homem, já que o Dasein é sempre um
poder-ser, aberto e mutável que está em constante desvelamento e ocultamento de seu ser.
Mais adiante ela fala das infinitas possibilidades que o RPG proporciona ao permitir
que você seja outras pessoas e “conheça” outros mundos que não é o seu, que o jogo lhe dar a
oportunidade de se colocar em outro ponto de vista e que isso acaba mudando as pessoas de
alguma forma: Eu acho isso bem interessante, do ponto de vista psicológico, essa coisa que o
RPG dá de você ir para lugares dentro da sua cabeça que você não pensaria em ir em outro
contexto.
Pensando sobre isso vejo o jogo como uma possibilidade de abertura de horizontes no
qual o jogador encontra a oportunidade de se colocar e vivenciar situações diversas e
inimagináveis que nem sempre são possíveis de acontecer na sua vida, como foi o caso do Sr.
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Bellial, no tocante à sua sexualidade. Além de poder se transportar para outros universos, seja
de fantasia com criaturas mágicas e encantos, seja para um período histórico anterior ao seu
ou até mesmo no futuro. Idahlia fala que pode parecer estranho para quem não joga ouvir falar
sobre um jogo onde você interpreta outra pessoa, mas que as pessoas fazem isso
constantemente na vida e apenas não se dão conta:
As pessoas fazem isso o tempo todo. Tipo, quando você vai para uma entrevista de
emprego eu não vou falar palavrão como eu normalmente falo [...] eu vou
provavelmente vestida com outra blusa, eu não iria com essa blusa (aponta para a
que está vestindo), então as pessoas fazem isso, elas mudam as personalidades delas
dependendo da situação e o RPG é exatamente isso, é exatamente você mudar a sua
personalidade e ser outra pessoa por um tempo, a única diferença é que a gente faz
isso jogando dados em mundo imaginário e é muito mais legal né!
Apesar de ser divertido, Idahlia comenta que o jogo também te coloca cara a cara com a
morte. Que o seu personagem ou o de alguém do grupo pode morrer e que é difícil lidar com
isso. Que você sofre com a perda do seu personagem e os outros personagens também
precisam lidar com a morte de um membro do grupo. E a questão da morte é sempre difícil de
aceitar, seja na vida real ou no jogo. Para ela, por ser um jogo, pode parecer que não existe
isso, mas essa é a diferença do RPG em relação aos outros jogos, que o seu personagem não é
invencível e tem fraquezas como todo mundo.
...é importante quando o personagem morre porque isso mostra que ele tem
fraquezas, até porque se ele for invencível vai ser um saco, porque você não vai ter
aquela adrenalina sabe, de realmente se desesperar e pensar que não quer morrer e
gritar por ajuda e tem hora que a sessão fica super barulhenta porque você
realmente não quer morrer e os outros não querem que você morra e quando você se
salva vem aquele alívio de que você está só sentada ali na cadeira pensando que não
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acredita que passou por isso (risos), pensando “eu não acredito que eu tô viva”, o
sentimento é muito real.
Heidegger fala que o Dasein é, essencialmente, ser-para-a-morte. Por ser um projeto e
nunca estar acabado, sempre existirão novas formas de poder-ser esperando para serem
desveladas e, inevitavelmente, entre essas possibilidades encontra-se a finitude, a morte.
Portanto, como afirma Sá (2010), “enquanto existe, o Dasein é ser-para-a-morte. Desde que
nascemos, já está implícita em nossa existência, a qualquer momento, essa possibilidade”
(p.188). Porém, na maioria das vezes, para fugir da angústia que a morte nos causa, tratamos
de esquecê-la e estruturamos nossa vida com a certeza de que a morte está distante. É somente
quando nos deparamos com ela, seja com a morte de alguém próximo a nós ou a iminência da
nossa própria, que nos damos conta de que a possibilidade pode estar no presente.
O RPG, portanto, acaba por aproximar o jogador dessa possibilidade de finitude, a partir
do momento em que o personagem que ele cria e interpreta não é imortal. Como já falamos
aqui, o jogo imita a vida e assim também tem a morte como uma possibilidade e o sentimento
de perda, que a morte acarreta, vivenciado no jogo é, de certa forma, real. Uma vez que
coloca esse jogador frente à angustia de perceber que ele é finito. Para Sá (2010),
É somente “antecipando” a morte, como possibilidade concreta que o Dasein
desentranha o ser-para-a-morte como modo próprio de ser-no-mundo, em que sempre
está em jogo o seu existir. Desvencilhando-se do impessoal, volta-se para suas
possibilidades mais próprias de ser, delimitadas diante de sua finitude.

