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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as possíveis relações entre os jogos de RPG, a 

narrativa e a literatura, rastreando entre esses diversos locais da cultura, suas inúmeras 

interações narrativo-ficcionais. Para tanto, será feita a análise do primeiro RPG lançado, 

Dungeons and Dragons, em uma das suas edições, Advanced Dungeons and Dragons. Serão 

exploradas as noções do jogo enquanto produtor de ficção, de maneira coletiva, além das 

relações de autoria, intertextuais e interdisciplinares implicadas no processo. Além da descrição 

do jogo Advanced Dungeons and Dragons, será incluída a análise de um conto que possui 

consideráveis semelhanças com os jogos de RPG, num movimento de diálogo e apropriação de 

estruturas narrativas realizadas pelo jogo mencionado e pela literatura. 

 

Palavras-chave: RPG, literatura, narrativa, intertextualidade, interdisciplinaridade, autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims the analysis of possible relations between tabletop RPGs, narrative and 

literature, tracking in these places of culture, several fictional narrative interactions. In order to 

accomplish that, it will be analyzed the first tabletop RPG published, Dungeons and Dragons, 

considering one specific edition, Advanced Dungeons and Dragons. The concepts of tabletop 

RPG as a collective fictional producer will be explored, as well as other subjects as authorship 

relations, intertextuality, interdisciplinarity implied in this process. Besides the description of 

the game Advanced Dungeons and Dragons, it will be included  the analysis of a short story, 

written by Gary Gygax, co-creator of Dungeons and Dragons, considering the several 

resemblances with literature and RPG, in a movement of influences and ownership of narrative 

structures performed by the mentioned game and literature. 

 

Key words: RPG, literature, narrative, intertextuality, interdisciplinarity, authorship. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Muito se observa nas idas e vindas do projeto narrativo de nossa sociedade 

hiperinformatizada, caótica e desorientada, a salientar o desejo e busca incessante pelas 

estruturas do divertimento e escape da rotineira travessia diária entre trabalho, estudo e 

vida pessoal, não necessariamente nessa ordem de importância. Das estruturas mais 

consagradas e ainda hoje requisitadas, percebe-se que a narração, principalmente sob o 

viés da ficção, é deveras solicitada para usufruto reflexivo ou apenas entretenimento. 

Destas inúmeras maneiras que a narração ficcional assume no momento contemporâneo 

de nossas necessidades lúdicas, destaca-se aqui o papel que os jogos de RPG 

desempenham enquanto procedimentos de interação social de ordem oral, imagética, 

escrita e performática. Esses jogos promovem, enquanto momentos de interação e 

narração coletiva, algo passível de profunda e demorada análise, tendo em vista o que se 

pode discriminar quando se busca o entendimento das diferentes maneiras de produção 

narrativa ficcional. 

Este trabalho, pelo seu pouco espaço de escrita e tempo de produção, vai se 

propor a explorar os meandros de criação ficcional e narrativa que os jogos de RPG 

enfatizam, além de sugerir uma proposta teórica de análise deste instrumento lúdico, 

visando definir um possível conceito, delimitar brevemente a história do jogo, 

esclarecer suas várias temáticas possíveis, explicitar que somente uma única temática 

será adotada, apontar as relações com a literatura fantástica, para que se possa, ao final 

de tudo isso, precisar quais são as relações e intersecções possíveis, considerando a 

literatura comparada, o tipo de narrativa do jogo em si, o entendimento desta ferramenta 

narrativa enquanto ficcionalização do real intertextual e interdisciplinar dentro do 

espaço de produção lúdica ofertado pelos jogos de RPG. Busca-se ainda, propor 

relações com as possibilidades de estabelecimento de lugares de autorias no momento 

do jogo. 

Para tanto, far-se-á a análise do jogo buscando projetar para o leitor diferentes 

noções de gênero que desencadeiam distintas resoluções narrativas. O livro que 

analisado neste estudo é o Advanced Dungeons and Dragons, na sua segunda edição 

revisada. Além disso, será analisado também, um conto de Gary Gygax, que 
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exemplifica, através da literatura, como se dá a narrativa neste tipo de jogo, além de ser 

incluído o relato de uma sessão de jogo para exemplificar o funcionamento do mesmo. 

No primeiro capítulo, faz-se a análise de questões gerais envolvendo o RPG, 

como seu conceito, a noção do jogo enquanto produtor de ficção, de Sônia Rodrigues, a 

definição de jogo por Huizinga e sua realização nos jogos de RPG. Além disso, também 

explico o funcionamento básico de um jogo de RPG, como o uso de dados, o papel do 

mestre e dos jogadores, a definição de cenário de campanha, a temática e jogo a ser 

utilizado e analisado neste trabalho. Por último, disserto sobre questões inerentes à 

produção ficcional do RPG, suas conexões narrativas e outros elementos afins. 

No segundo capítulo falo sobre a história do jogo Dungeons and Dragons 

(D&D, para abreviar), sua relação com os jogos de guerra e a literatura pulp, além 

explicar como essa conjuntura resultou na criação dos jogos de RPG. Além disso, faço 

uma detalhada explanação acerca do livro Advanced Dungeons and Dragons: 2ª Edição 

revisada Livro do Jogador. Este livro é o tomo que demonstra como se dá a criação de 

personagens no jogo, as características principais do mesmo, seu mecanismo de 

resolução de conflitos, o sistema de regras e devido funcionamento. Este capítulo cita 

um exemplo de jogo, que serve para auxiliar o leitor no entendimento do jogo, estando 

disposto na seção de Anexos deste trabalho. 

No terceiro capítulo faço uma análise específica das relações do RPG com a 

literatura comparada, com a intertextualidade e interdisciplinaridade, além de delimitar 

a noção de rastro intertextual para a efetivação do jogo, enquanto comunicante de 

componentes culturais, simbólicos e narrativos por assim dizer, num constante diálogo 

entre jogo e literatura. 

No último capítulo verifico a ocorrência de questões referentes à literatura 

fantástica, à literatura pulp e os diversos subgêneros que o jogo D&D difunde. É dada 

ênfase à noção de maravilhoso puro, oriunda do trabalho de Tzvetan Todorov e sua 

relação com os jogos e com ficção de fantasia. Os subgêneros de D&D são dispostos de 

modo a visualizar as várias apropriações e ocorrências que o RPG faz da literatura, da 

história e outros elementos interdisciplinares. E por fim, faço a análise de um conto 

escrito por um dos criadores de D&D, com o intuito de demonstrar ao leitor as 

semelhanças entre o que propõe o jogo, suas características e moldes de ação narrativa, 

e como a literatura absorve e executa estas estruturas ficcionais. 
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2. RPG: UM JOGO DE PRODUZIR FICÇÃO – DEFINIÇÕES GERAIS 

 

 

RPG é a sigla, em inglês, para Role Playing Game, ou jogos de interpretação de 

papéis, numa tradução livre. O jogo surgiu na metade dos anos setenta, nos EUA, como 

uma derivação dos chamados jogos de guerra, muito comuns à época
1
. O jogo de RPG, 

muitas vezes chamado de RPG de mesa, para se diferenciar de outros tipos que existem 

no mundo dos jogos, se constitui de um momento narrativo lúdico em que várias 

pessoas assumem o papel imaginário de uma personagem com vistas à criação de uma 

narrativa que apresenta um desafio a ser enfrentado pelos personagens dos jogadores, as 

pessoas que participam da narrativa. Um dos jogadores é chamado de mestre do jogo, 

ou simplesmente, mestre
2
. O mestre é aquele que coordena a narrativa, o jogo em si, e 

todas as demais personagens que não as dos jogadores. O mestre é aquele que apresenta 

o desafio a ser enfrentado pelos jogadores, é o responsável pela criação inicial do 

cenário de campanha ou o “mundo” de jogo e pelo conhecimento aprofundado das 

regras e do sistema que serão utilizados.  

Para se estabelecer um jogo de RPG, faz-se necessário os seguintes elementos: 

o grupo de jogadores, sendo que um deles fará o papel do mestre (ou seja, serão 

necessárias, no mínimo, duas pessoas, sendo cinco, o número ideal para o jogo); o livro 

de regras onde constará o modo de jogo, a temática, e o sistema de regras para a criação 

de personagens; lápis e papel para o registro das características das personagens, da 

narrativa e do jogo; dados multifacetados (ver seção de anexos neste trabalho); e por 

último, faz-se necessário estabelecer onde se passará o jogo, ou seja, qual será o espaço 

virtual imaginado, o cenário de campanha em si. 

Cenário de campanha é o local imaginado estabelecido, inicialmente, de forma 

escrita, materializando-se na oralidade narrativa, no momento do jogo através da 

interação de jogadores e mestre. Este cenário de campanha, este “mundo” imaginado 

possui características próprias, usualmente vinculadas a inúmeros aspectos da literatura 

fantástica. Todo jogo de RPG pressupõe um cenário de campanha onde se passarão os 

                                                           
1
Ver segundo capítulo deste trabalho. 

2
 Idem nota anterior. 
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jogos, podendo ser este cenário pré-estabelecido ou até inventado, criado pelos 

jogadores e mestre. 

Além disso, todo cenário de campanha vincula-se a uma temática para sua 

realização e posterior interação de jogadores e mestre. Por temática compreendem-se as 

características, objetivos, clima (não em termos geográficos), ambientação de um jogo. 

Importante ressaltar que o jogo aqui avaliado, Dungeons and Dragons, possui como 

ambientação a dita “fantasia medieval”. Como este termo e acepção serão explorados 

futuramente neste texto, aqui farei somente uma breve explanação. Fantasia medieval, 

termo que é utilizado pela maioria dos jogadores de RPG, refere-se ao estilo de jogo 

onde dragões, elfos e magos coexistem num cenário similar à Idade Média da história 

ocidental; aqui a magia é presente e ativa na vida das personagens; elfos, anões e outras 

raças mágicas se juntam a seres humanos num mundo onde a espada e a magia são as 

armas para enfrentar os desafios correntes. Este tipo de jogo surgiu como uma derivação 

daquilo que se produziu na literatura fantástica (horror, fantasia e ficção científica). Um 

exemplo muito famoso para clarificar esta questão, é a Terra Média, universo criado 

pelo escritor J.R.R. Tolkien, autor de O Hobbit e a série O Senhor dos Anéis, entre 

outros títulos. Se se fosse jogar o jogo de RPG baseado na obra Tolkiana, a Terra Média 

seria o cenário de campanha e “fantasia medieval”, a temática abordada. 

Assim, é importante salientar que o tipo ou temática “fantasia medieval” não é 

o único existente em se tratando de jogos de RPG. Desde sua criação, em 1974, os jogos 

de RPG foram lançados em grande quantidade e variedade de títulos, ao longo dos 

quase quarenta anos de história. Enfatizo, dessa forma, que pretendo falar de um gênero 

específico, dentre os milhares existentes. Pretende-se analisar os jogos da dita vertente 

de fantasia medieval, uma produção ficcional derivada dos jogos em si, a questão do 

gênero “fantasia” na literatura fantástica e suas relações com o RPG, a narrativa 

produzida no RPG, e por fim, todas as suas muitas relações com a Literatura 

Comparada e as correntes literárias e teóricas em geral. Nota-se, portanto, que não é 

objetivo deste trabalho analisar todos os “gêneros” produzidos até então. O foco 

principal deste trabalho é entender como se dão e como podem ser definidos os 

momentos de interação narrativa do jogo, exemplificando tal processo através do 

“gênero/temática” acima mencionado, a “fantasia medieval”. Logo, advirto o caro leitor 

de que se trata de um recorte bem específico, de uma focalização deveras pontual neste 

tipo de jogo. 
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Isto se dá pelo fato de que o jogo analisado, Dungeons and Dragons, foi o 

primeiro jogo de RPG lançado no mundo, o que deu origem a todos os outros. Assim, 

direcionei o foco deste trabalho ao jogo citado, por se tratar de um estilo tão conhecido 

e famoso, que por muitas vezes era confundido com a própria noção de RPG. Poder-se-

ia citar muitos outros títulos, como por exemplo, Vampiro: A Máscara e GURPS, mas 

estes ficarão restritos a menção e sutil comparação com o outro acima citado. 

Tendo em vista o exposto, vale lembrar e diferenciar os vários momentos de 

utilização do termo jogo. Por jogo, refere-se ao RPG em geral, e às suas muitas 

manifestações, como o Dungeons and Dragons, por exemplo. Além disso, Dungeons 

and Dragons foi o primeiro RPG lançado no mundo, sendo que analisarei a temática, 

tipo de jogo, e as características principais do Advanced Dungeons and Dragons 2nd 

Edition, uma das versões e/ou edições que o jogo teve. Assim, para ficar claro ao leitor, 

quando me refiro a jogo de RPG, que significa Role Playing Game, a sigla que designa 

um tipo específico de jogo, estou falando dele num âmbito geral; ao citar Dungeons and 

Dragons falo sobre o primeiro RPG lançado no mundo, que por muito tempo era 

praticamente confundido com o RPG, seu tipo de temática, a dita “fantasia medieval” e 

as possíveis conexões que daí surgem em relação à literatura fantástica, especialmente a 

literatura de fantasia; e por último, quando menciono Advanced Dungeons and Dragons 

2nd Edition  me refiro especificamente ao livro que será analisado, neste caso, 

Advanced Dungeons and Dragons 2nd Edition: Livro do Jogador (COOK, 1995). Logo, 

daqui em diante utilizarei abreviaturas para dar maior fluidez à leitura do texto, ficando 

estabelecido Dungeons and Dragons como D&D, Advanced Dungeons and Dragons 

2nd Edition: Livro do Jogador como AD&D2d ou só AD&D. 

 

 

2.1 JOGO DE PRODUZIR FICÇÃO 

 

 

Este texto estabelece alguns pressupostos para a elaboração do raciocínio 

engendrado. O principal ponto de partida para definição e análise dos jogos de RPG é a 

premissa adotada por Sonia Rodrigues, autora da tese de doutorado Roleplaying Game e 

a Pedagogia da Imaginação no Brasil, em que “Roleplaying Game é um jogo de 

produzir ficção” (RODRIGUES, 2004, pag.18). Ou seja, todos os esforços de criação, 
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os recursos utilizados, as falas, explicações e especulações pressupõem produção 

ficcional coletiva pelos jogadores. O livro de regras auxilia o mestre e os jogadores na 

criação de personagens que vão interagir narrativamente no mundo de jogo. O jogo e 

suas regras não são literatura, nem ficção, são ferramentas que auxiliam no processo 

ficcionalizador. Jogo é ficcionalização do real. Não é literatura, todavia faz uso dos 

elementos estruturantes da obra literária, tais como narrativa, conflito, transformação do 

real em imagens narrativas. A noção de ficcionalização do real também advém do texto 

de Rodrigues, que será, posteriormente, neste capítulo, melhor explanada e definida.  

Portanto, mesmo ao transitar por diversas teorias e hipóteses em relação aos 

jogos de RPG, sempre mantenho como premissa que estes se materializam como 

produção ficcional coletiva. Além desse aspecto, outros serão considerados, como a 

questão da autoria e a diferença entre a narrativa literária e narrativa produzida no jogo. 

Mas, no momento, o que importa saber é que RPG se trata de produção ficcional, sendo 

o livro de regras um instrumento que auxilia na construção de narrativas, contudo, não 

se constitui como ficção, apenas um ensejo a ela. Finalmente, ainda neste capítulo, 

muitas outras perspectivas serão expostas com a intenção de vislumbrar por diversos 

ângulos teóricos as várias concepções de jogo de RPG que estruturam a reflexão 

proposta neste trabalho, com vias de comparação àquela principal acepção supracitada, 

a de jogo enquanto produtor de ficção. 

 

 

2.2 HOMO LUDENS DE HUIZINGA: JOGO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

 

 

Antes de analisar do jogo enquanto um processo de desenvolvimento de 

ficções, é preciso entender, primeiramente, quais são as bases teóricas que definem o 

jogo: o que seria este? Quais seriam as suas principais características? Para tanto, 

comecemos pela análise das propostas conceituais de Johan Huizinga, autor do livro 

Homo Ludens: O jogo como Elemento da Cultura.   

Primeiramente, Huizinga destaca que a sua análise em relação ao jogo se dá 

através da demarcação deste enquanto fenômeno cultural, numa perspectiva histórica. 
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Além disso, o autor determina o jogo como “uma função significante, ultrapassa o 

limite fisiológico e psicológico” (HUIZINGA, 2005, p. 3). Ou seja, o jogo encerra 

determinado, produz algo em específico, mesmo não tendo, necessariamente, uma 

função, uma “utilidade prática” imediatamente visível, isto é, não é algo que precisamos 

fazer para nos alimentar, não é algo inerente ao trabalho diário, ou como diz o autor: 

“No jogo existe algo 'em jogo' que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere sentido à ação” (Idem, 2005, p. 4). 