Partindo desse pensamento, acredito que, por estar imerso no universo do jogo e na
vivência do personagem, o RPG, em algum momento, pode vir a ser um instrumento através
do qual o jogador entra em contato com o seu poder-ser mais próprio sendo levado a refletir
sobre essas possibilidades para além do jogo. É possível também que esta reflexão não ocorra
e que o jogador apenas passe por tudo apenas como mais uma forma de diversão. Afinal,
pensar e refletir sobre determinados assuntos demanda esforço e até algum sofrimento.
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Além da questão da morte, que é algo presente na vida real, Idhalia aponta para a
importância dos dados no jogo, uma vez que são eles que, muitas vezes, decidem os rumos
dos acontecimentos. Para ela, é isso que faz o jogo parecer tanto com a vida, que o
interessante do RPG é que os dados são o fator que torna o universo do jogo e seus
acontecimentos imprevisíveis e inesperados como na vida real, que ninguém tem controle de
nada.
Outra coisa maravilhosa do RPG é que muita coisa é de sorte, por isso que servem
os dados, você está lá jogando os dados e você erra e fica puto e lá na frente você
acaba sobrevivendo porque errou naquela hora, então esse erro ou acerto naquele
momento vai refletir lá na frente entendeu? [...]. É muito interessante o quanto os
dados regem a história, porque tem muito das ações dos personagens e tem
momentos que você nem joga os dados, mas tem momentos em que o dado ele vai
realmente definir e decidir rumos na história. Mas é maravilhoso a coisa do
inesperado de que coisas acontecem porque tirou um dado bom ou ruim.
Mais uma vez penso na questão de como a vida é imprevisível e inesperada e que não
adianta nos apegarmos à ideia de que temos o controle sobre os acontecimentos. O jogo
obriga o jogador a entrar em contato com a angústia do não saber e isso, muitas vezes, é
desalojador. Porém, se esse jogador se apropria dessa condição, o jogo pode vir a lhe
propiciar uma abertura para o novo e desconhecido, impulsionando suas ações e lhe
mostrando um novo horizonte de sentidos.
Assim como Sr. Bellial e Amdir, Idahlia também aponta a importância e a influência do
jogo na sua vida por tê-la ajudado com a sua timidez e inibição, por ter proporcionado a ela a
experiência de cantar na frente de outras pessoas e não só para si. Foi com uma personagem
sua que cantava que ela, a partir da interpretação dessa personagem, ganhou confiança e aos
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poucos começou a cantar para outras pessoas. Outro ponto importante que ela ressalta é o de
que a tomada de decisões que o jogo exige acaba “treinando” para a vida:
Você acaba cada vez mais perdendo o seu medo de tomar decisões, porque o RPG é
muita tomada de decisão, tanto quando você tá jogando como quando você é mestre,
vão ter momentos em que você vai ter cinco segundos para decidir alguma coisa e se
você ficar lá com medo de decidir você pode se afogar, ou cair ou algo desabar,
enfim... [...] eu tive vários problemas na minha vida e um dos efeitos dessas coisas
que aconteceram foi que eu não gostava muito de tomar decisões, porque eu ficava
pensando no que as pessoas iriam pensar. [...] à medida que eu fui jogando eu fui
levando isso para vida também, de tomar as decisões quando elas são impostas para
mim e de dizer na hora mesmo, de dizer o que eu quero e o que eu acho que deve ser
feito e porque eu acho que deve ser feito e também de pensar assim, não de ser
impulsiva, mas de fazer o que você realmente quer para você.
...nesse um ano que eu jogo, pelo ao menos, eu percebo que eu sou muito mais chata
hoje (risos), porque eu fui me engajando cada vez mais nas coisas que eu acredito e
nas coisas que eu quero fazer, que eu quero mudar e nas coisas que eu quero ser e...
o RPG ele me ajudou nisso, assim de chegar e fazer aquilo que eu quero, de não
ficar: “ah, não sei...”, mas de simplesmente dizer: “não, é isso que eu quero. Eu fiz
isso porque eu quis”, entendeu?
Nesse momento é impossível não me remeter aos modos-de-ser da propriedade e
impropriedade que Heidegger (1927/2013), aponta como sendo constitutivos do Dasein.
Acredito que o jogo tanto pode propiciar ao jogador um ambiente no qual ele sinta-se seguro
para apropriar-se dos modos-de-ser que lhe são próprios, como também pode favorecer uma
fuga de sua realidade, a tal ponto que ele se sinta seguro para permanecer na impropriedade,
vivenciando determinados modos-de-ser apenas dentro da ficção do jogo. No caso de Idahlia,
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ela fala de uma apropriação do seu existir que o jogo lhe proporcionou, permitindo-lhe ser ela
mesma diante das situações que se apresentam para ela não só dentro do universo do jogo,
mas também fora dele. Porém é importante ressaltar que se a existência está sempre em jogo
não podemos falar de modos próprio e impróprio como um estado que se alcança, uma vez
que somos sempre livres para cair no esquecimento. Assim, não se pode entender isso como
um estágio de desenvolvimento, mas como algo que está sempre presente no horizonte
histórico do Dasein enquanto possibilidade.
Idahlia termina sua narrativa dizendo que mais pessoas deveriam conhecer o RPG,
porque além das coisas que você leva para a vida a partir do jogo, o principal é que ao criar
um personagem e interpretá-lo o jogador acaba entrando em contato com ele mesmo, com
partes dele que nem conhecia ou sabia que existiam.
...o jogo ele ajuda você não só a criar personagens, mas como eu falei cada vez que
você cria um personagem é uma parte de você, você acaba assumindo essas partes
de você e reconhecendo quem você é de verdade assim e... o que você quer pra você
por causa do jogo e da experiência que você teve. De você realmente se reconhecer
dentro dos personagens que você cria e de perceber que você pode ser mais do que o
que acha que é entendeu? [...] Acho que o RPG dá essa oportunidade para as
pessoas, de elas se reconhecerem, não só de sair da sua realidade, mas de entrar
mais em si mesmo, de você ser mais você mesmo sendo outras pessoas, eu acho que
isso é muito legal do RPG.
Ao falar do modo impróprio de ser, Heidegger (1927/2013), afirma que esse é um modo
de relação consigo mesmo no qual o Dasein não se apropria da sua liberdade. Ele vai vivendo
como todo mundo porque as coisas são como são e acaba não sendo ninguém. Para
Heidegger, o Dasein encontra-se tão imerso no mundo, que toma as determinações do mundo
como se fossem naturais e não pudesse escolher seguir, ou não, essas determinações, então,
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no momento em que ele se apropria desta liberdade e das suas escolhas ele sai da
impropriedade para propriedade, entrando em contato e assumindo o seu poder-ser mais
próprio. Porém, estando sempre sujeito a cair na impropriedade novamente, uma vez que um
modo não é, necessariamente, a evolução do outro.
Assim, partindo das narrativas de Sr. Bellial, Amdir e Idahlia, acredito que o RPG pode
ter a capacidade de suscitar nos jogadores a reflexão acerca de seus desejos e anseios mais
íntimos, proporcionando que o jogador entre em contato com sentimentos que muitas vezes
estavam ocultos e até reprimidos.
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5. Considerações finais: Sr. Bellial, Amdir e Idahlia - Habitando o mesmo
mundo
Aqui, retomo os questionamentos que me levaram a pensar nesse estudo em primeiro
lugar. Que lugar tem esse jogo na vida dos jogadores que o torna tão especial e faz com que as
pessoas dediquem tanto tempo de suas vidas a ele? O que move esses jogadores a se lançarem
em uma experiência como tal, entre tantas outras possibilidades?
Heidegger (2012), em sua Conferência intitulada “Construir, habitar, pensar” nos fala
sobre a essência do habitar e nos leva a pensar em um habitar, uma morada, que não
necessariamente seja restrito a um espaço físico, a uma edificação. Para ele o homem habita à
medida em que constrói algo para si, seja de forma física ou existencial:
Na autoestrada, o motorista de caminhão está em casa, embora ali não seja sua
residência; na tecelagem a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali a sua
habitação. Na usina elétrica, o engenheiro está em casa, mesmo não sendo ali a sua
habitação; essas construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem de
certo modo habita e não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir uma
residência. (p.125)
Assim, ao tentar compreender a experiência desses jogadores de RPG, penso que o jogo
ofereceu e ainda oferece um abrigo para eles, sendo um espaço ao qual eles sentem-se
pertencendo à medida que constroem algo de si e para si. Para mim, ficou claro nas falas dos
três colaboradores o sentimento de pertencimento que o jogo proporciona, servindo como um
meio de socialização e interação, não só com outras pessoas, mas com o mundo no qual estão
lançados.
Ainda falando de habitar, em outra conferência intitulada “...Poeticamente o homem
habita...”, Heidegger (2012), utiliza-se da poesia de Holderlin para demonstrar o quanto o
sentido de habitar está além de algo palpável e físico. Para ele, através da arte é possível
habitar. Nesse sentido, retomando as falas dos jogadores quando se remetem ao lado criativo e