Na visão deste autor, o jogo funciona como uma "realidade autônoma". Ou 

seja, se alguém joga RPG, não por alguma necessidade biológica, não é por necessidade 

financeira, o jogo acontece como escape da rotina, como divertimento, sem um 

propósito material reconhecível, contudo carregado de sentido. É fato que muitas 

pessoas trabalham enquanto desenvolvedores dos jogos RPG, pensam neste e o 

vivenciam diariamente, pois enquanto renda, garante a subsistência desses profissionais. 

Todavia, o simples fato de se jogar RPG não produz nenhum resultado material com 

vistas à sobrevivência de ninguém. E aqui chegamos a outro ponto importante: por que 

então jogamos? E em se tratando deste trabalho, por que joga-se RPG? Huizinga traz 

algumas reflexões interessantes quanto a isso: 

 

Como a realidade do jogo ultrapassa a esfera da vida humana, é impossível 

que tenha seu fundamento em qualquer elemento racional, pois nesse caso, 

limitar-se-ia à humanidade. A existência do jogo não está ligada a qualquer 

grau determinado de civilização, ou qualquer concepção do universo. [...] 

Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física. [...] Se 

brincamos e jogamos, e temos consciência disso, é porque somos mais do que 

simples seres racionais, pois o jogo é irracional. (Ibidem, 2005, p.6) 

 

 

Por mais racionais que sejamos, por mais regras utilizemos durante a execução 

dos jogos, a natureza do jogo demonstra que somos mais do que seres racionais, já que 

em determinados contextos sociais nos postamos além da lógica e da razão enquanto 

(re)significamos o mundo ao nosso redor, interagindo socialmente e simbolicamente 

durante o jogo. Obviamente, tal assertiva não explica o porquê de jogarmos, mas 

assinala que jogamos apesar da lógica, apesar das necessidades “racionais” que temos. 

Mostra que mesmo na nossa sapiência de Homo Sapiens, ultrapassa-se esta fronteira ao 

encarnarmos o Homo Ludens de Huizinga, o elemento da cultura que promove 

significações em meio a interação social, simbólica e não lógica. 
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Relevante a colocação de Huizinga quando menciona que jogo, também 

significa brincar. Quando olhamos para a abreviatura RPG, nos deparamos com a 

combinação de Role Playing Game, ou um jogo de interpretação de papéis, em tradução 

livre. No entanto, a palavra play, pode ser brincar ou jogar, em inglês, mas não em 

português. Brinca-se com papéis, personagens inventadas no ato do jogo. Isso 

demonstra que o RPG diz mais, sugere uma gama de sentidos que vão além do termo 

comumente usado, “jogar”. O próprio autor discute esta questão das possíveis traduções 

e significados que a palavra jogar/brincar pode assumir em determinadas culturas ou 

idiomas, mas, não sendo este o foco deste trabalho, me restrinjo à simples menção dessa 

variedade semântica. Todavia, mesmo não sendo o nosso foco, tal fato nos conduz ao 

próximo passo na análise do texto do autor holandês. 

Já destaquei que o jogo não é algo necessário enquanto aspecto fisiológico ou 

utilitário; o jogo demonstra que por mais ordenado que seja, vai além da lógica e da 

razão que o homem possui, e como é percebido nos jogos de RPG, não existe aqui uma 

obrigatoriedade estética, seja de ordem retórica ou performática. O jogo de RPG 

acontece em meio à explanação verbal com vinculação ao reconhecimento de situações 

e personagens através do imaginário dos jogadores, podendo ou não conter elementos 

performáticos (não sendo estes obrigatórios). Além disso, pela necessidade de 

determinar e gerenciar o acaso, ou seja, situações que vão além da mera descrição 

narrativa, o jogo de RPG delimita uma execução matemática para o cálculo e resolução 

de acontecimentos de ordem mecânica. Numa brincadeira de faz de conta, uma criança 

que diz, “eu tenho um arco, disparo uma flecha e acerto o alvo” está pressupondo que o 

resultado da ação se concretiza em acerto. No RPG não. Para determinarmos se 

acertamos um alvo ou não, para determinar se obtivemos sucesso em uma dada tarefa, 

utiliza-se um dado multifacetado para definir a perfeita execução da ação, ou falha na 

tentativa de acerto. Chamo isso de gerenciamento do acaso. O RPG faz uso de dados 

com vários lados ou multifacetados para tal, mas esse tópico será abordado 

posteriormente neste trabalho, assim não irei me alongar muito nesse assunto. 

Levanto todas estas questões para demonstrar ao leitor que o jogo de RPG 

possui características de ordem lógica, de ordenamento de ações e gerenciamento de 

acaso através do auxílio da matemática, momentos de interação e produção ficcional, 

leitura e criação de mundos imaginados e fictícios, além de resolução de desafios 

propostos pelo mestre do jogo. Todos estes elementos podem ser vistos como úteis ao 
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ser humano de uma maneira ou de outra, mas a atividade do jogar RPG, o simples ato 

de jogar em si transcende todos estes aspectos ao mesmo tempo em que os agrega numa 

comunhão significativa de ordem lúdica. A partir da lógica e da criação narrativa, 

ultrapassa-se estas. Mas como, então, definiríamos o jogo? O que o diferencia 

propriamente? Incerto de que possa responder plenamente todas estas questões, percebo 

a importância da discussão proposta e entendo que é necessário apresentar todas as 

posições de análises possíveis de modo que se agreguem várias perspectivas para uma 

reflexão crítica final.  

Assim, Huizinga define quatro características fundamentais do jogo. 

Primeiramente, “o jogo é uma atividade voluntária” (Ibidem, 2005, p.10). Não é 

obrigado a ser feito, não se é imposto, faz-se por livre e espontânea vontade, do 

contrário, deixa de ser jogo, já que “jamais é imposto pela necessidade física ou pelo 

dever moral, e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas “horas de ócio” 

(Ibidem, 2005, p.10) 

A segunda característica fundamental, segundo Huizinga, diz que: 

 

[..] o jogo não é vida “corrente” nem vida “real”. Pelo contrário, trata-se de 

uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade com 

orientação própria. Toda criança sabe perfeitamente quando está “só fazendo 

de conta” ou quando está “só brincando”. [..] Todavia, [...] esta consciência 

do fato de “só fazer de conta” no jogo não impede de modo algum que ele se 

processe com a maior seriedade, com um enlevo e um entusiasmo que 

chegam ao arrebatamento e, pelo menos temporariamente, tiram todo o 

significado da palavra “só”  da frase acima. Todo jogo é capaz, a qualquer 

momento, de absorver inteiramente o jogador.  (Ibidem, 2005, p.11) 

 

 

Em outras palavras, o jogo, enquanto movimento imaginativo de orientação 

própria é capaz de absorver o jogador, mesmo este sabendo que é “só faz de conta”. É 

um intervalo à vida cotidiana, um momento exclusivo de interação, em que os jogadores 

sabem do caráter fictício do jogo, mas imersos neste, produzem seriedade e 

concentração, mesmo sabendo do “faz de conta” envolvido. São atraídos pelo caráter de 

imersão profunda, em termos de atenção, foco e interação na história que está criada, 

muito semelhante ao ato de contar histórias ao redor de uma fogueira, ou a simples 

contação de histórias para um grupo de pessoas, em qualquer lugar, que mesmo sabendo 

se tratar de uma história mantém a atenção devida para acompanhar o desfecho da 

mesma. Em seguida, Huizinga menciona a terceira característica fundamental ao jogo: 
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O jogo distingue-se da vida “comum” tanto pelo lugar quanto pela duração 

que ocupa. É esta a terceira de suas características principais: o isolamento, a 

limitação. É “jogado até o fim” dentro de certos limites de tempo e de espaço. 

Possui um caminho e um sentido próprios. [...] Joga-se até que se chegue a 

um certo fim. Enquanto está decorrendo tudo é movimento, mudança, 

alternância, sucessão, associação, separação. (Ibidem, 2005, p.12) 

 

 

Assim, jogo se manifesta isoladamente, num determinado período de tempo, 

sendo que, durante esse período, os jogadores permanecem imersos e se desvinculam 

das suas “realidades” imediatamente reconhecíveis, pois estão no território do jogo, que 

no caso do RPG, é imaginado coletivamente. Este ponto realmente é importante de 

ressaltar, pois embora o RPG se encaixe nas características até então elencados por 

Huizinga, o “espaço” onde a ocorre a ação do RPG não é tão distinguível quanto um 

campo de futebol, por exemplo, ou uma quadra de vôlei, ou um tabuleiro de xadrez. 

Podemos até afirmar que o espaço de um jogo como o xadrez ou damas pode ser a sala 

de estar, um quarto, uma mesa de jantar. O RPG pode ser jogado nestes locais também. 

Todavia o RPG não depende de um tabuleiro de xadrez ou damas para ocorrer; 

acessórios como tabuleiros ou miniaturas são utilizados, facultativamente pelos 

jogadores, não sendo de modo algum obrigatórios. O principal “local” de ação do RPG 

é a imaginação. Acessa-se esta através da verbalização de desafios e descrições de 

cenários, mas a projeção de tudo isso se dá na mente, no imaginário do jogador, não 

numa quadra visivelmente marcada. Isto leva a uma interessante afirmação de Huizinga: 

 

 

E há, diretamente ligada à sua limitação no tempo, uma outra característica 

interessante do jogo, a de se fixar imediatamente como fenômeno cultural. 

Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como uma 

criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória (Ibidem, 

2005, p.12). 

 

 

Após a sessão de um jogo de RPG, a narrativa produzida fica armazenada na 

memória dos personagens, constituindo-se de algo produzido oralmente, em conjunto 

com outros jogadores, pertencente a todos os participantes, “um tesouro a ser 

conservado na memória”. Esta narrativa pode ser transcrita de forma permanente, como 
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um registro, um relato escrito do que aconteceu durante o jogo, ou até pode ser 

transformada em literatura por qualquer um dos participantes. Ou seja, como já foi 

afirmado neste trabalho, o jogo em si enseja a produção narrativa, mas esta, a não ser 

que seja registrada, mantém-se continuamente na memória dos jogadores, na oralidade 

lúdico-mnemônica de cada um dos participantes, como um registro de aventuras e 

divertimentos que não estão vinculados a práticas religiosas, à passagem de 

conhecimentos e habilidades de uma geração a outra, à criação estética de histórias 

(pode vir a ser); mas, em suma, esta narrativa é algo deveras único, é uma 

experimentação imaginada de aspectos fictícios, que podem ou não emular  a vida 

“real”, que se mantém no acervo intertextual dos jogadores enquanto produto final do 

confronto narrativo que faz por meio da linguagem oral e imaginada. Não é literatura, 

pode vir a ser; não é mais jogo, é registro do mesmo; não é necessidade fisiológica, é 

rastro intertextual produzido num campo interdisciplinar, já que RPG congrega aspectos 

de diversas disciplinas do conhecimento, como matemática, história, e geografia. 

Importante enfatizar também que neste trabalho mencionarei as muitas áreas do 

conhecimento vistas num jogo de RPG: num livro de regras fala-se em matemática 

história de cenários de campanha, tipo de ambientação (Fantasia Medieval), mas não 

pretendo aqui analisá-las. O mais importante para mim neste trabalho é entender as 

relações da Narrativa dos jogos de RPG em relação à literatura, utilizando diversas 

aproximações teóricas, entre elas, a literatura comparada. Esses três itens serão o foco 

principal; as demais ciências do conhecimento serão somente citadas para breve análise 

e menção. 

E por último, mas não menos importante, Huizinga define a quarta das 

características principais de um jogo: “ele é ordem e cria ordem” (Ibidem, 2005, p.13). 

 

 

Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta. [...] ele 

cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do 

mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e 

absoluta: a menor desobediência a esta “estraga o jogo”, privando-o de seu 

caráter próprio e de todo e qualquer valor. (Ibidem, 2005, p.13) 

 

 



12 

 

Assim, temos as quatro características para pensar RPG enquanto jogo, num 

primeiro momento: é uma atividade voluntária, possui uma orientação própria, acontece 

isoladamente e num determinado espaço e tempo, e por último, é ordem e cria ordem. 

Todas estas características são perceptíveis num jogo de RPG. O grupo de participantes 

joga por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de obrigação profissional, 

fisiológica, religiosa ou social: joga-se simplesmente. Além disso, todos os jogadores 

sabem que se trata de um “faz de conta” que se realiza isoladamente, em termos de 

espaço e tempo, sendo uma atividade ordenada, criadora de ordem, pois que um jogo de 

RPG possui regras, cálculos específicos, ambientação, que se quebrados ou 

desconsiderados, interrompem com o que foi previamente estabelecido ou acordado.  

Mas uma das principais diferenças que o jogo de RPG tem em relação a 

qualquer outro jogo é que não existem “vencedores”. O jogo não pressupõe vitoriosos e 

perdedores, o jogo tem por premissa a produção ficcional em conjunto, a superação 

desafios em grupo, a interação entre todos os participantes de modo a produzir, 

narrativamente, a ficção imaginada e descrita, o rastro intertextual coletivo. 

Obviamente, o texto de Huizinga pode ser contestável de muitas formas, todavia, 

simplesmente pelo fato de iniciar a discussão sobre este aspecto tão marcante da cultura, 

o jogo, já é deveras louvável. A produção do texto foi feita há muitos anos, e desde 

então, muitas outras pesquisas foram feitas em relação ao jogo e suas conexões com 

literatura, este trabalho sendo um bom exemplo disso. Contudo, o ponto principal desta 

investigação acerca dos jogos de RPG é tentar esclarecer estas diferenças entre outros 

tipos de jogos para que se possa entender como essas narrativas se diferem de outras 

que são produzidas. 

Mesmo que o jogo de RPG se encaixe nas características essenciais descritas 

por Huizinga, algumas diferenças ainda são visíveis, tanto se considerarmos RPG em 

relação a outros jogos, como o RPG em relação à literatura. A narrativa do RPG não 

tem nenhuma intenção estética, não há vencedores, pois o jogo se dá num processo de 

cooperação entre os participantes, não é exatamente uma narrativa oral no sentido de 

passar um conhecimento essencial de uma cultura para a geração seguinte. Também 

não. O jogo de RPG é todo realizado oralmente, “imaginado” pelos participantes, mas 

não existe nenhuma necessidade de registro para as gerações posteriores como forma de 

aprendizado essencial para a vida. Após uma sessão de jogo, os jogadores podem fazer 

um registro, em forma de relato, apenas para lembrar-se da sequência de ações do 
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enredo, servindo como uma forma de recordação para a sessão seguinte, assim os 

jogadores saberão exatamente onde parou a última sessão. Alguns grupos de jogadores 

até registram suas sessões de forma literária, com uma narrativa, um pequeno conto, que 

demonstra, em forma de literatura, o que aconteceu nas sessões de jogo. Todavia, nada 

disso é obrigatório. Nenhum registro se faz necessário, nada é obrigatoriamente 

essencial para garantir a “sobrevivência” da geração posterior, ou de garantir uma 

apreciação literária do jogo. Obviamente, o jogo pode servir de inspiração e influência 

para a escrita literária, mas ele não é literatura, não tem a obrigação de ser. 

Ou seja, o jogo de RPG acontece de forma extremamente peculiar, como uma 

atitude voluntária, como um divertimento que se apropria de elementos de diversas 

linguagens e áreas do conhecimento (como história, por exemplo), mas é um processo 

que funciona e se efetiva “para além” de todas estas estruturas mencionadas. 

 

2.3 JOGO, FICÇÃO E LITERATURA: RPG SOB VÁRIAS PERSPECTIVAS 

 

 

No livro Heroic Worlds: A History and Guide to Role-Palying Games, nos 

deparamos com outra possível definição para os jogos de RPG. Neste trabalho, para fins 

de compilação e catalogação, tanto para uso de colecionadores, quanto para o uso como 

referência histórica e como guia para o conhecimento de diversos jogos publicados até o 

ano de 1991, ano de publicação do livro, o autor, Lawrence Schick, procura delimitar o 

jogo de RPG para diferenciá-lo de outros jogos que eram comuns à época, que ainda são 

comercializados, não tanto no Brasil, como nos EUA. Assim, o autor define: “This book 

is a history and description of paper role-playing games, also known as “tabletop” role-

playing games, as exemplified by DUNGEONS AND DRAGONS and its descendants” 

(SCHICK, 1991, p.7). Ou seja, o autor restringe seu campo de atuação aos jogos de 

Roleplaying Games. E para fazer isso, para deixar claro ao leitor qual o real objeto 

compilado no livro, Schick apresenta a sua definição de RPG, que vai ser muito útil a 

esse trabalho: 
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To decide what should be included in this book, it was necessary to define 

exactly what a role-playing game (RPG) is. This is not as easy a task as you 

might think; there are an awful lot of games and books that are almost,  but 

no quite, RPGs. Here’s our working definition […]: a role-playing game 

must consist of quantified interactive storytelling (Idem, 1991, p.9). 

 

 

Em outras palavras, o autor classifica o jogo como uma narrativa interativa 

quantificada. Ou seja, ao utilizar elementos narrativos para o desenvolvimento de uma 

história, um enredo, os jogadores interagem através de regras, preveem suas ações, de 

maneira quantificada, através do uso da matemática e sistemas que delimitam, pela 

rolagem de dados, quais ações são bem sucedidas ou não. Logo, RPG consiste de uma 

interação entre jogadores, que assumem papéis ficcionais de personagens, num cenário 

específico, com uma determinada temática, para atuar no desenvolvimento de uma 

narrativa coletiva, que apresenta, através da figura do mestre do jogo, os desafios a 

serem enfrentados pelas personagens dos jogadores.  

No momento em que se faz necessário a resolução de determinadas ações, 

como, por exemplo, a escalada de uma parede íngreme, o combate entre criaturas, o 

acerto de uma flecha disparada, a matemática aparece, num formato quantificado que 

chamamos de sistema regras. Essas regras delimitam e regulam as características e 

habilidades das personagens, assim como a margem de sucesso das ações desenvolvidas 

ao longo do jogo. Os jogadores interpretam o papel dos protagonistas da história; o 

mestre do jogo controla todas as personagens que interagem com as personagens dos 

jogadores, os monstros e criaturas enfrentadas pelos protagonistas, assim como descreve 

e apresenta o cenário onde as ações acontecem. Mesmo que o mestre jogue de maneira 

diferente dos jogadores, ele ainda faz parte da criação da narrativa, sendo que o seu 

objetivo não é vencer os jogadores, mas sim desafiá-los, para que juntos, estes possam 

atingir sucesso em determinada empreitada. O mestre é tanto um diretor, um 

coordenador do jogo, um criador também, além de um juiz, um regulador daquilo que é 

desenvolvido durante o jogo. O mestre não pune os jogadores, apenas coordena as 

conseqüências dos seus atos de modo que o jogo seja interessante e divertido para todos 

os participantes, já que ninguém vence ou perde, mas sim, todos se divertem. 

Normalmente é o mestre que lê a maior parte das regras do sistema do jogo, pois que é 

ele quem vai esclarecer as dúvidas dos jogadores durante a sessão de jogo. Contudo 

também é possível e recomendável que os jogadores leiam e conheçam o sistema de 
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regras utilizado. Além disso, todas as ações mecânicas (decorrentes das regras, que não 

envolvem simples descrição narrativa) são resolvidas, determinadas através da rolagem 

de dados multifacetados. Irei discutir mais sobre esse aspecto num capítulo posterior 

nesse trabalho, mas para título de menção, Dungeons and Dragons em suas inúmeras 

versões, utiliza seis tipos de dados: de quatro lados, de seis lados, de oito lados, de dez 

lados, de doze lados e de vinte lados, sendo o último, o principal dentre todos os 

mencionados. 

 Como visto anteriormente, o principal pressuposto norteador deste trabalho é o 

fato de que jogo, aqui entendido, é produtor de ficção. Isso significa que enquanto 

participantes da sessão de RPG, os jogadores produzem ficção, num formato oral, tendo 

a imaginação como recurso de projeção das situações e desafios do jogo. Esta produção 

ficcional não possui fins estéticos: os jogadores podem, após o término do jogo, 

registrar de forma escrita os acontecimentos de uma sessão de RPG, mas isto não é 

obrigatório e já não é mais jogo. Logo, o que for analisado neste trabalho, leva em 

consideração somente o que é dito durante a sessão de jogo. Por mais que eu vá 

apresentar um relato de uma sessão de jogo num capítulo posterior, tal aparato textual 

servirá para exemplificar uma sessão de jogo, mostrar a quem está lendo como se deram 

os acontecimentos da narrativa do jogo, como eles se sucedem no jogo, contudo não 

será feita nenhuma apreciação estética do mesmo, pelos motivos já apresentados. Outro 

fator importante, que também não será levado em conta neste trabalho é a questão da 

recepção. A obra literária, quando produzida, reage fortemente a partir da recepção dos 

seus leitores, sendo modificada, re-interpretada e alterada semanticamente, 

considerando o contexto histórico e cultural do leitor e do seu horizonte de expectativas 

em relação à obra. A autora, Sônia Rodrigues também considera este aspecto no seu 

texto. A obra literária ao ser “terminada”, ao ficar “pronta”, permanece registrada no 

papel, para que vários leitores possam apreciar as suas qualidades e defeitos, suas 

potencialidades estéticas. A recepção acontece com a interpretação do leitor, do crítico, 

do teórico, que analisam a obra com objetivos diversos, mas sempre preenchendo as 

lacunas deixadas por esta, para fins de compreensão e impacto estético. No RPG, a 

tarefa de análise precisa destas características é deveras complexa, tendo em vista que 

não existe, obrigatoriamente, uma “obra” registrada. Os resquícios textuais pós-sessão 

de jogo nada mais são do que isto, resquícios que podem se tornar algo enquanto projeto 

literário, mas aí já deixa de ser RPG. Para se verificar os efeitos de recepção do jogo, 
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poderíamos gravar uma sessão de jogo e transmitir para outras pessoas. Contudo, seria 

somente um vídeo com pessoas falando e se divertindo, e rindo, algo que não se propõe 

a deixar nada para a “próxima geração”. Para encerrar, uma tarefa árdua e 

extremamente complexa esta, que por motivos de espaço e escolha metodológica, não 

será discutida neste trabalho. 

Seguindo o raciocínio do texto de Sônia Rodrigues, e continuando com a 

discussão acerca do fazer ficcional do jogo, primeiro se faz necessário algumas 

definições para dar prosseguimento com a discussão aqui proposta. Logo, é fato que o 

jogo de RPG transcorre enquanto transfiguração do “real” imaginado coletivamente 

pelos jogadores, ficcional e narrativamente falando. Criam-se mundos, personagens e 

enredos e estes povoam o ambiente construído de modo a vivenciar os desafios que o 

enredo propõe, que a proposta do jogo e da sua temática enseja. Mas o que é exatamente 

esse “real” a ser transfigurado. Já mencionei aqui que o jogo permite a experimentação 

do “real” pela fantasia, pela criativa suspensão atemporal do universo lúdico deste jogo 

em específico. Ele proporciona aos participantes interação intelectual, narrativa e social, 

podendo ser entendido como um intertexto de interatividade lúdica e social, o jogo de 

RPG como modo de produção de autorias ficcionais, ou ainda, como um intertexto 

ficcional e interdisciplinar catalisador de autorias. O jogo como o espaço que 

proporciona a ficcionalização do real pelos atores/jogadores, autores que constroem 

uma narrativa conjunta, utilizando elementos de ordem imagética, oral e possivelmente 

performática, podendo ou não se registrar, a posteriori,o resultado narrativo do jogo de 

forma escrita.  

Porém, precisamos definir exatamente como chegamos a esta conclusão. Para 

tanto, vejamos o que diz a autora sobre as diferenças entre literatura e ficção: 

 

 

A literatura é uma ficção: eis sua primeira definição. A segunda é que a 

literatura é um sistema que chama a atenção sobre si próprio[...] A definição 

dominante de literatura, mesmo que a formulação varie, é a da predominância 

da função poética, não utilitária, expressão em si mesma. 

[...] A vantagem de usar o termo ficção é que este inclui descrição – 

apresentação de um estado - e narrativa – apresentação do desenvolvimento 

de uma ação. (RODRIGUES, 2004, p.30) 
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Ou seja, a literatura, de acordo com a expectativa do leitor e da análise e estudo 

de teóricos e críticos, se estabelece enquanto estrutura não utilitária, com o propósito do 

impacto estético que da sua linguagem poética pode surgir. A ficção está presente na 

literatura, mas o contrário pode não ocorrer. A ficção foca-se na ação, no 

desenvolvimento desta através da narrativa, e tal processo pode acontecer durante a 

explanação oral de um conto, por exemplo. Todavia, ambas, literatura e ficção, “bebem” 

da mesma fonte de “inspiração”: 

 

A fonte, a matéria-prima da ficção – e da literatura, termo que por ora 

abandono -, seria os acontecimentos da vida cotidiana e as pessoas. Esta fonte 

acaba não sendo tão primária, ou tão fonte, porque o que vemos dos 

acontecimentos e das pessoas que nos cercam já é uma ficção em si, porque é 

a forma como os acontecimentos e as pessoas são representadas à nossa 

visão. No que diz respeito aos eventos humanos, dores, alegrias, paixões, 

qualidades e vícios só existe leitura e só existe ficção [...] Querendo ou não, 

com ou sem consciência disto, o ser humano vive imerso na ilusão do real, 

que seria a matéria-prima da ficção. (Idem, 2004, p.30) 

 

E aqui nos deparamos com algo deveras impactante na nossa concepção de 

mundo, de ficção, de realidade: ilusão do real. A literatura e a ficção não são, de acordo 

com a autora, meros objetos de prazer e de registro artístico; são maneiras de acessar o 

“real”, no qual vivemos imersos. A ficção expressa, registra o que o olhar do observador 

absorve e compartilha em relação ao vivenciado na ilusão de realidade. Segue a autora 

com o seu raciocínio: 

 

O real não existe. O que existem são leituras sobre o real, são representações 

a respeito do real. É claro que existem os fatos, os objetos, a matéria. E a 

partir dessa materialidade, existirão tantas construções ilusórias ou ficcionais, 

no sentido de inventadas, quantos forem os seres humanos que se debruçarem 

sobre o concreto.  

[...] A grande diferença entre a ficção “ilusória” em que vive a maioria das 

pessoas e a ficção “profissional”, a narrativa ficcional deliberada, é que o 

ficcional trabalha, assumidamente, a partir da visão que tem dos 

acontecimentos e das pessoas que o cercam. Constrói uma narrativa a 

respeito do que viveu ou viu ou ouviu falar ou ainda sobre o que leu. O 

ficcionista organiza esta experiência de primeira ou segunda mão. Seleciona 

elementos da realidade extratextual - a partir da leitura que ele, ficcionista, 

faz da realidade – e combina esses elementos de forma a fazer sentido, muitas 

vezes mais sentido que a vida. A ficção consegue esta proeza porque tem a 
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intenção de consegui-la por meio da demonstração de uma verdade 

inventada. (Ibidem, 2004, p. 31) 

 

 

A produção ficcional é transfiguração, transposição de sentidos para uma 

estrutura mais coerente que a própria realidade. Por isso mencionei que o RPG realiza 

essa transfiguração de forma coletiva, por meio da imaginação e da oralidade. Os 

participantes do jogo entrelaçam sentidos que absorvem da ilusão de real e os expõem 

de forma narrada na ficção do jogo, detalhando quaisquer aspectos necessários para a 

expressão daquele jogo em específico, de forma a deixá-lo coerente, e dentro da 

temática escolhida, no caso deste trabalho, a da fantasia medieval, produzem a 

verossimilhança requisitada pelo mundo que estão criando. Ficção deliberada, verdade 

inventada, interação social, lúdica e interdisciplinar; intertextual, pois que se apropria da 

memória ficcional de outrem, estabelece o diálogo simbólico dentro da rede de 

conexões que a memória criativa cultural enseja e agrega. As lacunas deixadas pela 

“realidade” são preenchidas pelos participantes do jogo com a sua experiência cultural e 

simbólica de leitura, com os conhecimentos interdisciplinares (de história, geografia, 

biologia, literatura) e os dados intertextuais (filmes, livros, revistas em quadrinhos, 

jogos eletrônicos) que ativam relações de enredo e conflito, gatilhos de inspiração e 

retroalimentação criativa para a contação de histórias. Além disso, como menciona 

Huizinga: 

 

Se verificarmos que o jogo se baseia na manipulação de certas imagens, 

numa certa “imaginação” da realidade (ou seja, a transformação desta em 

imagens), nossa preocupação fundamental será, então, captar o valor e o 

significado dessas imagens e dessa “imaginação”. (HUIZINGA, 2005, p.7) 

 

 

Eu diria mais, não só manipulação de imagens e transformação da realidade em 

imagens, mas ficcionalização desta realidade, de modo a ressignificar o real apreendido 

num estado de significação e compreensão inteiramente (re)inaugurado pelos 

participantes do jogo. O jogo enquanto ação ficcionalizadora de transfiguração do real 

estabelece a narrativa que é compartilhada com fins de manipulação e criação de 

imagens do real, transformando-o tanto quanto os participantes desse processo. O jogo, 
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como demarca Huizinga, pressupõe uma tensão, um conflito no seu espaço de ordem 

que cria e se forma pela ordem. Além disso, nos jogos de RPG a criação de uma 

personagem a ser interpretada é a máscara que ficcionaliza o real com o intuito de 

interagir com esta ilusão do real e modificá-lo, sob o status da tensão e do conflito, este 

real transfigurado em narrativa conjunta. As personagens dos jogadores são os agentes 

de reinauguração e interação simbólica deste real imaginado, dentro do espaço de 

isolamento e limite do jogo. No absoluto ficcional do ato lúdico, as personagens agem 

para ressignificar a existência dos jogadores, num determinado período de tempo, 

construindo entre ritmo e harmonia o “real” possível proporcionado pelo jogo. Ainda de 

acordo com Sônia Rodrigues: 

 

A maioria das histórias de ficção contém elementos de não-ficção e inclusive, 

alguns gêneros de ficção são, em parte, definidos pelos compromissos não- 

fictícios envolvidos na obra. O discurso ficcional é o real da ilusão. 

[...] Ficção é composição e invenção a partir de eventos humanos, de 

emoções humanas com uma idéia de continuidade, de totalidade que a 

realidade não possibilita. Este é o material sobre o qual trabalha o ficcionista, 

moldando, excluindo elementos, inserindo outros que não estariam ali 

originalmente, mas poderiam estar. (RODRIGUES, 2004, p. 33). 

 

 

Assim a verdadeira realidade, de acordo com a autora, é o próprio discurso 

ficcional, o real da ilusão. Ao ficcionalizar narrativamente elementos simbólicos que se 

manifestam através da invenção e criatividade dos participantes do jogo, o discurso 

ficcional vai além da verossimilhança do jogo para espelhar e expressar os lapsos e 

rastros de realidade apreendida pelos jogadores e, por sua vez, se materializar na 

intenção lúdica do compartilhamento de histórias. 

Encerro por aqui esta análise do conceito do jogo, mas continuo no próximo 

capítulo, onde estabeleço outras conexões teóricas com as que já foram apresentadas 

aqui. Precisava dar uma idéia ao leitor do que se tratava essa movimentação ficcional 

produzida pelo jogo. Terminada a explanação, direciono o meu olhar agora para o jogo 

D&D, pois que dada a explicação sobre o termo RPG, torna-se mais fácil qualquer 

explicação posterior sobre o assunto. Seguirei então com a história do jogo e a análise 

da versão escolhida, neste caso, AD&D. 
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3. DUNGEONS AND DRAGONS: HISTÓRIA E ANÁLISE 

 

Dungeons and Dragons, o primeiro RPG lançado, em 1974, nos EUA, foi o 

resultado de um processo que envolveu vários fatores. Para se entender como se deu 

esse processo, primeiro precisamos entender os fatores que ocasionaram o lançamento 

do jogo. 

 A grande influência dos jogos de RPG pode delimitada de diversas maneiras, 

mas neste trabalho vou me focar em dois aspectos: a literatura e os jogos de guerra. Os 

criadores do primeiro RPG do mundo, Gary Gygax e Dave Arneson, declararam ao 

longo dos anos, suas influências na criação do jogo. Ambos eram leitores assíduos da 

literatura pulp dos anos 30 e 40. Essa literatura constituía-se de histórias que eram 

publicadas em revista especializadas, uma das mais famosas dentre elas, a Weird Tales; 

essas histórias e contos priorizavam a ação, o combate a criaturas perigosas, aventuras 

espaciais, ficção científica, exploração de ruínas abandonadas, mundos onde o 

sobrenatural, o mágico e o fantástico imperavam, seja no estilo capa e espada, seja no 

estilo Sword and Sorcery, subgênero que designava a atuação de poderosos guerreiros 

enfrentando feiticeiros e outros perigos que a magia poderia invocar. Estas histórias 

eram tidas como subliteratura, pois enfatizavam aspectos pouco convencionais como 

viagens no espaço, combates sangrentos, enfrentamento de criaturas fantásticas e foco 

específico na ação narrativa, na ferocidade e impacto que as histórias podiam causar. 

Inicialmente, todas estas histórias eram tidas por ficção científica, e consideradas como 

o pior da literatura. Não havia distinção clara onde começava a fantasia, onde estava o 

horror e onde terminava a ficção científica. Guerreiros de capa e espada eram 

transportados de naves espaciais para mundos onde homens das cavernas ou alienígenas 

existiam! Não havia um limite específico para essas histórias e suas variações; ao fim e 

ao cabo, tudo era literatura pulp. O termo pulp vem da qualidade do papel utilizado na 

impressão das revistas, pois, sendo produções de baixo custo, poderiam ser vendidas a 

preços acessíveis. Ou seja, o termo para este tipo de literatura, o pulp, acabou sendo 

adotado, um pouco graças ao formato, ao material em que era distribuída e a temática 

comum a muitas das narrativas publicadas. Como eu disse antes, não havia uma 

classificação em relação aos subgêneros temáticos; tudo era considerado ficção 

científica, de certo modo. Hoje em dia, com uma retomada e valorização deste tipo de 
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literatura, encontramos no termo literatura fantástica uma melhor definição para estas 

histórias, tanto que, é exatamente assim como o mercado editorial, os leitores e até os 

críticos e teóricos encaram este tipo de literatura, através do termo literatura fantástica, 

seja de horror, fantasia e/ou ficção científica. Muitos autores até chamam de ficção 

especulativa, mas não pretendo me enveredar por estas discussões de gênero já que não 

o foco deste trabalho, compreendendo também uma atividade de análise deveras 

complexa. 