97

fantasioso do jogo como algo essencial e de fundamental importância para eles, penso na
possibilidade do habitar poético discutido por Heidegger através do poema de Holderlin, que
apresenta a arte como transformadora das possibilidades de existir do homem. O jogo
proporcionaria então, através da fantasia, um mundo no qual essas possibilidades de existir
tornam-se palpáveis e, de certa forma, reais? Partindo do pensamento de Heidegger acerca da
arte como uma forma de habitar, acredito que o RPG é também uma forma de manifestação
artística tal qual a música, a poesia, a dança, a pintura, entre outros. E, tal qual a arte, ele
proporciona esse espaço de pertencimento aos jogadores, transformando-se em uma morada
segura e acolhedora. Pensando nisso, as narrativas aqui apresentadas, me levaram a pensar
que, para esses jogadores, em algum momento do caminho, o RPG deixou de ser “apenas um
jogo” e passou a se constituir em uma morada, um habitar.
O contato com os jogadores colaboradores desse estudo me possibilitou compreender
como cada um deles sente e enxerga o RPG em suas vidas. Através de suas narrativas, pude
perceber que, apesar de diferentes, eles encontraram no jogo possibilidades e modos-de-ser
que antes não lhe eram claras, podendo experimentar coisas novas e reinventar-se a cada novo
personagem, a cada nova história criada e vivida. Aqui, o pensamento de Heidegger a respeito
da técnica me aparece como uma possibilidade de pensar o RPG como técnhe, a partir do
momento em que acredito que o jogo abriu espaço para o desvelamento dos sentidos,
colocando esses jogadores em contato com suas possibilidades de ser e fazendo-os refletir
sobre tais possibilidades. Neste sentido, Feijoo (2010, p. 37), afirma que “à técnica, no sentido
grego, cabe também o deixar que o ser transpareça ao seu modo”, assim, a partir das falas dos
jogadores aqui apresentadas, faz-se possível pensar no RPG como sendo capaz de propiciar
um rompimento com os padrões estabelecidos pela chamada “Era da Técnica”, ao apresentar
ao Dasein possibilidades de ser que lhe estavam ocultas? Acredito que, em seus mais variados
contextos, o jogo apareceu, para os jogadores, como uma morada na qual eles sentem-se livres
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para serem eles mesmos, ocupando um lugar de grande importância em suas vidas. É
importante pensar também que, para esses jogadores especificamente, sentidos puderam
desvelar-se e se mostraram como possibilidades, porém isso nem sempre é passível de
acontecer, muitos jogadores podem apenas submergirem no universo do jogo e passarem pela
experiência sem que isto venha a ocorrer.
O caminho percorrido até aqui não foi fácil, durante todo o percurso desse estudo
busquei aproximar o leitor ao máximo do fenômeno do Role Playing Game, ao mesmo tempo
em que me esforcei para apreender os sentidos desvelados na experiência dos entrevistados,
tentando não me deixar confundir com a minha própria experiência enquanto jogadora.
Confesso que muitas vezes me encontrei perdida sem saber até que ponto estava fazendo
considerações a partir de mim ou do outro. Tecer considerações a respeito de algo que me é
tão familiar mostrou-se gratificante e, ao mesmo tempo, desafiador. Considero que essa
dissertação foi a preparação de um terreno que pode vir a ser fértil no tocante ao pensamento
sobre o RPG, não só a partir da fenomenologia-existencial, mas para a prática da Psicologia
como um todo, uma vez que apresenta o jogo como sendo capaz de promover o conhecimento
de si mesmo e de provocar mudanças em quem joga. Assim, como já sugerido pelos estudos
de Bowman (2007) e Rosselet & Stauffer (2013) que apresentam a possibilidade do uso do
jogo como um instrumento terapêutico, penso então, que seria possível, também no Brasil, a
utilização do RPG em um ambiente terapêutico, como forma de ajudar as pessoas a entrarem
em contato com seus pensamentos e sentimentos mais profundos de forma mais leve,
divertida e até imperceptível.
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7. Apêndices
7.1 - Roteiro de Entrevista

Após explicar o contexto da pesquisa em termos amplos ao colaborador; pedir permissão
para gravar, explicar o TCLE e obter as autorizações, será feita uma breve explicação a respeito
de como se dará a entrevista.
Em seguida serão feitas questões para os dados de identificação do colaborador:
•

Nome

•

Idade

•

Profissão/Ocupação

•

Escolaridade

Segue-se para a formulação do tópico inicial para a narração sobre a experiência do
colaborador enquanto jogador de Role Playing Game.