 Basta dizer que essa literatura pulp influenciou muitas gerações de escritores e 

também os futuros autores de D&D. Também é importante mencionar que muitos 

famosos escritores surgiram através da veiculação de suas histórias em revistas como a 

Weird Tales, como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, H.P. Lovecraft, Edgar Rice 

Burroughs, entre outros. Além dos mencionados, muitos outros escritores também 

foram citados pelos criadores do RPG como fortes influências, como: J.R.R. Tolkien, 

Fritz Leiber, Michael Moorcock, Poul Anderson, Jack Vance, Lord Dunsany, entre 

muitos outros. 

 Prosseguindo com o raciocínio empreendido, além da forte influência da 

literatura pulp, os criadores do primeiro RPG também se basearam em noutro jogo para 

moldar o que futuramente conheceríamos pelo de D&D. Os jogos de guerra, ou war 

games em inglês, eram jogos em que a utilização de miniaturas desempenhava um papel 

de movimentação de tropas de soldados, num exercício de estratégia de combate militar 

encenada através de pequenas peças de metal ou plástico, as miniaturas. A encenação de 

batalhas funcionava tanto como um divertimento, quanto como preparação e 

visualização da vida militar, em contextos de guerra. Segue em anexo, neste trabalho, 

imagens que exemplificam estes jogos.  

 Para se demonstrar um pouco da história dos jogos de guerra segue citação 

deveras esclarecedora de Mateus Rocha: 

 

Os jogos de simulação de batalhas têm uma longa história. Eles surgiram na 

Alemanha. No início do século XIX, militares da Prússia já utilizavam um 

jogo de guerra, o Kriegspiel, no planejamento, no desenvolvimento de táticas 

e nas simulações de manobras de combate, com a manipulação de peças que 

representavam exércitos num grande tabuleiro de areia. Depois da guerra de 

Unificação, os alemães não fizeram mais segredo dessa técnica e a maioria 

das outras nações europeias logo os seguiram. Porém, os jogos de guerra só 
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se popularizaram depois da publicação de um livro escrito por H. G. Wells, 

intitulado Little wars, que trazia um conjunto de regras bastante simples
3
. [...] 

Mas o sucesso inquestionável só viria nos anos 1960 e 1970, transformando-

se numa verdadeira febre nos Estados Unidos. (ROCHA, 2010, p.52) 

 

 

Estes jogos de simulação de guerra existiam em vários tipos: alguns 

tematizavam a Guerra da Secessão nos EUA, As guerras napoleônicas, a segunda guerra 

mundial, entre várias possibilidades. A prática desses jogos era muito comum entre 

jovens de classe média nos EUA, principalmente nas décadas referidas pelo autor. 

Agora, juntando a influência da literatura pulp e o sistema de regras e cálculos 

matemáticos para resolução de conflitos dos jogos de guerra pode-se ter uma noção 

melhor de que como o RPG nasceu. 

 O estágio seguinte desse processo ocorreu através da intervenção e criatividade 

de Gigax e Arneson, os criadores do jogo. Muito do que se sabe sobre a criação do jogo 

foi registrado através do lançamento de alguns livros, da divulgação de informações por 

meio de blogs e sites especializados, e grande parte pela interação e comunicação da 

comunidade rpgística entre si, de uma geração para outra, o relato e registro das muitas 

histórias de concepção do jogo. O que mais comumente aceito é que os dois criadores, 

Gygax e Arneson eram jogadores ativos de war games, como bem exemplifica a 

citação: 

 

Gary Gygax, que já praticava jogos de guerra, desenvolveu um sistema de 

regras atrelado a um cenário de fantasia, que se chamaria Chainmail. 

Utilizava miniaturas plásticas de quatro centímetros facilmente encontradas 

em lojas de brinquedos. O Chainmail se tornaria a base do Dungeons and 

Dragons [...] criado tempos depois. (ROCHA, 2010, p.53) 

 

Mas num determinado momento, ao modificar a lógica de combate entre tropas e 

batalhões, Dave Arneson decidiu jogar uma campanha
4
 de Chainmail em que os 

jogadores não utilizariam várias miniaturas ou pequenos exércitos: eles somente 

                                                           
3
 Jogo que foi recentemente lançado em português, com o título Pequenas Guerras. 

4
 Série de aventuras intercaladas, sessões de jogo que constituíam a mesma história, mas que 

necessitavam de mais de uma sessão para se desenvolver até o término do enredo e da história contada.  
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poderiam controlar um único personagem. Dessa ideia, das influências literárias e dos 

jogos de guerra, da imaginação e criatividade de Gygax e Arneson, tanto no 

desenvolvimento de regras, quanto na criação de cenários de campanha, é que surgiu o 

primeiro RPG, o Dungeons and Dragons. “Logo depois, em outubro de 1973, Gary 

Gygax e Don Kaye fundavam a Tactical Studies Rules (TSR), publicando o Dungeons 

and Dragons, em janeiro de 1974.” (ROCHA, 2010, p.53 e 54). 

O jogo não era tão simples: suas regras eram confusas e pressupunham um 

jogador que estivesse familiarizado com jogos de miniaturas e de guerra, como o 

Chainmail de Gygax. Com o tempo, D&D foi se aprimorando e se modificando, 

adaptando-se às necessidades dos jogadores que por mais trabalho tivessem com as 

regras originais, estavam muito empolgados com a intenção básica do jogo, que era 

fornecer um desafio aos personagens, num contexto de mundos de fantasia, onde os 

participantes poderiam interpretar protagonistas que se assemelhavam aos seus heróis da 

literatura de fantasia. D&D não era um jogo perfeito, mas a sua ideia principal, do 

desafio imaginário aos jogadores, do desafio das habilidades e inteligência dos 

participantes que encaravam as situações perigosas propostas pelo mestre, fazia a 

diferença. Muitos outros jogos foram lançados após o D&D, muitos aprimorando suas 

ideias, outros rompendo com elas radicalmente, mas sempre tendo em mente que o mais 

importante era o desafio narrativo que o jogo propunha.  

Inicialmente, o objetivo básico de um jogo de D&D era a exploração de 

masmorras. Os personagens se equipavam com armas e todo tipo de provisões para em 

seguida adentrar as profundas ruínas infestadas de tesouros e monstros. O jogo 

basicamente se focava nisso: exploração de ruínas, coleta de tesouros, volta à cidade 

para vender itens, comprar outros, se equipar novamente e seguir explorando a dungeon 

escolhida. Muitos dizem que não tinha narração nenhuma nesse caso, que os jogos se 

focavam no combate e só. Discordo em parte. Tal aspecto era sim um dos principais 

componentes do jogo, mas mesmo que os participantes e os críticos do jogo não 

percebessem, os personagens, juntamente com o mestre, estavam envolvidos num 

ecossistema ficcional que envolvia um trama, um enredo em aberto e um objetivo, um 

desafio. Por mais que o jogo não incentivasse o desenvolvimento psicológico dos 

personagens, como muitos jogos de RPG propõem atualmente, o jogo envolvia sim uma 

narrativa: era uma sequência de ações correlacionada através de fatos e elementos de 

um enredo. Era uma fórmula que se repetia, mas se baseava num tipo específico de 
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literatura, que delimitava um processo ficcional. Obviamente o jogo se modificou, 

aprimorou-se, seguiu por caminhos diversos, assumindo nas suas muitas versões, várias 

facetas narrativas. Neste trabalho, analisarei uma delas, a do AD&D. 

No momento, existem quatro versões do jogo Dungeons and Dragons, com 

diversas ramificações, subdivisões, autores e revisões. Em anexo a este trabalho, incluí 

um breve quadro que mostra a evolução do jogo através dos anos. Além disso, está em 

fase de desenvolvimento a quinta edição do jogo, a ser lançada em 2014, ano em que se 

comemora os quarenta anos de Dungeons and Dragons.   

Um aspecto importante do jogo, é que, inicialmente, durante os jogos de guerra, 

percebeu-se a necessidade de um árbitro para as decisões dos jogadores, um juiz que 

agisse de forma a regularizar as ações dos jogadores sem favorecer um ou outro. A esse 

árbitro deu-se o nome de referee. Quando D&D foi lançado, e devido ao nome do jogo 

se referir ao tipo de local explorado pelos personagens, a dungeon, ou masmorra, ou em 

outras palavras, um complexo subterrâneo cheio de armadilhas e monstros para serem 

combatidos
5
, convencionou-se dizer que o referee ou o árbitro do jogo seria chamado de 

Dungeon Master, ou o mestre da masmorra, aquele que controla os desafios que os 

personagens irão enfrentar, agindo de forma neutra, nem contra ou a favor dos 

jogadores, mas sim uma balança de equilíbrio, de bom senso e de desafio aos 

participantes. Assim, ninguém poderia dizer “ah, mas esse jogador está roubando, pois 

quer ter vantagens para si”, pois o mestre da masmorra resolvia as situações declarando 

quais eram as consequências dos atos dos jogadores, sendo justo e coerente, de acordo 

com as ações dos mesmos. Mais tarde, esse termo, quando da utilização de outros jogos 

de RPG que não o D&D, vai se modificar e receber a denominação de Game Master ou 

mestre do jogo, a mesma função, mas um nome diferente. Em português, o único termo 

utilizado até hoje é o de mestre, simples assim. Essa é a origem do termo. Existem, 

inclusive, alguns jogos, como Vampiro: A Máscara que utiliza o termo storyteller, ou 

narrador, uma variação do termo original. Porém, em todos os casos, o papel do mestre, 

do dungeon ou game máster, ou até storyteller é extremamente parecido: julgar as ações 

dos jogadores e declarar as consequências dos seus atos a partir das histórias e situações 

                                                           
5
 Aqui não há nenhuma relação historicamente precisa do conceito de masmorra, enquanto prisão ou 

edifício subterrâneo para a retenção de indivíduos ou armazenamento de armas e provisões. O termo 

adquire um aspecto da literatura de fantasia, sendo dungeon ou masmorra, um conjunto de ruínas 

abandonadas onde monstros vagavam e armadilhas protegiam tesouros inestimáveis. 
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elaboradas, assim como as regras do jogo. A palavra do mestre é sempre a palavra final, 

prevalecendo até em relação às regras, objetivando sempre o bom senso e diversão de 

todos os participantes durante o jogo, ponto principal do deste: divertir enquanto 

narração ficcional coletiva. 

Mas, é importante ressaltar que todas essas afirmações e reflexões que faço são 

realizadas com base em experiência de jogo, de leituras e também distanciamento 

histórico, o que permite a análise da conjunção de uma série de estruturas que se 

conectaram para formar o jogo, mas que à época da sua criação não eram tão claras para 

quem estava lá. Todas as afirmações que faço são baseadas na minha interpretação da 

história do jogo, que possui tantas variáveis, personagens e protagonistas que me eximo 

de registrar dada a extensão do texto aqui escrito. A história do jogo é deveras 

complexa, com muitas idas e vindas e pontos de vista diversos, considerando as várias 

pessoas que estavam envolvidas quando da criação do RPG. A minha interpretação se 

constrói através das leituras que realizei dos livros e módulos de RPG citados, dos livros 

dos autores que influenciaram literariamente a criação do jogo, assim como a partir da 

minha experiência de jogador. Novamente, todo esse raciocínio só possível graças ao 

distanciamento histórico e ao recorte de análise que eu faço. Não posso contemplar 

neste texto todos os eventos que culminaram na criação do jogo. Seria necessário 

escrever um único livro discutindo e dissertando sobre as circunstâncias históricas, 

literárias e culturais que forjaram a criação do jogo, o que não é a pretensão deste 

trabalho. Ao expor brevemente estes dados históricos, pretendi dar ideia ao leitor de 

como surgiu o jogo, mas também deixando claro que este é apenas um recorte, um olhar 

sobre a história do jogo; com certeza, muitos pontos de vista poderiam ser 

acrescentados, as muitas ramificações e desenlaces históricos que deram origem ao 

jogo, todavia, por não fazer parte do escopo central deste trabalho, escrevo essa seção 

como referência básica, como referência inicial para o conhecimento e estudo dos jogos 

de RPG. 

Prossigo agora com a análise do livro Advanced Dungeons and Dragons, 2ª 

edição revisada, de 1995, lançado pela Abril editora e posteriormente pela Devir 

editora. O livro foi o segundo jogo vinculado ao D&D lançado no Brasil. 

Primeiramente, o termo Advanced foi inserido quando Gary Gygax escreveu e publicou 

o primeiro AD&D, que muitos chamam de AD&D 1ª edição, de 1977. Gygax percebeu 

que o jogo original, de 1974, possuía alguns problemas em termos de explicação e 
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clareza das regras, e assim, com o intuito de revisá-las e ampliar o jogo, lançou o 

primeiro AD&D em 77, o Advanced ou avançado que permaneceu durante muito tempo 

na denominação do jogo. Acontece que paralelamente ao AD&D 1ªedição, a TSR, 

empresa responsável pelo D&D na época, continuou produzindo uma versão “mais 

simples” do jogo, com menor quantidade regras, ideal para aqueles que eram iniciantes 

no jogo. Essa versão paralela ao AD&D 1ªedição manteve o nome Dungeons and 

Dragons, e foi vendida concomitantemente a sua versão “avançada”. Esta última tinha 

por intuito, hipoteticamente falando, atrair o jogador mais experiente no sistema, aquele 

que já tinha jogado com a versão “mais simples” do jogo. Coloco a palavra “simples” 

entre aspas, pois o jogo, por mais acessível em termos de regras que o AD&D 1ªedição, 

não era de modo algum inferior a este último, pelo contrário, era diferente, mas não 

pior. 

Essa situação, de dois jogos paralelos, o D&D básico e o AD&D, sendo 

vendidos paralelamente, perdurou até a terceira edição do jogo. Em 2000, o D&D já em 

posse de outra empresa, a Wizards of the Coast, foi lançado com o nome apenas de 

Dungeons and Dragons, sendo que as duas linhas anteriores foram encerradas, sendo 

D&D, a partir de então, publicado somente com um nome e com um conjunto 

específico de regras. 

Mas como esse não o meu foco de análise, voltemos ao AD&D. Como eu havia 

dito, em 1977 Gygax havia publicado o primeiro AD&D. Em 1989, a TSR, já sem a 

presença de Gygax e Arneson, por questões judiciais, publica a segunda versão de 

AD&D, feita por David “Zeb” Cook. Em 1995, a TSR resolve revisar e reeditar o jogo e 

assim lança AD&D 2ª Edição revisada, a única versão do AD&D que chegou a terras 

tupiniquins, assim como o livro que aqui será analisado. 

Antes de prosseguir é importante frisar ao leitor que, a partir do AD&D de 

Gygax, de 1977, sempre eram publicados três livros, pelo menos na linha AD&D. Isso 

não acontecia com a antiga linha D&D. Perdurou com AD&D, e a partir da terceira 

edição, de 2000, toda linha de livros seguia a mesma fórmula: Livro do Jogador, Livro 

do Mestre e Livros dos Monstros. Analisarei, considerando o espaço e o tempo de 

elaboração deste trabalho, somente o Livro do Jogador, pois é nele em que se 

encontram as principais regras do jogo. Cada livro tem uma função específica. O Livro 

do Jogador concentra todas as regras para a construção de personagens, assim como as 
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regras de resolução de conflitos do sistema. O Livro do Mestre e o Livro dos Monstros 

constituíam-se como fonte de leitura e informações para a construção de aventuras e 

sessões para o mestre. O jogador só precisava ler o Livro do Jogador. Os outros dois 

livros ficavam a cargo do mestre do jogo, aquele que conduziria a partida. Ou seja, o 

mestre, teoricamente, precisaria ler todos os três livros. Digo teoricamente, pois tanto o 

Livro do Mestre quanto o Livro dos Monstros poderiam ser lidos em partes, pois 

inicialmente, somente alguns monstros ou dicas específicas que seriam utilizadas 

durante o jogo. Logo, estes dois últimos livros podem ser lidos aos poucos. Mas o Livro 

do Jogador não, esse sim teria de ser lido por completo antes de o jogo começar. Pelo 

menos pelo mestre e mais tarde pelos jogadores. É interessante notar que os jogos de 

RPG em geral, não somente AD&D, demandam leitura e interpretação de regras por 

parte dos participantes. É um jogo bem diferente de outros que existem. O Livro do 

Jogador, por exemplo, tem em torno de 300 páginas, sendo que o Livro do Mestre e o 

Livro dos Monstros possuem quase o mesmo número de páginas. Logo, essa é uma 

verdade, e às vezes um empecilho para alguns jogadores, tendo em vista o tempo 

necessário para se ler tantas páginas. RPG demanda leitura, análise de regras, raciocínio 

matemático entre outras habilidades, para se tirar proveito da jogabilidade ficcional 

proposta pelo jogo.  

 O Livro do Jogador, prosseguindo a análise, é divido em catorze capítulos, com 

um acréscimo de 8 apêndices e um índice remissivo, totalizando um livro, em capa 

dura, de 322 páginas. Aqui tudo que se precisa saber para fazer uso do jogo está 

disponibilizado. Vejamos cada capítulo para depois entendermos como se cria um 

personagem e como o jogo funciona.  

Antes do primeiro capítulo, nos deparamos com uma introdução aos leitores de 

AD&D, dividida em duas partes, uma com o título “Bem-vindo à 2ª Edição do jogo 

AD&D” explicando o porquê de uma segunda edição, nesse caso, por se tratar de uma 

pequena revisão do texto e toda uma readaptação visual do livro e outra parte com o 

título de “Informações Básicas” em que discorre sobre o que seria exatamente o jogo, 

dando um exemplo específico para demonstrar ao leitor o funcionamento do mesmo, o 

material necessário e o que se busca e ao que se propõe um jogo de AD&D. Esta seção 

também exemplifica a criação de um personagem para o jogo, em nove passos simples. 

O capítulo um fala sobre um atributo importante que constitui as personagens que serão 

geradas para o jogo. As habilidades. Tais aspectos definem se um personagem é forte e 
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inteligente, ágil e carismático. São seis habilidades: força, destreza, constituição, 

inteligência, sabedoria e carisma. O capítulo dois trata das raças que podem ser 

escolhidas pelos personagens, sendo raças, espécies como elfos, anões e halflings, 

também denominados meio-humanos. O capítulo três fala sobre as classes de 

personagens, profissões, ou ocupações das personagens, algo que irá suas funções no 

jogo. Estas se dividem em quatro grandes grupos: os Homens de armas, os Arcanos, Os 

Sacerdotes e os Ladinos. Cada grupo apresenta um conjunto de classes ou profissões, 

arquétipos vinculados a mundos de fantasia medieval, ou de outros subgêneros da 

fantasia. Os homens de armas são os Guerreiros, Rangers e Paladinos. Os arcanos são 

magos e magos especialistas. Os sacerdotes são os clérigos e druidas, e os ladinos são os 

ladrões e bardos. O capítulo quatro aborda um aspecto importante do jogo, a tendência. 

Tendência é o alinhamento moral que o personagem, não o jogador, vai seguir, de forma 

a servir de orientação à interpretação da personagem.  

 

A tendência do personagem é um guia para suas atitudes éticas e morais 

básicas, tanto em relação aos outros e à sociedade como em relação ao bom, 

ao mal, e às forças do universo. [...] Considere-a como uma ferramenta, e não 

como uma camisa de força prendendo o personagem. Embora a tendência 

defina algumas atitudes gerais, ela certamente não impede que um 

personagem mude as suas crenças, aja irracionalmente ou se comporte de 

maneira contraditória. 

Tendências dividem-se em dois conjuntos de atitudes: ordem e caos, bem e 

mal. Combinando as diferentes variações dentro dos dois conjuntos, nove 

tendências distintas são criadas. (Ibidem, 1995, 64) 

 

 

O capítulo cinco se refere a Perícias. Como indica o nome, esta seção remete a 

habilidades específicas que os personagens têm para uso em jogo, tais como pescaria, 

forjar armas, acrobacia, ventriloquismo, uso de armas de vários tipos, entre outras. 

Existem dois grupos de perícias: perícias comuns e perícias com armas. Além disso, 

este capítulo se trata de regras opcionais, ou seja, os jogadores e o mestre não são 

obrigados a utilizá-las.  

O próximo capítulo trata da relação de recursos que os personagens dispõem 

para suas aventuras, chamando-se Dinheiro e Equipamento. Aqui, os jogadores definem 

com quanto dinheiro seus personagens irão começar o jogo, assim como quais 

equipamentos poderão ser comprados. A cotação se dá em moedas de ouro, prata e 
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cobre, possuindo ainda moedas de platina e de electrum. As moedas mais utilizadas são 

a de prata e de ouro, sendo a maioria dos itens, equipamentos e armas, cotados a partir 

destes valores, sendo a ordem de proporção e valor de troca, esta: cobre ( a menos 

valiosa), prata, electrum (moeda rara), ouro e platina (extremamente rara e a mais 

valiosa). O capítulo sete trata sobre Magia. As classes capazes de manipular tal força 

são os arcanos, os sacerdotes, os rangers e paladinos, além dos bardos, sendo que 

existem dois tipos de magia: a arcana e a divina. A arcana é utilizada pelas classes que 

não possuem nenhum envolvimento com deuses ou divindades, já as divinas justamente 

o contrário. Lembrando sempre que tudo isso não passa de uma explicação ficcional do 

funcionamento e uso da magia, sua função e utilização no jogo. Nada disso existe 

realmente, sendo somente um fator ficcional muito presente nos mundos de fantasia. 

O capítulo oito fala sobre experiência. Todas as personagens, na medida em 

que se aventuram e melhoram suas habilidades, adquirem experiência, progridem em 

termos de força e poder, conhecimento e inteligência. Assim, todas as classes estão 

dispostas num quadro de evolução que pressupõe níveis de aprendizado, indo do 1 ao 

20, em termos de jogo. Cada nível alcançado garante mais força aos personagens, além 

aumentar seu acesso a magias (às classes que são conjuradoras ou usuárias de magia) e 

aumentar seus pontos de vida. Pontos de vida são medidas que indicam a vitalidade, 

fôlego e resistência das personagens a ferimentos. Quanto mais pontos de vida, maiores 

as chances e o tempo de sobrevivência das personagens. Sendo assim, este capítulo 

serve de auxílio para definir que tipo desafio concede maior ou menor experiência, ou 

se determinada ação dos personagens pode ser recompensada com experiência que os 

permita evoluir, progredir de nível para se enfrentar desafios cada vez maiores. 

O capítulo nove fala sobre um aspecto muito importante do jogo, o Combate. 

Neste capítulo são discutidos todos os aspectos inerentes ao embate físico das 

personagens com outras personagens e com monstros. O combate é definido através de 

ataques a distância, com armas de projéteis como arcos, bestas e fundas, e combate em 

curta distância ou corpo a corpo, com armas como espadas, machados e lanças. Para se 

definir se um personagem acerta outro, ou um monstro, é preciso rolar um d20, verificar 

o THACO do personagem e a CA (categoria de armadura) do alvo, para então 

determinar o acerto. Primeiramente, toda classe possui um valor em THACO, que 

significa to hit armos class zero em inglês, acertar classe de armadura zero. A versão 

brasileira usa o termo TACO, sigla para tentativa de acertar categoria de armadura 
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zero. A CA de todo personagem ou monstro é definida pelo valor em destreza e o uso 

de armaduras, escudos e outros itens. Quanto menor a CA, melhor, assim como menor o 

TACO, melhor será a chance de acerto, sendo TACO definido pela classe do 

personagem. Os homens de armas, guerreiros, paladinos e rangers possuem os melhores 

valores em TACO, sendo os sacerdotes com um valor mediano, os ladinos um pouco 

abaixo, e os arcanos com o pior valor em TACO. Vejamos um exemplo para 

exemplificar TACO e CA: 

 

[...] Rath é um guerreiro de 7º nível; sua TACO é 14 [...], isso significa que 

ele precisa de 14 ou mais para acertar uma criatura com CA 0. Durante um 

combate, Rath tenta acertar um orc que está usando uma armadura de cota de 

malha (CA 6), precisando assim de 8 (14 – 6 = 8) para atingir o orc. Qualquer 

resultado igual ou maior a 8 no lance de 1d20 significará que o orc foi 

atingido. Caso acerte, Rath então jogará os dados apropriados [...] a sua arma 

para saber quantos pontos de vida o orc perdeu. (Ibidem, 1995, p.119) 

 

 

Cada arma causa um tipo específico de dano. O d20 serve para determinar se o 

alvo foi atingido ou não, e os outros dados, d4, d6, d8, d10 e d12, servem para definir o 

dano causado, diminuindo os pontos de vida do alvo, sendo que estes últimos são 

também definidos pela classe do personagem, através da rolagem de um dos dados 

acima mencionado. O mago, por exemplo, utiliza um dado de 4 lados para determinar 

seus pontos de vida, a medida que passa de nível. Por último, basta lembrar que se a CA 

do alvo for negativa, soma-se esse valor ao TACO do atacante. Se o personagem 

descrito no exemplo, Rath, tentasse atacar um monstro com CA – 2, ele teria de 

conseguir um valor igual ou maior a 16 na rolagem de 1d20, pois que, 14 + 2 = 16. 

O capítulo seguinte trata de Tesouros. Esta seção do livro se refere aos objetos, 

tesouros, artefatos e relíquias que os personagens encontram nas suas empreitadas, de 

modo a recompensá-los pelo esforço, permitindo que comprem ou troquem os itens 

adquiridos por outros de melhor qualidade. Armas mágicas também podem ser 

encontradas e são descritas neste capítulo, configurando-se como itens de grande poder 

e até de caracterização do personagem, como exemplos da literatura, Excalibur do Rei 

Arthur, podem confirmar. O capítulo 11 tem por título Encontros e se cumpre a definir e 

auxiliar o mestre na criação de confrontos e embates, assim como a diferença entre os 
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diversos tipos de encontros, com monstros ou armadilhas, por exemplo, que os 

personagens podem ter. O capítulo seguinte, Pdms, fala sobre os personagens do mestre, 

aqueles que ele controla, também conhecidos como npcs (non player characters em 

inglês). Lembrando sempre que os jogadores só controlam seus personagens; todas as 

demais criaturas, seres e personagens são controlados pelo mestre, sendo estes últimos 

os pdms. O capítulo treze, Visão e Luz, fala sobre os limites de visão dos personagens 

em determinados ambientes, como uma cidade durante a noite, ou uma masmorra 

escura, determinado bônus e penalidades aos diversos ambientes, iluminados ou não, 

dentro do cenário de jogo.  E por fim, o último capítulo do jogo, Tempo e Movimento, 

trata da capacidade de movimentação e deslocamento das personagens dos jogadores, 

seja durante o combate, seja durante a travessia de grandes distâncias, e o tempo de 

duração desses deslocamentos. A última parte do livro, os apêndices, apresenta as listas 

de magia que os conjuradores arcanos ou divinos podem utilizar, assim como a 

descrição detalhada de cada magia, terminando num índice remissivo para consulta de 

termos. 

Prosseguindo, importante frisar que para se estabelecer um jogo de AD&D, 

além de possuir, pelo menos uma cópia do livro principal, este que está sendo 

resenhado, os participantes precisam que um deles assuma o papel do mestre, enquanto 

os outros serão os jogadores. Além disso, todos os jogadores vão precisar de uma folha 

de papel para o registro da ficha do personagem, isto é, o local onde serão computadas 

todas as informações referentes ao personagem utilizado. Para o preenchimento da ficha 

ou planilha e posteriores modificações, deve-se ter também lápis e borracha. Outros 

acessórios indispensáveis são os dados poliédricos, com várias formas e tamanhos. Os 

dados determinam a resolução de conflitos mecânicos, ou seja, do sistema de regras e 

não necessariamente da narração do jogo em si. Os dados determinam se um 

personagem realizou efetivamente um disparo, se acertou sua espada no inimigo ou não. 

Imagens destes acessórios podem ser vistas ao final do trabalho, na seção de anexos. 

São eles: dados de vinte lados, também chamados de d20, sendo o principal dado para a 

resolução de conflitos mecânicos do sistema; o dado de doze lados, ou d12; o de dez 

lados, ou d10; o de oito lados, ou d8; o de seis lados, o d6, sendo este o mais fácil de 

achar em outros jogos; e o de quatro lados, o d4. O ideal é que o grupo de jogadores 

tenha mais de um dado para cada tipo, para dar mais agilidade ao jogo. Na segunda 

parte da introdução também encontramos um pequeno exemplo de jogo, descrevendo 
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como se dão os acontecimentos de uma sessão de AD&D. Esta parte também será 

incluída na seção de anexos para apreciação do leitor. 

Em seguida, veremos como se dá a criação de personagens passo a passo. A 

primeira coisa que se deve fazer para criar um personagem de AD&D é definir os 

atributos do personagem, chamados de habilidades pelo livro. As habilidades do 

personagem são seis: Força, que mede a capacidade física de infligir dano, acertar armas 

de distância corpo a corpo, carregar grandes cargas de peso, caracterizando a 

musculatura, resistência e vigor do personagem; Destreza, que abrange a coordenação 

motora, agilidade corporal, reflexos, equilíbrio, além da capacidade de uso de armas de 

longa distância e também de se desviar ou evitar ataques direcionados ao personagem; 

Constituição, que define a forma física, vigor, saúde e resistência a trabalhos e 

exercícios extenuantes, assim como a capacidade de combate do corpo a toxinas, 

ferimentos, cansaço ou doenças; Inteligência, que representa a memória do personagem, 

sua capacidade intelectual e técnica de aprendizado e uso de conhecimentos, além de 

medir a quantidade de idiomas que o personagem fala; Sabedoria, que envolve 

conhecimentos de vida do personagem, sua experiência e bom senso, numa “mescla de 

juízo, inspiração, astúcia, força de vontade [...] e intuição” (COOK, 1995, p.23); e por 

fim, Carisma, que define e mede a “capacidade de persuasão, magnetismo pessoal e o 

poder de liderança. Não é um reflexo de atração física, embora esta atração tenha seu 

papel na composição da habilidade.” (Idem, 1995, p.23). 

Para determinar o valor destas habilidades, o jogo sugere várias maneiras, tendo 

como principal a rolagem de 3 dados de seis faces, ou 3d6, para cada atributo, obtendo-

se um valor entre 3 e 18. Após a definição das habilidades o guia de criação direciona o 

jogador ao passo que define a raça do personagem. A raça nada mais é do que “uma 

espécie fantástica da qual o seu personagem faz parte” (Ibidem, 1995, p.26). Aqui, o 

termo não passa de uma distinção narrativa e mecânica, para auxiliar a identificação e 

classificação do personagem. O jogo não utiliza essa nomenclatura para discriminar 

“raças” ou “etnias”, mas somente para diferenciar mecanicamente tendo em vista o 

sistema de regras e a interpretação do jogador. Entre as opções disponíveis estão anões, 

elfos, meio-elfos, gnomos, halflings e, é claro, humanos. As raças foram fortemente 

inspiradas na obra de J.R.R. Tolkien, sendo este um especialista em línguas antigas e 

culturas folclóricas do imaginário medieval europeu. É nisso que se baseiam essas raças, 

além de também serem influenciadas por toda uma produção literária já referida em 
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momentos anteriores neste trabalho. Basta mencionar que cada um delas possui 

características próprias, incluindo ajustes raciais em relação às suas habilidades: Anões 

com +1 em Constituição e -1 em Carisma; Elfos com +1 em Destreza e -1 em 

Constituição; Gnomos com +1 em Inteligência e -1 em Sabedoria e Halflings com +1 

em Destreza e -1 em Força. Humanos não recebem nenhum ajuste nas habilidades. 

Anões são seres que vivem em montanhas, nas profundezas de cavernas, sendo 

grandes mineradores, conhecedores de pedras preciosas e minérios em geral; além 

disso, anões são um raça de vida longa (cerca de 350 anos) conhecidos pelo seu 

temperamento rígido, pela sua teimosia, mas também pela honra e fidelidade que dispõe 

aos amigos da raça. Sua estatura baixa dá nome à raça; Elfos são seres que vivem 

majoritariamente em florestas, sendo fortemente vinculados à magia e às artes em geral, 

possuindo grandes habilidades no manuseio de arcos e espadas longas, assim como um 

tempo de vida extremamente longevo (cerca de 750 anos ou mais); os halflings são 

baseados nos hobbits da série de livros de J.R.R. Tolkien, mas que por motivos judiciais 

e liberação de direitos de nomeação, teve de mudar o nome para halflings. Estas 

criaturas também vivem mais que os humanos (cerca de 150 anos), mas não tanto 

quanto anões e elfos; além disso, são extremamente adeptos do conforto e da segurança, 

com pouco aventureiros na raça, mas os poucos que existem são muito sagazes e 

sortudos; gnomos são seres menores, em termos de estatura, que os anões, mas um 

pouco mais altos que os halflings, sendo deveras curiosos e parentes dos anões, 

dividindo o prazer por jóias e esmero em construções em pedra, além de também 

viverem bastante (cerca de 350 anos); por último, temos os meio-elfos, ou o resultado 

da miscigenação entre elfos e humanos, possuindo habilidades e talentos de ambas as 

raças, vivendo cerca de 160 anos, mas estando exatamente em uma ou outra 

comunidade, mas em ambas, ou em contínuo movimento. Os humanos falam por si só, 

ambiciosos, curiosos, adaptando-se a qualquer ambiente e situação; ambíguos e 

imprevisíveis como nenhum outro ser. 

Em seguida, a escolha da classe define o próximo passo do jogador. Cada raça 

possui determinadas classes que podem ser escolhidas pelos jogadores. As classes se 

dividem em quatro grandes grupos: os Homens de armas, os Arcanos, Os Sacerdotes e 

os Ladinos. Cada grupo representa um conjunto de classes e arquétipos concernentes 

aos mundos de fantasia medieval, como já foi dito anteriormente. Os homens de armas 

são os Guerreiros, Rangers e Paladinos. Os arcanos são magos e magos especialistas. Os 
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sacerdotes são os clérigos e druidas, e os ladinos são os ladrões e bardos. Cada classe se 

baseia num arquétipo específico, como o paladino sendo definido como o Guerreiro 

sagrado, abençoado pelos deuses, em uma grande missão de erradicação do mal. Os 

bardos, por exemplo, são relacionados e baseados na figura do músico e artista da 

cultura celta. Após, o jogador deve definir a tendência do seu personagem, ou a 

orientação moral já vista neste trabalho.  

Depois disso, deve definir algumas características, como o valor do TACO e dos 

testes de resistência do personagem, sendo estes últimos valores que indicam a 

capacidade do personagem de se proteger de determinados efeitos, como a ingestão de 

venenos, o encantamento de um feitiço. Existem em quatro tipos: Paralisação, Veneno 

ou Morte por Magia; Bastão, Cajado ou Varinha; Petrificação ou Transformação; Sopro 

de Dragão; Magia. Esses valores são definidos pelo nível e pela classe do personagem. 

O jogador precisa rolar 1d20, e se o resultado for maior ou igual ao valor do teste de 

resistência, o personagem não sofre os efeitos negativos de determinada ação. Em 

seguida, o jogador define os pontos de vida do personagem, sendo que Homens de 

armas rolam 1d10, Sacerdotes 1d8, Ladinos 1d6 e Arcanos 1d4, para definir quantos 

pontos de vida o personagem terá, somando o resultado ao modificador de constituição. 

Por último, o jogador deve registrar a movimentação básica do personagem, comprar 

equipamentos e armas, escolher as perícias (que por ser opcional, o grupo de jogadores 

e o mestre podem usar ou não), e, terá seu personagem pronto para o jogo. Esse é o 

processo que envolve a parte anterior ao jogo. Depois disso, os jogadores utilizam seus 

personagens durante as aventuras, e em caso de morte das personagens ou fim da 

campanha, são feitos novos personagens para se iniciar novamente o jogo. 
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4. AUTORIAS FICCIONAIS EM CONTATO: MATRIZ NARRATIVA, 

FICÇÂO E JOGO, INTERTEXTO E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Neste capítulo, darei continuidade à discussão referente aos aspectos teóricos do 

RPG. Como visto no capítulo anterior, RPG, de acordo com Sônia Rodrigues, funciona 

como um processo de ficcionalização do real, produção coletiva de ficção, que utiliza 

matrizes narrativas como procedimento, promovendo transfiguração do real pelos 

participantes, reinaugurando-se enquanto intertexto interdisciplinar narrativo e autoral. 

Todos estes aspectos estão presentes no jogo, mas nesse capítulo, pretendo aprofundar 

um pouco mais a discussão. 

 

4.1 MATRIZ NARRATIVA 

 

Primeiramente voltemos ao texto de Sônia Rodrigues. Após a definição do jogo 

analisado, ficará ainda mais claro ao leitor as relações e conexões teóricas estabelecidas 

aqui. A autora considera o RPG como um jogo de produzir de ficção, um jogo de 

produção narrativa ficcional, sendo que a ficção: 

 

A ficção é uma prova do interesse do ser humano pela informação sobre 

outros seres humanos [...] O gosto pela ficção estaria relacionado com o 

gosto pelo escândalo, e este interesse justificaria a apreciação de obras 

violentas. [...] Obras violentas podem oferecer a oportunidade de viver, 

conhecer, avaliar a violência a distância, sem compromisso com a realidade 

vivida. (RODRIGUES, 2004, p. 33) 

 

 

Logo, a ficção, o processo de contato ficcional dos participantes do jogo pode 

acontecer devido ao interesse acima mencionado, assim como também promove a 

oportunidade de experienciar determinado acontecimento por meio da ficção, de forma 

afastada e distanciada, experimentação do real pela fantasia coletiva do jogo. Em 

relação à matriz narrativa que envolve a tessitura do jogo, a autora diz que “A narrativa 
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ficcional é o discurso que evoca um mundo concebido como real, num espaço 

determinado, podendo ser o mundo de personagens e do narrador” (Idem, 2004, p.34). 

Isso, de certa forma, já foi visto no capítulo anterior: o real produzido pelos 

participantes do jogo é concebido num espaço determinado fora do “mundo real”, mas 

baseado neste. No entanto, de acordo com autora, para existir a narrativa ficcional é 

necessária a existência da história ou fábula, sendo esta “o relato dos fatos que ocorrem 

na narrativa, ordenados temporalmente e ligados entre si por um índice de causalidade. 

(EIKHENBAUM apud RODRIGUES, 2004, p.35). Contudo, a diferença entre história e 

narrativa é o enredo: 

 

O enredo é a organização dos incidentes de maneira calculada. Os incidentes 

selecionados não são os banais, não são os retirados da média do cotidiano, e 

sim aqueles que na vida favorecem o reconhecimento da complexidade não 

aparente. O enredo é a história como é contada, com seus deslocamentos, 

temporais, descrições e digressões. O que comove o leitor é principalmente o 

enredo, mais do que a história. (Ibidem, 2004, p. 35). 

 

 

Como já havia dito Huizinga, dentro do jogo existe ordem, cria-se ordem. No 

apontamento feito pela autora, o enredo é o principal responsável pela criação de ordem 

na narrativa. O jogo de RPG estabelece a sua narrativa, dispõe fatos para arregimentar a 

história e a partir da interação entre jogadores e mestre, o enredo vai sendo criado, 

entrelaçado, culminando na narrativa ficcional proposta, o elemento final, o jogo 

contado pelos participantes numa sessão específica. As ações desenvolvidas neste 

enredo são delimitadas pela temática do jogo; um jogo como AD&D, por exemplo, 

pressupõe e dá suporte a tipo específico de elementos, nesse caso, aqueles oriundos da 

dita fantasia medieval. Os elementos dessas ações, a exploração de lugares ermos, de 

masmorras subterrâneas em busca de ouro, fama e poder, a intriga palaciana, o 

confronto com raças e monstros fantásticos e/ou importados por diversas mitologias 

(como a quimera, o ciclope, o dragão, o minotauro, entre outros), são todos utilizados de 

forma a delimitar um campo de ação específico, um tendência ao tipo de jogo esperado, 

em se tratando de AD&D, porém, estes fatos, esta história ou sequências narrativas 

podem ser alteradas livremente pelos jogadores e mestre e pelo enredo.  
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A ação ficcional – narrativa ou dramática – depende, para existir como tal, de 

uma matriz apreendida [...] nos comportamentos humanos. A ação é 

desenvolvida no enredo, por meio do qual as personagens assumem seu perfil 

e agem sempre pela influência de comportamentos humanos anteriormente 

observados e considerados significativos para o bom desempenho da ação. 

Não se trata de imitar a matriz observada, assimilada na realidade. [...] A 

ficção busca dar vida às ações que poderiam ter acontecido, ações, portanto, 

verossímeis. (Ibidem, 2004, p. 36 e 37). 

 

Assim, os jogadores se apropriam dessas matrizes narrativas que a literatura, a 

história, o cinema e outros meios de difusão cultural fornecem para criar as suas 

próprias histórias através da alteração de enredos, tendo sempre em vista a base, a fonte 

matricial de inspiração e influência, o conjunto de exemplos que de ambientação de 

jogo sugeridos pela temática específica. No caso desse trabalho, AD&D se propõe a 

auxiliar os participantes a contar histórias sobre guerreiros em terras mágicas, onde 

elfos e anões coexistem, onde exércitos combatem dragões e corajosos aventureiros 

exploram locais abandonados em busca de tesouros e armas poderosas. Essas são as 

características da temática de fantasia medieval: mas elas podem ser alteradas 

livremente pelos participantes de modo a construir o enredo que vá lhes causar maior 

espanto, prazer e divertimento coletivo. A verossimilhança destes mundos é aceita e 

construída por todos os participantes: todo jogador aceita o fato de magia existir, de 

elfos e anões e hobbits ou halflings andando livremente por aí; além disso, ninguém vai 

ser o estraga prazer, como disse Huizinga, os jogadores tem ciência do faz de conta e 

não querem quebra-lo, rompê-lo, pois isso acabaria com o jogo. Logo, os participantes 

de um jogo de RPG, ao mesmo tempo em que se divertem, se inserem num ecossistema 

lúdico que os faz refletir o real para transfigurá-lo, auxiliados por elementos inerentes à 

matriz narrativa da literatura, produzindo assim os vários enredos que vão culminar na 

ficção coletiva do jogo. 

Em relação à personagem, até então tenho utilizado o termo sempre no gênero 

masculino. Façamos a diferenciação. Na literatura, utilizamos o termo no gênero 

feminino, mas nos jogos de RPG o que se percebe é a utilização constante no 

masculino; é possível que isso se deva ao fato de que a maioria dos jogadores sempre 

foram homens. Acredito que não exista uma diferença teórica aí, simplesmente uma 

opção, o uso constante de determinada forma até se tornar um padrão para aqueles que 

jogam. Todavia, quando falamos em termos literários, precisamos definir sua conexão 

com a forma narrativa, o que a autora também analisa: 
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A personagem fictícia tem como princípio as pessoas na vida, mas não as 

pessoas em carne e osso, porque estas existem em função da representação 

que se tem delas. O que costuma ocorrer [...] é a inconsistência da 

representação produzida pelo olhar. [...] A personagem precisa ser definida 

para existir na narrativa ficcional, o número de orações utilizadas para 

configurara as personagens é finito, sobrando portanto, uma grande área 

indeterminada que potencializa uma variedade de interpretações. (Ibidem, 

2004, p. 38 e 39) 

 

Essa é a acepção da literatura, num jogo de RPG, a criação e caracterização da 

personagem se dá de duas formas: uma anterior ao jogo, em que se monta 

mecanicamente o personagem, utilizando o sistema de regras do jogo que vai ser 

usufruído, delimitam-se alguns aspectos iniciais do personagem e se começa o jogo; a 

segunda forma de caracterização acontece durante o jogo, no momento da interação dos 

jogadores com o ambiente imaginado, com os desafios propostos pelo mestre, com os 

outros jogadores e personagens, pelas idas e vindas do enredo, marcando as principais 

decisões do personagem (e também do jogador) como aspectos inerentes a este 

indivíduo imaginado. A coerência desse tipo de personagem em relação ao ambiente em 

que se encontra, o jogo de RPG e seu espaço pré-determinado, se desenvolve na 

aceitação dos jogadores dos elementos verossimilhantes do cenário de campanha e 

também através da resposta efetiva desse jogador em relação à proposta de jogo. Se se 

trata de um jogo de fantasia medieval, um personagem que tentasse fazer uma ligação 

eletrônica estaria quebrando a lógica proposta pelo jogo, colocando-se à margem do que 

é aceitável para um personagem de um jogo de RPG daquela temática. No entanto, 

diferente da literatura, não existe um espaço físico finito para se desenvolver a 

personagem, pelo contrário, esse espaço é o tempo que os jogadores quiserem dedicar a 

determinada campanha de jogo, de modo a contar narrativa intencionada, elaborar um 

enredo e dar fim ao mesmo, deixando espaço e momento adequados para a mudança e 

aprimoramento no caráter do personagem.  

 

4.2 FICÇÃO E JOGO: INTERTEXTO E INTERTEXTUALIDADE 

  

A discussão prossegue com a definição e relação da ficção com o jogo. Nesse 

momento, a autora trata de demarcar as características que envolvem ficção e jogo. É 
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interessante notar que também são mencionados alguns dos aspectos citados por 

Huizinga como constituintes do jogo, muitos dos quais já haviam sido referenciados no 

capítulo anterior: 

 

Qualquer jogo em si é oposto a seriedade, não no sentido do risível ou do 

cômico, e sim como uma suspensão temporária dos compromissos com o 

real. Ao mesmo tempo que é lúdico e não sério, o jogo demanda maior 

seriedade no respeito às regras e na característica essencial de absorver o 

jogador. O jogo é uma atividade voluntária, é uma escolha não obrigatória 

que se torna uma necessidade apenas à medida que provoca prazer. 

(RODRIGUES, 2004, p.43) 

 

 

Antes de prosseguir com a análise, vamos ao encontro das possibilidades de 

conjunção dos estudos pretendidos. A Literatura Comparada é a grande conectora destes 

estudos, a disciplina capaz de integrar e gerar sentidos dos vários campos aqui citados.  

Carvalhal diz que: 

 

[...] o estudo comparado de literatura [...] compara com a finalidade de 

interpretar questões mais gerais das quais as obras ou procedimentos 

literários são manifestações concretas. Daí a necessidade de articular a 

investigação comparativista com o social, o político, o cultural, em suma, 

com a História num sentido abrangente. (CARVALHAL, 1992, p. 86) 

 

 

No caso deste trabalho, o nosso olhar se direciona ao lúdico, para entender as 

manifestações de aspectos literários em outras estruturas narrativas. A literatura será 

enfatizada na medida em que “empresta” elementos narrativos específicos para auxiliar 

no entendimento dos aspectos que constituem o jogo, um dos possíveis lugares da 

cultura. Ainda neste sentido, João Manuel dos Santos Cunha diz que: 

 

[...] sem abdicar do texto literário como seu objeto central, a aproximação 

intertextual é exercitada como uma forma específica de pensar a literatura 

face a outras formas de expressão cultural, concebendo textualidades 

literárias não como sistemas fechados em mesmos mas na sua relação 
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interativa com outros textos, literários ou não, verbais ou não, mas todos 

originados de um só lugar: o da cultura. (CUNHA, 2011, p.13) 

 

 

Em outras palavras, de acordo com a perspectiva deste estudo, trabalhar com a 

literatura é também colocar esta em relação a outras estruturas que compõem a cultura, 

no meu caso, o RPG. Além disso, a aproximação intertextual é um dos caminhos 

teóricos seguidos por este estudo: pensar o RPG enquanto intertexto, enquanto 

correlação de aspectos que abrangem acontecimentos ficcionais e narrativos, 

interpelados e manejados por autores culturais, produtores de ficção, o mestre e os 

jogadores. Seguindo o raciocínio do autor, este demarca que, considerando a citação 

anterior: 

 

Podemos pensar, então, por essa ótica, que a contribuição que estratégias 

interdisciplinares e intertextuais – fundamentadas nas confluências entre 

textos e entre disciplinas – aportaram aos estudos literários, nas três últimas 

décadas, acabou por redefinir o lugar da Literatura Comparada e da própria 

Literatura: elas se inscrevem agora como local de cultura, caracterizado, 

justamente, para além da relação entre textos, disciplinas e saberes, pela 

inter-relação de sujeitos. (Idem, 2011, p. 13) 

 

 

Por conseguinte, se a Literatura Comparada analisa e explora a movimentação 

de relações, aproximações e distanciamentos, como diz Carvalhal (2003), entre 

diferentes áreas, mas sempre tendo em vista a literatura, definindo o seu objeto mais 

como agrupamentos e parcerias contextuais ao invés de algo projetado no vazio e 

estudado isoladamente, logo, pode-se inferir que o comparatista, o estudioso destas 

áreas afins com a literatura precisa estar movimento. Este estudioso precisa estar em 

constante verificação destas possibilidades de confrontos ficcionais e narrativos, 

locomovendo-se entre travessias, passagens, cruzamentos de influências e redes de 

interconexões simbólicas de sentidos diversos. Além disso: 

 

Nesse novo contexto ( ou paradigma) não vigora mais a relação “causa-

efeito”, antes predominante nos trabalhos comparativistas. A preocupação 

não gira mais em torno de “influências,” mas se ocupa com as ressonâncias 
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que a interação entre diferentes artes provoca na estrutura dos objetos 

confrontados” (CARVALHAL, 2003, p. 40) 

 

No caso do jogo de RPG, tento movimentar-me entre as possibilidades de 

sentido proporcionadas pela interação dos participantes de modo a promover a criação 

ficcional coletiva que empresta elementos da literatura, sem possuir como objetivo o 

caráter estético desta atividade. As ressonâncias analisadas são aquelas oriundas da 

conexão de elementos literários, históricos e culturais, interdisciplinares por assim dizer, 

ativadas por uma memória de sentidos, um conjunto de processos dialéticos que se 

(re)fazem durante as manifestações do jogo. Como define Samoyault: 

 

A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela a 

exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio de 

um certo número de procedimentos de retomadas, de lembranças e de re-

escrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto. Ela mostra assim sua 

capacidade de se constituir em suma ou em biblioteca e de sugerir o 

imaginário que ela própria tem de si. Fazendo da intertextualidade a memória 

da literatura, propõe-se uma poética inseparável de uma hermenêutica: trata-

se de ver e de compreender do que ela procede, sem separar esse aspecto das 

modalidades concretas de sua inscrição. (SAMOYAULT, 2008, p. 47) 

 

 

Assim, os jogadores e o mestre acionam essa lembrança que o jogo tem de si e 

que a literatura ofertou, reatando sentidos e mobilizando novas configurações 

simbólicas, no momento da narrativa, na ficção coletiva do jogo, para que através da 

interação entre textos e intertextos, estruturas e jogadores, a constituição autoral coletiva 

do jogo se manifeste. O RPG é um dos lugares da cultura que permite mesclar o aspecto 

de distração, divertimento lúdico com os caracteres literários que acionam a memória 

não só da literatura, mas também de outros lugares da cultura, da história, do cinema, 

entre tantas as possibilidades. 

Como demarquei anteriormente, os jogadores participam do ato lúdico por 

livre e espontânea vontade, sendo o jogo uma suspensão do real, efêmero na sua 

execução específica, mas permanente enquanto estrutura a ser repetida, modificada, 

alternada, mas sempre procurada. O interessante é que o jogo de RPG é executado a 

partir de moldes que a ficção criou, e esta, por sua vez, se baseou nas lacunas do real 

para delimitar seus aspectos fantásticos, de ação, aventura e exploração. Os jogadores se 
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apropriam destas estruturas, destes moldes narrativos que a ficção de fantasia os 

forneceu, para estabelecer novas conexões de sentidos ficcionais a partir da própria 

imaginação da ficção anterior. É uma relação intertextual de momentos ficcionais 

diferentes no modo de execução (a literatura e o jogo de RPG), mas extremamente 

semelhantes enquanto releituras do real apreendido, lido de diversas maneiras, almejado 

de diversas maneiras. Rodrigues ainda diz que “A ficção também é um jogo que, a partir 

de determinados elementos – história, enredo, personagens, ação – e de determinadas 

estratégias textuais estabelece uma relação entre quem a propõe e quem a recebe” 

(2004, p. 45). Ou seja, existe uma ramificação das conexões inicialmente apresentadas 

pelos moldes narrativos, veio que se direciona para determinados locais ficcionais de 

acordo com as expectativas dos jogadores em relação ao que o mestre propõe. Se o 

grupo intenta jogar uma sessão de AD&D que priorize a aventura e o terror, assim se 

pré-determina as expectativas de jogo, levando à concepção das estratégias textuais e 

narrativas necessárias ao tipo de jogo pretendido, mesclando a noção de recepção e 

intertexto nesse processo de criação ficcional. 

Por não ser o objetivo central deste trabalho, não vou me ater especificamente à 

questão da recepção, mas basta dizer que assim como o leitor faz com o texto literário, o 

jogador também o faz numa sessão de RPG: existe uma pré-leitura dos componentes do 

jogo a serem utilizados e usufruídos, um horizonte de expectativas é estabelecido para o 

acontecimento do jogo em si, no caso da literatura, a leitura e posterior interpretação do 

livro se efetua de acordo com esse horizonte de expectativas. Logo, ao criar o mundo a 

ser jogado, ou o texto a ser lido, o mestre/autor delimita os caracteres de ambientação 

do seu cenário de campanha se apropriando dos elementos narrativos e ficcionais que 

outros constituintes culturais proporcionaram (literatura, cinema, quadrinhos), 

estabelecendo componentes interdisciplinares para erigir sua ambientação de caráter 

fantástico, fazendo uso de aspectos geográficos, históricos, religiosos, entre outros. Ao 

acessar essa vasta rede de conexões de sentidos histórico-culturais e estéticos 

(intertextos), o mestre/autor dialoga com um legado lúdico ficcional anterior a ele, 

paralelo e concomitante. Por sua vez este mestre/autor aproxima os jogadores desta 

ambientação, para que estes criem as personagens que irão interagir com o cenário de 

campanha e com os desafios propostos pela temática e pelo jogo utilizado. Juntos 

mestres e jogadores autores preenchem as lacunas de todos os horizontes de 

expectativas envolvidos, dando vida as suas próprias histórias, seus resultados autorais. 
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Assim delimito minha escolha instrumental para sedimentar os meandros de 

análise deste estudo: RPG é rastro intertextual de autorias. Rastro por elencar vestígios 

narrativo-simbólicos oriundos da literatura, mas além dela, a partir dela. Enquanto 

singularidades autorais que se manifestam durante o período de jogo, se mantém como 

rastro de intertextos, como mobilidade de memórias narrativas de recursos e estruturas 

que se enfrentam e concatenam num movimento dialético lúdico, aspectos estes que se 

configuram como edificadores da literatura, mas que transbordam desta, fragmentando-

se em esquemas ficcionais que transcendem a fonte, nutrindo outras formas narrativas. 

Intertexto interdisciplinar, pois que se apropria da memória, do diálogo de combinações 

imagético-simbólicas das evidências do fazer literário; vestígio, rastro, pegadas na areia 

que conduzem a uma biblioteca de babel de conexões infindas. Autorias que se 

conjugam no movimento do jogo, seja ficção ou performance, mas sempre ficção. 

Possibilidades de criação e interação que só o jogo em específico propicia. Além disso, 

a autoria se faz não só através da oralidade, mas do silêncio da oralidade, do dito e do 

não-dito, daquilo que é interpretado, do simulacro e do fingimento. 

O intertexto, a memória literária, como diz Samoyault, é um dos principais 

responsáveis pela catalisação de autorias que na disputa simbólica do lúdico ficcional, 

agrega elementos chave na propulsão de sentidos que se realizam na execução do jogo e 

na interação de seus participantes. O controle ficcional almejado pelos jogadores e pelo 

mestre é ilusório, tendo em vista que são ramificações da vasta teia de sentidos que a 

intertextualidade proporcionou, mas que são continuamente recombinadas para 

adicionar novos sentidos e caminhos simbólicos para a criação ficcional narrativa, 

trabalhando enquanto constituintes reinaugurados, transfiguradores do real apreendido. 

É essa ótica do rastro intertextual que “encontro” na análise empreendida. 
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5. D&D E A LITERATURA FANTÁSTICA: SUBGÊNEROS, NARRATIVAS EM 

CONTATO, LITERATURA PULP, O MARAVILHOSO E O FANTÁSTICO 

 

 Neste capítulo pretendo discutir os aspectos concernentes à influência da 

literatura pulp na criação do D&D, assim como a influência que o jogo exerceu sobre a 

própria literatura, criando praticamente um filão da literatura de fantasia, aquela baseada 

em cenários de campanha e aventuras dos jogos de RPG, tendo como exemplo para 

isso, a análise de um conto inspirado e baseado num cenário de fantasia de D&D. Além 

disso, também pretendo abordar a questão dos subgêneros de fantasia presentes no 

D&D, ao longo de suas versões, também levando em conta as características que 

compõem as narrativas numa aventura desse jogo, no que tange ao maravilhoso e o 

fantástico, de acordo com a teoria de Todorov. 

 

5.1 O MARAVILHOSO, O ESTRANHO E O FANTÁSTICO 

  

Primeiramente, é necessário relembrar que o D&D passou por diversas revisões, 

edições e versões diferentes para as regras utilizadas. O livro e a edição analisada neste 

trabalho se referem à segunda edição revisada de Advanced Dungeons and Dragons. 

Todas estas edições agruparam diferentes elementos narrativos da ficção de fantasia e 

da literatura fantástica em geral. Para definir fantástico, inicialmente, faço uso da 

acepção utilizada por Todorov: 

 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, 

sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis deste mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar 

por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, 

de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser 

o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da 

realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para 

nós. 

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-

se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou maravilhoso. 
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O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. (TODOROV, 

1975, p. 30 e 31) 

 

 

Logo, o fantástico é ativado quando da hesitação do leitor, sua incerteza em 

relação ao acontecimento presenciado. Mas, de acordo com o que Todorov menciona, é 

possível que o fantástico se desvaneça, dando lugar ao estranho e ao maravilhoso. 

Devido ao espaço que exigido para a execução deste trabalho, não irei me ater às 

diversas ramificações do sentido que o Fantástico assume para o autor. Basta dizer que 

este sentido difere um pouco em relação ao que é visto nas vendas e classificações de 

livros fantásticos, hoje em dia. Mas falarei sobre isso em outra parte. Continuo com o 

argumento em relação ao fantástico. 

Então, como foi visto e definido por Todorov, o fantástico é um conceito 

oscilante, que ora tange ao estranho, ora ao maravilhoso, ou só a um deles. Estes 

últimos se localizam em “[...] duas tendências: a do sobrenatural explicado (do 

“estranho”, poderíamos dizer) ; e o do sobrenatural aceito (ou do “maravilhoso”)” 

(Idem, 1975, p.48). Assim o estranho se refere ao tange para a explicação daquilo que 

inicialmente não é entendido e o maravilhoso se refere ao sobrenatural que é aceito em 

toda sua magnitude, tanto pelo leitor, quanto pelas personagens. Seguindo com a sua 

descrição e análise, Todorov divide estas colocações de sentido num pequeno quadro 

que classifica o estranho, o maravilhoso e o fantástico em quatro movimentos: o 

estranho puro, o fantástico estranho, o fantástico maravilhoso e o maravilhoso puro. 

Vamos nos ater especificamente ao último ponto, o do maravilhoso puro. Aqui há a 

aceitação total dos acontecimentos e da sua natureza sobrenatural, e no caso do RPG, 

por vezes mágica. 

 

Existe enfim um “maravilhoso puro” que, assim como o estranho, não tem 

limites claros. [...] No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não 

provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor 

implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que 

caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. 

(Ibidem, 1975, p.59 e 60) 
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Considerando os jogos de RPG e grande parte da ficção de fantasia, ou aquela 

em que magia, dragões e seres como elfos existem em abundância, acredito que é dentro 

da definição de maravilhoso puro que encontramos uma conexão direta com estas 

realidades literárias. Num jogo de AD&D, por exemplo, os jogadores sabem que o 

cenário de campanha possui dragões, magos, feiticeiros, seres como elfos, minotauros e 

outros monstros. Nada disso é novidade, assim como para as personagens deste tipo de 

mundo o “real” é a existência da magia e de criaturas assustadoras, como mantícoras, 

gigantes ou quimeras. Este é o tom da ambientação de um cenário de campanha não só 

do AD&D, mas também do D&D, em todas as suas versões. Obviamente, existem 

outros jogos de RPG que tendem mais para o fantástico ou para o estranho, dependendo 

da abordagem, da temática e da ambientação do cenário de campanha. Mas estes outros 

jogos não serão analisados tendo em vista o foco deste trabalho. 

 

5.2 DUNGEONS AND DRAGONS: AS VÁRIAS EDIÇÕES E SEUS 

SUBGÊNEROS 

 

Com os conceitos de Todorov em mente, vamos ao próximo passo, ou problema, 

como pode ser entendido. A literatura fantástica como definimos hoje, é uma acepção 

que foi desenvolvida com o passar dos anos. A ficção de fantasia, antes de alcançar o 

patamar de literatura fantástica (juntando-se à literatura de horror e ficção científica), 

era tratada como um subgênero da ficção científica, que muitos definem como ficção 

especulativa hoje em dia, outra variação do termo. A acepção de fantástico que Todorov 

apresenta difere consideravelmente daquilo que tanto os leitores, autores e editores de 

livros desta vertente determinam. Fantástico, num sentido mais recente, se refere a toda 

e qualquer literatura que possua elementos do horror, ou da fantasia ou da ficção 

científica, por vezes até todas em conjunto. Essa noção facilitou o acesso, classificação 

e popularização deste tipo de literatura, até alguns anos relegada a segundo plano no 

Brasil. Ainda assim, se mantém bem distinta do que Todorov propôs. Claro que existem 

semelhanças, mas diferenças entre uma noção de fantástico e outra são extremamente 

visíveis. Importante também esclarecer que mesmo aqueles que leem e produzem com 

frequência este tipo de literatura, sempre enfrentam os mesmos problemas quando da 
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distinção e efetiva definição de literatura fantástica, ou ficção científica, ou ficção 

especulativa. A discussão perdura até hoje. Todavia, como este trabalho não pretende, 

de modo algum, encerrar esta discussão e apresentar um conceito pronto, fiquemos, por 

hora, com as noções apresentadas na seção anterior deste capítulo, D&D e seus mundos, 

e a literatura produzida neste cenário, como oriundos do maravilhoso puro, propagado 

fortemente pela literatura pulp, com suas variações dentro da fantasia e da ficção 

científica.  

A questão principal é que o próprio jogo, Dungeons and Dragons, ajudou a 

popularizar o gênero de fantasia. Em outras palavras, a literatura pulp de fantasia que 

“alimentou” e influenciou a criação do jogo, foi, por sua vez, “retroalimentada” após o 

surgimento do jogo, sendo muito mais difundida e popularizada por causa da fama de 

Dungeons and Dragons.  

Uma das principais características do jogo Dungeons and Dragons é a sua 

variação na aquisição de subgêneros da fantasia ao longo dos anos. Inicialmente, o jogo 

possuía uma relação mais profunda com a pulp ficiton de fantasia, comercializada em 

revistas populares dos anos 20 aos anos 50 nos EUA, extremamente populares, por 

sinal. Revistas como estas lançaram escritores que hoje são tidos como grandes no 

gênero da fantasia Sword and Sorcery, como Frizt Leiber, Michael Moorcock, Robert E. 

Howard, entre outros. Na época, a maioria destas histórias era tratada como ficção 

científica, ou simplesmente subliteratura. Sword and Sorcery, acepção de um sub-

gênero que é discutido e contestado, mas entendível de modo geral, envolvia histórias 

em que os protagonistas se envolviam em aventuras, viagens, exploração de locais 

abandonados e combates violentos, em busca de fama e riqueza. Neste tipo de narrativa, 

o foco estava no desenvolvimento da protagonista, sua ambigüidade moral, suas falhas e 

méritos no momento das suas aventurescas empreitadas. Os mundos e cenários deste 

tipo de fantasia envolviam seres sobrenaturais, monstros, feiticeiros e magos, elementos 

sobrenaturais em geral, do campo do maravilhoso puro. Tais elementos nem sempre 

eram imediatamente visíveis ou presentes na narrativa, pois poderiam surgir de acordo 

com a necessidade de criação de desafios por parte do protagonista. Além disso, a 

presença do aspecto mágico não era tão grande assim, mas existia e era de 

conhecimento dos protagonistas, sendo humanos simples, resolvendo seus problemas 

através da inteligência, esperteza e nem sempre pela força bruta em si, apesar de 

combates violentos manifestarem-se em vários momentos ao longo destas narrativas. 
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Para resumir, Sword and Sorcery pode ser até comparado com outro subgênero, o da 

Capa e Espada. É visível a apropriação que o Dungeons and Dragons fez destas 

estruturas narrativas, pois a base do jogo, pelo menos nas edições iniciais, era essa: um 

grupo de personagens aventureiros que, não necessariamente bondosos, mas 

literalmente exploradores de lugares inóspitos e perigosos, saía em busca de combates, 

riqueza, fama e poder. 

Muito diferente do que o jogo adquiriu em termos de apropriação das estruturas 

narrativas nas suas edições mais atuais. As versões mais recentes priorizam um 

protagonista herói, uma personagem mais altruísta, mais poderosa e com maior 

comprometimento com a resolução dos problemas e mazelas do mundo ao seu redor, 

fator extremamente presente na chamada Alta fantasia, outro subgênero da ficção de 

fantasia. Na Alta Fantasia, os personagens são bem mais poderosos, dispõem de mais 

recursos “mágicos”. Também é visível neste estilo de fantasia um conflito entre bem e 

mal com maior ressonância do que no Sword and Sorcery. Umas das diferenças entre 

estes dois gêneros, não a principal, mas deveras relevante, é que na Sword and Sorcery 

as personagens, sejam protagonistas ou vilãs, congregam qualidades e defeitos que não 

as faz nem boas nem más necessariamente, mas ambíguas, sujeitas a falhas. Neste 

sentido, o protagonista nem sempre é melhor, moralmente falando, ou mais inclinado ao 

bem que o antagonista; pelo contrário, o personagem vai fazer aquilo que for bom para 

ele, seja isso bom ou ruim para quem olha de fora. Já na Alta Fantasia, um dos conflitos 

principais das personagens é em abdicar de desejos pessoais em pró de um bem maior. 

Tal elemento também pode ser visto em outro subgênero, a fantasia heróica. Semelhante 

em alguns pontos à Alta Fantasia, a Fantasia Heróica foca sua narrativa na jornada do 

herói contra um grande mal. A série Senhor dos Anéis é um grande exemplo disso. Aqui 

as personagens estão dispostas em mundo em que a magia existe, raças como elfos, 

anões e hobbits coexistem, mas tudo num nível limitado. O grande propulsor da história 

é a jornada que a comitiva do anel precisa realizar para destruir o mal que se alastra no 

mundo, através da figura de Sauron, o senhor do Escuro e seus asseclas. Nota-se uma 

mudança de perspectiva na criação ficcional de fantasia. Da personagem protagonista e 

seus anseios e desejos para o combate ao mal em escala continental. 

Além dos mencionados, o subgênero que se tornou a própria definição de D&D 

para muitos dos jogadores é o da fantasia medieval clássica. Aqui encontramos 

elementos que congregam fatores da Idade Média europeia, juntamente a dragões, elfos, 
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magia e ruínas abandonadas, mesclando diversas ideias e características de outros 

tempos históricos, como a Renascença e a Antiguidade Clássica. Neste contexto de 

fantasia medieval, os personagens são pessoas com capacidades acima da média 

humana, viajando pelo mundo em busca de tesouros, fama, riqueza, ou até a salvação 

dos mais fracos e o combate ao mal. O problema deste subgênero é que ele congrega 

tantas coisas, tantas variações históricas, políticas e religiosas, que sua definição plena é 

perigosa e contestável. Muitas vezes essa fantasia não é só medieval, mas o rótulo 

inicial pode confundir um olhar mais atento de análise.  

Por conseguinte, tudo isto é observável no jogo Dungeons and Dragons. Nas 

suas edições iniciais, o jogo tendia mais para o Sword and Sorcery, para depois 

desembocar na Alta fantasia heróica. Nenhuma destas tendências e/ou gêneros é melhor 

ou pior que a outra, mas denotam como a literatura e jogo se retroalimentam na 

produção ficcional de estruturas narrativas utilizadas pelos jogadores durante a sessão 

de um jogo de RPG. Por retroalimentar entendo a investigação feita em busca de 

sentidos narrativos consagrados, sentidos que se concretizam através do contato entre os 

vestígios textuais destas narrativas de fantasia. Dentro das possibilidades de delimitação 

ficcional, tendo em vista o rastro intertextual recondicionado nesta “retroalimentação” 

ou usufruto da teia de conexões de sentidos, os rastros deixados e promovidos pelas 

conexões culturais entre literatura e o jogo de RPG definem e redefinem novas 

estruturas, desencadeando o entrelaçamento de múltiplos sentidos culturais, viabilizados 

pela ocorrência constante das narrativas, e posteriormente, pela utilização dos seus 

moldes nos jogos de RPG, especificamente do D&D. Os rastros intertextuais da 

memória da literatura e da cultura do jogo promoveram a criação de todo um modus 

operandi em relação à produção e usufruto destas narrativas. Tão logo o jogo utilizava 

os moldes literários da ficção de fantasia, criando mundos inteiros, cenários de 

campanha deveras complexos e pormenorizados com o intuito de dar maior vivacidade 

aos jogos, prontamente se vislumbrou as possibilidades de exploração econômica da 

ampliação dos mundos de jogo para outras mídias, sendo a literatura a mais difundida. 

Atualmente, encontramos filmes, quadrinhos, jogos eletrônicos, todos baseados na 

marca potencialmente lucrativa que D&D se tornou. 
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5.3 NARRATIVAS EM CONTATO: ANÁLISE DE UM CONTO BASEADO NA 
TEMÁTICA DE AD&D 

 

O conto que será analisado é de autoria de Ernest Gary Gygax, co-criador de 

Dungeons and Dragons e por sua vez do RPG também. O objetivo desta análise é 

demonstrar ao leitor como os elementos comuns dos jogos de RPG, especificamente o 

AD&D, podem ser encontrados em narrativas que inicialmente a literatura influenciou, 

mas que agora sofre influência direta do jogo que ajudou a consagrar. O conto pertence 

a uma coletânea que engloba histórias sobre duas personagens criadas por Gygax a 

partir dos jogos de RPG, Gorde Chert. O nome da coletânea é Gord The Rogue: Night 

Arrant (GYGAX, 1987), e o nome do conto é The Heart of Darkness. Nesta narrativa, 

incluída nos anexos deste trabalho para consulta e leitura, utiliza vários elementos chave 

que circundam a dinâmica narrativa de um jogo de AD&D. Nele vemos dois 

personagens, os principais, envolvidos em vários tipos aventuras e embates, estando 

presentes em todas as histórias do livro; Gord, o ladrão, ou ladino, e Chert o bárbaro. A 

classe ladrão está presente no livro do jogador de AD&D, incluída no grupo dos 

ladinos. Já a classe bárbaro não aparece no livro do jogador, mas em outros 

suplementos lançados para o jogo. O importante é que esta classe agrupa as qualidades 

recorrentes a um guerreiro, tendo por diferença o fato dos bárbaros serem advindos de 

regiões distantes da civilização urbana comumente conhecida. Um exemplo marcante de 

bárbaro que a literatura trouxe foi a personagem Conan, o bárbaro, de Robert E. 

Howard, escritor norte-americano. A cada conto do livro mencionado, são apresentadas 

ao leitor diversas personagens que interagem com Chert e Gord. No conto analisado, 

encontramos a figura de um mago tradicional, exatamente como descrito pelo Livro do 

Jogador de AD&D: 

 

Eneever Zig looked the part of a wizard. His robe was rusty and appliquéd 

with signs and symbols. The girdle that bound it to his thin waist was 

likewise covered with glyphs and runes of odd sort. He wore a pointed hat 

that matched his robe down to showing crescent moons, stars, and similar 

depictions of celestial objects. The willowy-shaped wizard was adorned with 

strange jewelry befitting a great spell-worker. […] A pair of ritual daggers 

hung from the old sorcerer’s dragonhide, as did a metal case that looked to be 

about the right size to house a wand. […] His face was drawn and gaunt, an 

open confession of many years of suffering. (GYGAX, 1987, p. 7). 
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Esta é a descrição clássica de um mago num jogo de AD&D: chapéu pontudo, 

manto longo com diversos glifos e símbolos místicos, aparência e corpo físico 

debilitados pelos longos anos de estudo e pelo preço de estudar profundamente magia. 

Este tipo de caracterização é o mais utilizado e difundido de um mago. Alguém que 

passou anos estudando, numa vida sedentária, com a magia sugando sua saúde e energia 

vital, na medida em que suas complicadas formas de uso resultam em conseqüências 

pesadas e agravantes ao corpo do mago. 

Continuando com a história, Eneever Zig procura, a partir de indicações e 

alguma prévia investigação, os dois protagonistas do conto, Chert e Gord, para a 

resolução de uma tarefa específica.  Por serem famosos em relação ao tipo de trabalho 

que realizam, Chert e Gord são interpelados pelo mago, pois este gostaria de encontrar 

um determinado artefato, perdido entre ruínas de um velho castelo. Toda a trama da 

narrativa se passa numa cidade oriunda de um famoso de cenário de campanha de D&D, 

Greyhawk. Tanto o nome da cidade, quanto o nome do antigo castelo levam o título do 

cenário. Assim Zig vai até os protagonistas, especificamente numa taverna, para lhes 

propor seu negócio. Novamente, vários elementos consagrados que são facilmente 

reconhecidos por um jogador de D&D ou AD&D, a taverna, antigo bar e por vezes 

hospedaria da Idade Média européia, é um comum ponto de encontro e catalisador de 

aventuras e missões diversas pelos personagens de um jogo da dita “fantasia medieval”. 

Todos os componentes da narrativa até agora apresentada exploram os inúmeros 

aspectos advindos dos jogos de RPG, nesse caso o AD&D. 

Ao chegar à taverna, o mago Eneever Zig se depara com os dois aventureiros e 

vai ao seu encontro. Após travarem contato, Zig barganha com Chert e Gord, propondo 

um negócio que envolve a exploração de antigas ruínas do Castelo Greyhawk. Os 

protagonistas inicialmente se mostram desconfiados, discutindo bastante com o mago, 

pois não confiam neste. Zig esclarece que está atrás de item, mágico para por em 

detalhes, e precisa da ajuda dos dois para conquistar o sucesso na sua empreitada. O 

mago oferece uma alta quantia em ouro, o que deixa o bárbaro satisfeito de prontidão, 

mas Gord nem tanto. Mesmo aceitando o negócio, o ladrão mantém certa cautela no que 

tange o mago e suas atitudes e motivações. Assim, as personagens seguem em direção 

ao seu objetivo. 
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As ruínas são descritas como labirínticas, outro elemento clássico de AD&D, 

cheias de passagens secretas, armadilhas e monstros, assim como jóias, pedras preciosas 

e muito ouro. Chert e Gord já estiveram nas ruínas do Castelo antes. Encontraram um 

mapa com um grupo de bandidos, adentraram no local, mas não obtiveram grande 

sucesso em sua exploração. Em seguida, ao chegarem no local, o narrador do conto 

demarca o aspecto de abandono do lugar, localizado em meio à vastidão, dá o tom 

tipicamente comum num jogo de AD&D. Após andarem um pouco pelos corredores, os 

aventureiros encontram o primeiro grande desafio: estão numa sala que não apresenta 

saída. Mas Zig diz a Chert e Gord para procurarem por um sinal em particular. Ao 

encontrar o sinal, Zig utiliza um dos seus feitiços para fazer com que a sala seja 

inundada de água. Chert e Gord protestam, não entendendo a intenção do mago. Como 

resultado do feitiço do mago, as personagens começam a afundar, literalmente se 

movem para um andar inferior, mas sem se afogar. Ao chegarem lá, Chert e Gord se 

manifestam ofensivamente, exigindo do mago a revelação de como sair do local, já que 

agora não tinham mais portas visíveis para utilizar. O mago se nega a revelar qualquer 

que seja a informação, o que deixa Gord irritado, forçando o rompimento da aliança 

entre eles. Dali em diante, por não saber como sair do local, concordam em proteger o 

mago, mas, se acharem uma saída, deixarão este por conta própria. Aceitas as 

condições, de uma maneira ou de outra, prosseguem com a jornada. 

Zig afirma que eles devem passar por uma série de desafios e devem sagazes 

para resolvê-los. No entanto, o mago parece saber muito bem o que está fazendo, 

revelando em um dado momento da narrativa que leu todas as indicações de como 

explorar e burlar os desafios da masmorra num livro antigo, um tomo que mencionava o 

artefato almejado. Após isso, os três continuam pelo corredor que se abre diante deles 

encontrando outra passagem e a entrada para parte das ruínas. De repente, percebem que 

estão num outro lugar, quase como uma floresta, um descampado arborizado com um 

ser que os esperava. Ele diz que os três devem passar por um desafio se quiserem 

continuar e após tentar enganar o grupo, Zig escolhe o desafio da natureza para 

enfrentar. Neste instante, três enormes criaturas surgem: um grande touro, uma cobra 

enorme e um grande auroch, uma espécie de pássaro gigante. Chert, Gord e Zig 

enfrentam as criaturas na ordem disposta, cada um com um desafiante. Após vencerem 

as criaturas, o trio dá continuidade a sua jornada, em direção aos demais confrontos, 
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com Chert e Gord tentando arranjar um jeito de sair de lá e o mago Zig tentando 

encontrar o artefato tão procurado. 

Encerro aqui a minha narração. O resto da trama deixo a disposição do leitor ao 

final do trabalho, na seção de anexos. O importante era evidenciar como semelhantes 

são as aventuras de D&D com a literatura aqui demonstrada, para comprovar como foi 

profícua a apropriação que cada estrutura narrativa fez da outra, como cada empréstimo 

foi executado e conciliado. É visível como jogo e literatura se interpelam numa rede de 

conexões de sentidos narrativos, um complementando o outro, cada a qual, na sua 

maneira de manifestação específica, gerando novas possibilidades de sentido, novos 

processos de autoria, leitura e criação, seja na literatura, seja numa sessão de RPG. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Os meandros narrativos visualizados na análise feita neste trabalho 

possibilitaram o reconhecimento do jogo em sua capacidade de produzir ficção 

enquanto encadeamento de sentidos através de rastros intertextuais, vestígios ficcionais 

consagrados pela literatura e pelo RPG. Rastro intertextual entendido como ferramenta 

ou procedimento, ou até ponto de vista e ótica de interpretação. Ao estender a minha 

leitura pelos diversos recantos ficcionais e narrativos que o jogo proporciona, ao 

investigar as capacidades intertextuais e interdisciplinares do RPG e seu representante 

aqui utilizado, D&D, num contexto geral, AD&D, num contexto específico, percebi 

quão inúmeros são os caminhos pelos quais se pode seguir daqui em diante. 

Uma sessão de RPG permite aos participantes o contato direto com estruturas 

narrativo-simbólicas que se efetuam na produção de ficção, além de considerar a 

interação entre os jogadores como ponto de partida para o enfrentamento dos obstáculos 

e desafios que o enredo conjuntamente elaborado por mestres e jogadores, promove. 

Enquanto catalisador de autorias, os leitores-autores absorvem através do jogo, e antes 

do momento em si, uma gama infinda de recursos narrativos que a rede de conexões 

tanto da memória da literatura quanto da cultura fornece aos participantes. O jogo de 

AD&D faz uso de uma literatura que ele próprio vai consagrar, ao ponto de chegar o 

momento em que a literatura vai procurar no jogo os moldes narrativos para se redefinir. 

Além disso, os participantes agem enquanto transfiguradores do real imaginado, 

experimentado e usufruído através da ficção produzida, sempre tendo em vista as 

narrativas que o “real” traz em si,sendo posteriormente modificadas pelos jogadores. 

Apesar disso, dos ganhos que esta análise produziu, ainda são muitos os desafios, e este 

trabalho pode apontar para novas direções, no caso de futuras investigações acerca da 

relação entre RPG, narrativa, autoria e literatura. 

Alguns títulos ficaram de fora deste trabalho, por uma questão de espaço e 

tempo de produção, como, por exemplo, Morfologia do Conto Maravilhoso de Vladimir 

Propp, texto que permite uma visão mais pormenorizada em relação à estrutura do conto 

maravilhoso, e que deve ser mencionado. Além deste, muitos outros textos não entraram 

na seleção de referências, pelo mesmo motivo. É certo que muitas obras podem 



55 

 

aprofundar ainda mais o trabalho aqui feito, especialmente aquelas referentes a relação 

entre mídias e literatura, ou até mesmo textos que pensem a autoria, tendo em vista os 

diversos elementos culturais contemporâneos que flertam com esta. Outro ponto 

interessante a se mencionar são as possibilidades de utilização do RPG e dos seus 

estudos na educação, enquanto instrumento pedagógico. 

A noção de produção de ficção coletiva, desencadeadora de autorias, num 

momento de escolha voluntária, para diversão e entretenimento dos participantes, que 

faz uso de elementos intertextuais, como os moldes narrativos, e interdisciplinares, 

como a matemática, história, geografia, religião e mitologia, soam como um artefato 

pedagógico extremamente enriquecedor. Fica aqui registrada a grande capacidade que 

este jogo tem enquanto recurso de uso efetivo na educação. E este trabalho proporciona 

diversos momentos de análise para posteriores estudos. 

E por último, vale também ressaltar que o escopo pode ser ampliado 

futuramente. D&D não é o único jogo de RPG existente, Existem muitos outros. Cada 

um deve ensejar análises diversas, que não tangem somente à literatura e a dita “fantasia 

medieval”. Existem jogos que enfatizam o horror gótico, a ficção científica, entre outros 

temas. Existem jogos que inclusive pregam o seu funcionamento através da participação 

de somente jogadores, sem mestre. São muitas opções e possibilidades, muitas 

perguntas que ainda podem surgir, tendo em vista a mudança da temática e do jogo 

específico. Todavia, o que, para mim, sempre vai prevalecer, são as questões que 

envolvem narrativa, autorias, e até a relação entre mídias em geral. Qual seria a conexão 

do RPG com outras mídias, como jogos eletrônicos e cinema? Quais são os 

“empréstimos” e as “influências”? Quais seriam os intertextos efetivados? Todas estas 

indagações sempre estarão agregadas ao conceito de RPG, sua funcionalidade e 

estruturação. Cabe escolher a temática, um jogo em específico, utilizar o estudo já 

elaborado, e/ou outros já efetuados, e pensar as outras inúmeras possibilidades. Mas isso 

com certeza é material para futuras realizações. 
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Conjunto de Dados utilizados pelo jogo Dungeons and Dragons e suas várias versões. 

  Dado de vinte lados, também chamado de d20. 

Dado de doze lados, também chamado de d12. 

Dado de dez lados, também chamado de d10. 

Dado de oito lados, também chamado de d8. 

   Dado de seis lados, também chamado de d6. 

    Dado de quatro lados, também chamado de d4. 



Dungeons and Dragons em suas várias versões: 

Classic 

D&D 

oD&D 

também conhecido 

como 0e 

1974–1979 
    

Holmes 

1977–1979 

 

B/X 

Moldvay/Cook/Mars

h 

1981–1982 
  

BECMI 

Mentzer 

1983–1989 

    

 

RC 

1991 

   

AD&D 

AD&D também 

conhecido como 

AD&D 1e 

1977 

    

   



AD&D2e 

1989 

AD&D2e Revisada 

1995 

    

   

Wizard

s of the 

Coast 

D&D 

D&D3.0e  

2000  

  
   

D&D3.5e 

 2003 

   

D&D4e  

2008 
   

 

 

Fonte: http://web.fisher.cx/robert/rpg/dnd-id/  
Acessado em 19/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