Sugestão de tópico inicial ou questão disparadora:
Como é para você ser um jogador de RPG? Fale um pouco sobre a sua experiência
enquanto jogador, como você ver o jogo na sua vida, há quanto tempo joga e como começou e
outros aspectos que você julgue importante destacar.

Iniciada a narração, esta não deverá ser interrompida até que o colaborador indique que
acabou de contar sua história. Quando a narração chegar ao fim passaremos para a fase de
questionamentos, na qual serão feitas perguntas formuladas com base no interesse da pesquisa –
temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgiram durante a narração – que o pesquisador
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julgar necessárias para preencher possíveis lacunas da história, afim de alcançar o objetivo do
estudo. Essas perguntas devem estar focadas principalmente nos seguintes tópicos:

•

No papel que o jogo ocupou/ocupa na sua vida;

•

Se ele/ela percebe alguma influência do jogo na sua vida real ou o contrário;

•

Se acredita que o jogo teve/tem algum valor significativo em seu crescimento pessoal.
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7.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: “Compreensão FenomenológicoExistencial da experiência dos jogadores de Role Playing Games: Desvelando sentidos”, que
tem como pesquisador responsável Zara Cristina de Andrade Barbosa.
Esta pesquisa tem como objetivo compreender o lugar que o Role Playing Game
ocupa nos modos de ser dos jogadores e quais os possíveis sentidos que eles atribuem à
experiência do jogar. O motivo que nos leva a fazer esta pesquisa é a importância de estudar
sobre o jogo na área da Psicologia, uma vez que ele pode ter grande influência na vida do
jogador.
Caso você decida participar, haverá um encontro individual com a pesquisadora, na
qual você conversará sobre a sua experiência enquanto jogador, usando a entrevista como
recurso. As entrevistas serão gravadas com o auxílio de um gravador de voz para facilitar a
transcrição das falas e serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa. Para tanto, você
precisará assinar uma autorização específica.
Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, uma vez que não
requer grandes intervenções, porém por tratar-se de um estudo na área da psicologia e que
requer que você fale sobre possíveis aspectos pessoais de sua história de vida, acredito que
possa vir a ser mobilizador de questões existenciais e emocionais. No entanto, isso pode ser
positivo para você, na medida em que, como psicóloga, posso oferecer suporte psicológico,
caso necessite.
Em caso de algum problema que você possa vir a ter, relacionado com a pesquisa,
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por mim ou por atendimento
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psicológico oferecido pelo Serviço de Psicologia Aplicada, SEPA – clínica escola de
psicologia da UFRN.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Zara
Cristina

de

Andrade

Barbosa,

no

telefone:

(84)

988924854

e

email:

zarinhaandrade@gmail.com, ou para a orientadora da pesquisa Elza Maria do Socorro Dutra,
no telefone: (84) 9924-4175 e email: elza_dutra@hotmail.com.
Você tem o direito de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você nos fornecerá serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe
identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente
decorrente desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa
você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, telefone 3215-3135. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com
você e a outra com o pesquisador responsável: Zara Cristina de Andrade Barbosa.

Consentimento Livre e Esclarecido
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela
trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da
pesquisa : “Compreensão Fenomenológico-Existencial da experiência dos jogadores de Role
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Playing Games: Desvelando sentidos” e autorizo a divulgação das informações por mim
fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me
identificar.

Natal ____/_____/_____

________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Impressão datiloscópica do participante
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7.3. Termo de Autorização para gravação de voz

Eu, _______________________________, depois de entender os riscos e benefícios
que a pesquisa intitulada : “Compreensão Fenomenológico-Existencial da experiência dos
jogadores de Role Playing Games: Desvelando sentidos” poderá trazer e, entender
especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente
da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os
pesquisadores Zara Cristina de Andrade Barbosa e Elza Maria do Socorro Dutra a realizarem
a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores
acima citados em garantir-me os seguintes direitos:
1. poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a
pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas,
congressos e jornais;
3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;
4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita
mediante minha autorização;
5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a)
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Zara Cristina de Andrade Barbosa, e após esse
período, serão destruídos e,
6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento
e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Natal, ______ de ________________ de _________.

Assinatura do participante da pesquisa

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável

