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RESUMO

SANTOS, E. A. S. (2017). Os Roleplaying games (RPGs) e a Performance na
Psicologia do Luto (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo. Ribeirão Preto, SP.
Jogar é uma atividade inerente à experiência humana. Em razão disso, os jogos e o
jogar, enquanto fenômenos culturais, são amplamente estudados pela psicologia e
pela antropologia nos seus aspectos de linguagem e estrutura. Alguns desses
estudos, no que tangem à performance, abordam os jogos enquanto rituais
transformadores. Uma das modalidades de jogo que vai se enquadrar nesse
contexto são os jogos narrativos de interpretação (RPG), que já tem sido aplicados à
práticas educacionais mas ainda carece de mais olhares da psicologia. Os objetivos
desse estudo são, justamente, entender como o RPG pode ser utilizado enquanto
um instrumento de psicoterapia e qual o benefício desse procedimento. Partindo
desse princípio, foram escolhidos para este estudo 6 casos de atendimentos em
psicoterapia realizados pelo autor que se valeram do uso de jogos de interpretação
como um instrumento de avaliação e elaboração. A seleção dos casos incluiu a
presença de um processo de luto, seja por uma perda concreta ou simbólica, como
variável. A escolha desse recorte se deu pela inerente experiência humana da perda
e da consciência de término. Já a reflexão sobre o conteúdo, e sua relação com a
performance e a psicologia, é feita sob a ótica da teoria linguística bakhtinana e as
contribuições da antropologia. O que se encontra ao analisar os casos apresentados
é potencial dos jogos narrativos em projetar conteúdo dos pacientes nos
personagens criados ou nas histórias narradas durante o jogo. Isso se deve, muito
provavelmente, pelo ato de fantasiar servir como uma comunicação do inconsciente.
Mais ainda, também se observa o jogar como uma caminho de escuta de si mesmo
e, consequentemente, uma porta para ressignificação. Também se encontra que o
processo de luto é, em verdade, parte de uma narrativa sobre os afetos, não sobre
as perdas. Para tanto, é necessária a escuta dessa narrativa. A partir disso, é
discutido como não só os jogos de interpretação, mas também o processo
psicoterapêutico é um ritual. Paciente e psicólogo, quando dispostos e conscientes
desse ritual, estão a tecer juntos uma narrativa transformadora. Assim sendo,
conclui-se que os jogos de interpretação podem ser instrumentos valiosos na
construção de um enfrentamento do luto. É necessário que o psicólogo se permita
uma sensibilidade e uma flexibilidade em buscar a estética na história que se conta
e se escuta, de forma que também o paciente se permita dar novos lugares a velhos
sofrimentos. A psicoterapia está longe de ser uma técnica encerrada em si mesmo e
em seu campo do saber.
Palavras-chave: Role-playing games. Psicoterapia. Antropologia da Performance.
Luto. Ritual. Linguagem.

ABSTRACT

SANTOS, E. A. S. (2017). Roleplaying games (RPGs) and Performance in Grief
Psychology. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo. Ribeirão Preto, SP.
Playing is an activity inherent in human experience. For this reason, games and play
as cultural phenomena are widely studied by psychology and anthropology in their
aspects of language or structure. Some of these studies, as far as performance is
concerned, approach games as transforming rituals. One of the modalities of game
that fit in this context are the narrative roleplaying games, which have already been
applied to educational practices but still lack more looks of psychology. Objectives of
this study are precisely to understand how the RPG can be used as an instrument of
psychotherapy and what the benefit of this procedure. Based on this principle, 6
cases of psychotherapy by this author care were chosen for this study, using the use
of interpretation games as an evaluation and elaboration tool. The selection of cases
included the presence of a grieving process, either by a concrete or symbolic loss, as
variable. That choice was by the inherent human experience of loss and
consciousness of termination. Reflections on content, and its relation to performance
and psychology, was maded from the perspective of Bakhtin's linguistic theory and
the contributions of anthropology. What is in analyzing the cases presented is the
potential of roleplaying games in projects patient content in the characters created or
stories narrated during the game. This is most probably due to the fantasy serving as
a communication of the unconscious. Moreover, it also observes play as a way of
listening to oneself and, consequently, a door for resignifying. It founds that the
process of mourning is actually part of a narrative about affections, not about its
losses. So being it is necessary to listen to this narrative. From this point it is
discussed as not only the roleplaying games, but also the psychotherapeutic process
is ritual. Patient and psychologist when willing and aware of this ritual are weaving
together a transformative narrative. Thus, it is concluded that the role-playing games
can be valuable tools in construction of a work of mourning. It is necessary for the
psychologist to allow himself a sensitivity and a flexibility in seeking the aesthetics in
the story that is told and is listened, so as that the patient also allows himself to give
new places to old sufferings. Psychotherapy is far from being a closed technique in
yourself and in your field of knowledge.
Keywords: Role-playing games. Psychotherapy. Performance studies. Grief. Ritual.
Language.
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APRESENTAÇÃO

Este presente volume que tem em mãos trata-se do texto de uma dissertação.
Ele completa um período de meses de leituras, reflexões, apresentações,
discussões, revisões e correções. Também, ele expõe anos de pesquisas e práticas
dentro das artes narrativas – especificamente jogos - e da psicologia. Cabe dizer
que justamente a partir dessas práticas psicoterapêuticas é que surgiu o desejo do
autor de entender como se dá a relação desse processo, inicialmente como uma
revisão bibliográfica. Como o próprio título aponta, seu fundamental objeto de estudo
são os roleplaying games (doravante, RPGs), um hobby comercializado nos Estados
Unidos a partir da década de 1970, mas que teve seu desenvolvimento em meio a
acadêmicos de História e Engenharia anos antes e alcançou o Brasil e outros países
do mundo apenas em meados dos anos 1980 (Ewalt, 2012).
Os RPGs, ou jogos de interpretação de papéis na tradução mais encontrada
da sigla para o português, consiste em um grupo de pessoas sentadas juntas para
contar uma história da qual ainda não descobriram o fim. Usualmente, um desses
jogadores é responsável por apresentar e fazer cumprir as regras, ao mesmo tempo
em que sugere pistas para que todos os outros jogadores, junto com ele, construam
o desenvolvimento da história que desejam contar. Exatamente por esta
disponibilidade, porque não artística ou ao menos de expressão de conteúdos
subjetivos, as histórias muitas vezes tomam rumos próprios e imprevistos que
fortalecem ainda mais a ideia de uma construção coletiva e espontânea.
Esses jogos vêm, como grande parte dos jogos, escritos em manuais
encadernados junto a imagens evocativas e coloridas1, algumas vezes dentro de
caixas repletas de panfletos, miniaturas, dados poliédricos, cartões e outros
instrumentos que possam auxiliar na experiência de imersão dos jogadores. Cada
manual contém em si as regras e as possibilidades de histórias a ser contadas.
Tendo em média entre 200 a 300 páginas, iniciam-se costumeiramente por um
capítulo introdutório que explicitamente no título busca responder “Do que se trata
esse jogo?” ou “O que é esse livro?”. De forma semelhante, esse tópico inicial da
dissertação segue o mesmo princípio.

1

Em ANEXO 1 é possível encontrar algumas dessas capas. A escolha foi feita com base em artes
que foram premiadas em convenções de jogos e que tiveram edições brasileiras.
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A melhor resposta, neste caso em particular, seria dizer que se trata de como
uma forma de jogar se relaciona com uma forma de fazer psicoterapia. A psicologia
tem lançado seu olhar para a importância do jogar e do brincar desde o seu
princípio. Ensaios e pesquisas que exploraram o desenvolvimento infantil já
ressaltavam o papel fundamental das atividades lúdicas na formação da
personalidade, na expressão de sentimentos e na vivência de conflitos internos.
Alguns autores basais da psicanálise, como Sigmund Freud e Melanie Klein,
inclusive, se debruçaram sobre significados que alguns jogos e brincadeiras
revelavam às crianças, de forma a propor toda uma linha técnica que vem guiando a
psicologia nos atendimentos às crianças: a ludoterapia. O brincar, aqui, é um espaço
de exploração de potencialidades e relacionamentos.
Todavia, RPGs são jogados majoritariamente por jovens e adultos. Como
será detalhado ao longo do capítulo sobre o referencial teórico que serviu de base
para essa dissertação, no momento em que os jogos de interpretação alcançaram o
grande público e as grandes mídias de impacto, a psiquiatria especulou
preocupações a respeito da possibilidade do jogo ser uma porta para escapar da
realidade. O RPG foi tratado, muitas vezes por um viés religioso sensacionalista,
como um produto de alienação devido ao conteúdo de fantasia e horror que
compunham suas histórias. Outro fator que contribuiu para essa visão do jogo como
nocivo e tendencioso foi o rigor e a paixão com que alguns grupos de jogadores
falavam sobre o assunto e marcavam suas sessões de jogos que, aos leigos,
transparecia a impressão de uma seita de lavagem cerebral que recusava
integrantes não-iniciados.
Infelizmente, fora os esboços de críticas, pouquíssimos foram os estudos
sérios desse período sobre o RPG e o rpgista (termo cunhado pela revista Dragão
Brasil, uma publicação popular brasileira de 1994, para designar os jogadores do
hobby). Eles serão apresentados e discutidos neste trabalho em seu devido tempo,
mas pode-se antecipar que revelam o jogo como uma poderosa ferramenta de
tomada de consciência de si e das próprias angústias. Ao menos no contexto clínico
de psicoterapias individuais. E embora o tempo tenha passado e a visão sobre o
RPG tenha mudado, os estudos em psicologia a respeito de seu uso terapêutico
ainda estão longe de abarcar todas as suas possibilidades. Assim, essa dissertação
visa agregar um pouco mais de informação para suprir essa procura.
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Em sua grande maioria, os estudos de que os interessados em RPG no Brasil
e no mundo dispõe são pesquisas a respeito do efeito possibilitador na educação.
Especialmente em conteúdos de disciplinas como História e Literatura, onde alunos
jogadores podem experienciar afetivamente seu envolvimento com personagens e
eventos ensinados, de forma a interagir e compreender com o desenrolar dos jogos.
Muito embora outras disciplinas como a Física ou a Biologia também tenham sido
contempladas em práticas e estudos dos quais se tem notícias.
Logo, grupos de estudos e publicações acadêmicas especializadas surgiram
em diferentes centros de pesquisa e universidades. Encontraram uma demanda,
porque não hermenêutica, de teorizar a respeito dos RPGs. Um dos campos que foi
ao encontro do já citado aspecto artístico dos jogos foi o estudo em Performance.
Talvez um conceito de relativa dificuldade em ser descrito e explicitado, as
performances são entendidas como encontros - sejam artísticos, sejam rituais ou
sejam intervenções - que propõem um ponto de mudança em cada um dos
participantes. Elimina-se a divisória entre plateia expectadora passiva e o performer,
permitindo que cada pessoa presente no encontro sinta e expresse, contribuindo
espontaneamente para um caminho não previsto da própria performance. Ora, a
ideia de performance parece explicar do que se trata uma partida de RPG, onde o tal
jogador responsável pelas regras propõe um fio condutor da história a ser contada,
enquanto os outros jogadores sentem, pensam e agem ativamente para que ela
caminhe ao seu futuro ainda não determinado. Os jogadores aqui não deixam de ser
expectadores de uma narrativa, mas agora com um diferencial de que se trata de
uma narrativa da qual fazem parte. Por isso mesmo a importância da imersão
durante uma sessão de jogo: cada jogador expectador quer contar e ouvir a melhor
história possível com os recursos de que dispõem. E almejam que a história também
seja significativa e boa para os outros jogadores e expectadores.
Os estudos em performance que serão apresentados e discutidos no capítulo
de referenciais teóricos são fundamentados sobre a luz da Antropologia. A
observação e relatos de ritos étnicos, bem como a reflexão sobre manifestações
políticas populares e expressões artísticas como o teatro, permitiram que
importantes antropólogos, como Clifford Geertz e Victor Turner buscassem
compreender o lugar do indivíduo em sua própria cultura e o lugar da cultura dentro
do indivíduo, tendo o rito como um momento onde indivíduo possa estar
simbolicamente passando para fora de sua comunidade, avalia-la, aprender e então
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decidir retornar para dentro dela, mudado e mais integrado, capaz de contribuir para
a mesma (Turner, 1969/2013). Mais uma vez, tal qual a noção de performance, essa
noção dicotômica entre indivíduo e comunidade revelada em um rito, parece evocar
também uma partida de RPG com fins educacionais ou terapêuticos: o jogador se
afasta de suas ideias e atitudes mundanas do cotidiano para se ir tornar-se um
personagem, um aspecto idealizado de si mesmo, mas limitado por questões
subjetivas das quais muitas vezes não tem conhecimento, para então retornar ao
cotidiano ao fim da sessão de jogo e aplicar os aspectos desenvolvidos na vida junto
à comunidade.
Muito embora a Antropologia da Performance se intersecte com diferentes
ramos teóricos tais quais a etologia, a linguística, a psicologia, a religião e a arte,
ainda assim se mostrou necessário estabelecer um ponto de encontro entre os jogos
de interpretação, a psicologia clínica e a etnografia. Para isso, partiu-se do
pressuposto que a linguagem é um tema central que permeia essas diversas
ciências. A psicologia clínica é desenvolvida pelas falas e pelas escutas, da mesma
forma que a antropologia vai em busca da voz da aldeia e que os jogos de
interpretação são fundamentados pela narração e pelo espetáculo da narração.
Assim sendo, o próprio levantamento bibliográfico apontou que a teoria do filólogo e
pensador russo Mikhail Bakhtin a respeito do lugar do qual se fala e o
endereçamento a quem se fala seria apropriada também como método. Também em
Bakhtin encontra-se o conceito que ele chama de polifonia, que trata de
compreender como um indivíduo está inserido em sua cultura, de forma que sua fala
seja na verdade composta de toda uma fala pregressa a si, um conjunto de vozes
que ecoam a sua experiência (Bakhtin, 1954/1981). Razões pelas quais essa
dissertação tenta apresentar todo o caminho percorrido da apropriação de
conhecimento muitas vezes fora do escopo da psicologia ou do público leigo.
A teoria é inspiradora e esses pontos mapeados até aqui seriam o suficiente
para que se efetuasse a pesquisa, tendo como base a reflexão e discussão sobre
uma revisão bibliográfica. Um fato dado é que em seu projeto inicial essa seria a
proposta desse trabalho: encontrar um embasamento para uma prática que já vinha
ocorrendo. Mas a escassez de casos clínicos para uma revisão em psicologia
apontou um caminho não previsto para essa dissertação e, tratando de um jogo
performance onde as narrativas vão sendo construídas, tornou-se imprudente
ignorar que, também, este autor é parte dessas comunidades: tanto a dos
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psicoterapeutas quanto a dos consumidores e jogadores de RPG. Então, a narrativa
da pesquisa tornou claro que os 11 anos, brevemente referidos no parágrafo
primeiro desse capítulo, de intervenções clínicas individuais ou grupais, com
crianças, adolescentes e adultos, bem como intervenções sociais em situações de
cunho emergencial como abrigos para sobreviventes de catástrofes ou espaços
culturais para vítimas de violência, poderiam contribuir para os estudos em jogos de
interpretação. Uma quantidade considerável de atendimentos realizados ao longo
desse período partiu da proposta de jogar com os pacientes, fazendo uso do RPG
como ferramenta de percepção de si, percepção do mundo e percepção de suas
angústias. Do ponto onde é construído o personagem ao momento onde ele interage
com o cenário e a história, há sempre a possibilidade de se levantar questões
fundamentais ao processo terapêutico: como? Por quê? Por que não?
Assim sendo, o segundo capítulo dessa obra apresenta os métodos
utilizados, o que inclui também uma casuística. Foram selecionados casos clínicos
atendidos pelo autor em um período anterior ao da pesquisa. São casos já
encerrados até a presente data e que, em momento algum, estavam intencionados
para discussão pública junto ao meio científico, seja em congressos profissionais ou
em pesquisas acadêmicas.

Todavia, tal qual as narrativas dos jogos a que se

propõe discutir, foram, precisamente, esses casos atendidos, essas experiências
vivenciadas, que demandaram em algum ponto que o autor optasse por entender de
que forma se deu o processo e por qual motivo o RPG se mostrou um instrumento
de projeção e elaboração tão bem vindo em suas potencialidades terapêuticas. Se
por um lado a teoria inspira, como afirmou-se anteriormente, desloca-la para o
objeto se tornou o cerne do trabalho. A proposta da mudança que os RPGs podem
promover em um contexto clínico demanda que se narre como ela se dá. O ponto de
origem e de inspiração para esta pesquisa se transformou, então, no lugar central de
reflexão, de forma que as discussões pudessem retornar a esses momentos.
É evidente que os casos apresentados e discutidos buscaram eticamente
preservar a integridade e intimidade da identificação dos pacientes, em
conformidade com o sigilo profissional da psicologia. Nomes civis foram omitidos e
alterados. Dados que se mostraram irrelevantes em alguns casos foram
deliberadamente alterados de forma discreta. O ano do atendimento também foi
omitido. Preserva-se dados que impactam na interpretação dos mesmos, como
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profissão, idade e gênero, além do próprio conteúdo das sessões como se deram e
que interessam ao objeto discutido.
O recorte utilizado para a casuística é de atendimentos clínicos individuais,
em contextos diversos como consultório ou hospital, mas que tenham em comum os
temas da perda e seu respectivo luto. Embora, não necessariamente o processo de
enfrentamento da perda fora o foco principal da busca do paciente por
acompanhamento terapêutico, ao menos em algum momento do processo
terapêutico essa questão tenha sido abordada. O objetivo desse recorte foi menos a
limitação de tempo e espaço da pesquisa e mais a familiaridade do autor com esse
campo da psicologia. De certa forma, percebe-se que as perdas acompanham a vida
das pessoas em diferentes níveis de impacto e diversas formas de realidade e
simbolismos. Há um luto pela morte de um ente amado, como há também um luto na
amputação de um membro do corpo ou no fim de relacionamento ou na demissão de
um importante trabalho ou em uma escolha de modo de viver. Mantendo essa
percepção, nem sempre os lutos que serão discutidos tratam a respeito da morte e
da iminência da morte. A prática do autor, tanto em formação após a graduação
quanto nos campos que experienciou em atendimentos hospitalares e em situações
de catástrofe, tornaram de fato a morte, a doença e a tragédia em objetos de
profunda discussão e elaboração nos processos terapêuticos junto aos pacientes
com os quais esteve envolvido, mas lutos simbólicos e nem sempre coletivamente
reconhecidos se mostram uma constante companhia.
A inevitabilidade do fim está presente em todos os aspectos. Terminar é
inerente ao existir. Astrônomos apontam sobre o movimento de expansão e
implosão dos corpos celestes, biólogos constatam as funções de metábole e
catabolize de cada célula. Da mesma maneira, a partir do momento em que nasce
um indivíduo está diante dos questionamentos a respeito do próprio morrer e do
morrer daqueles que o cerca.
Muitos cultos religiosos se movimentam em busca de um conforto espiritual
aos enlutados e aos sobreviventes, tentando dar uma garantia de que há um sentido
no viver e uma esperança de vida eterna e reencontro. Em outra direção, pesquisas
científicas nas áreas da saúde e da tecnologia desenvolvem alternativas que visam
trazer uma longevidade e uma qualidade de vida que postergue o temor à morte. As
artes, em contrapartida, caminham exaltando a morte e a dor da perda em igual
intensidade (Ariès, 1982).
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Conforme enunciado anteriormente, o ramo de estudos da antropologia que
se detém sobre performances revela uma malha intrincada de etologia, psicologia,
evolução, linguística, arte, sociologia, etnografia e religião. Essa trama demonstra o
valor de toda essa produção humana e o valor de sua integração. Trata-se de um
emaranhado de conhecimentos distintos e fragmentados pelo tempo compondo o
mosaico do que é a experiência humana e de como ela é expressa e percebida. De
forma a não recorrer à retórica de citações deslocadas e falas circulares, é
necessário que se escolha raízes nas quais se focar. Entre ensaios filosóficos e
produções artísticas, a psicologia vem se apresentado como uma raiz muito próxima
da experiência visceral de compreender o processo de perda.
Quando a psicologia se propõe a participar de todo o processo de
enfrentamento de um enlutado diante de seu sofrimento, ela está oferecendo a escuta
para os sentidos que o próprio enlutado dá a sua perda e sofrimento. Há uma
suposição, muito táctil na prática clínica, de que apenas o enlutado é capaz de
dimensionar quão vasta é sua perda. Desse modo, o lugar que a pessoa falecida
ocupava em sua vida anterior, a perda é sentida em lembranças, em objetos, em
lugares, em músicas e em cheiros apenas pela enlutado. A ausência se mostra muito
presente. O luto é, de certa forma, uma relação amorosa expressa em saudade. Cabe
ao enlutado tomar consciência de como é possível para si mesmo vivenciar esse amor.
A psicologia, por exemplo, é um dos lugares de descoberta dessas respostas.
Mas mesmo que o termo luto, e quiçá sua experiência, seja tão caro e
familiar à população e à academia, é imprescindível para o desenvolvimento desse
estudo que se elenque uma perspectiva sobre o luto sob a qual se irá trabalhar e se
sustentar.

Uma breve consulta à um dicionário linguístico pode vir a ser

enriquecedor no intuito de compreender o que compõe um conhecimento de acesso
popular e como começar a costurar os tecidos que formam essa malha do saber. Ali
é encontrado que a palavra luto é, indicativa de sentimento pela morte de alguém ou
o período em que se sentirá o pesar até desligar-se progressivamente da perda de
um ente querido. Há também uma outra definição que identifica o luto como o traje a
ser usado em sinal da morte de alguém e o tempo em que esta roupa será usada
(DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2009).
É curioso perceber nesse primeiro momento a importância dada às roupas.
Mas a estranheza à expressão vestir-se de luto pode ser deixada de lado ao
perceber o quanto as roupas são uma forma de expressar identidade visual.
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Afinidades culturais ou status sociais são apresentados no vestuário. Mesmo a
higiene se torna aparente através das roupas na vida em comunidade. Dessa
maneira, os trajes negros e sóbrios que muitas viúvas passavam a vestir, até pouco
tempo atrás, no período de luto, eram uma forma de deixar claro para sua
comunidade seu estado civil e seu estado emocional (Ariès, 1982), da mesma forma
que os trajes brancos de monges zen budistas no Japão servem para deixar claro
qual a intenção funerária de uma cerimônia ou o caso dos muçulmanos que tenham
cumprido a peregrinação à Meca e que são enterrados com a roupa que lá vestiram.
Também é percebida na prática hospitalar da psicologia uma preocupação
constante dos enfermos com qual roupa usará ao sair do hospital, caso saiam. No
mesmo caminho, familiares de enfermos que vão a óbito precisam se ocupar em
decidir com qual roupa o ente amado será velado e enterrado. E em algum momento
do luto, se apresenta também um conflito emocional provindo da decisão de guardar
ou doar as roupas do morto. A escuta clínica traz uma série de relatos de como as
últimas roupas usadas por uma pessoa são guardadas junto as roupas de batizado e
roupas de casamento. Também há o relato da importância do cheiro e da textura
dessas roupas. Nesse sentido, o luto enquanto roupa é tanto uma expressão
metafórica do estado de imersão em dor e saudade, quanto possuidora de um
sentido concreto de buscar resgatar corporalmente o máximo possível dessa relação
direta com o morto2.
A parte essas explanações iniciais a respeito da morte e do pesar na
linguagem, considera-se que o estudo pioneiro na psicologia moderna a tratar sobre
o luto, assim como muitos outros temas, se deu com Freud. Em uma aproximação,
ainda muito similar com a apresentada anteriormente, o luto aqui é descrito como o
processo natural de sofrimento, expresso principalmente em tristeza (1917/1972).
Em contrapartida, um sujeito que com o tempo não deixasse de investir sua energia
psíquica na perda do objeto amado, estaria permeando sua estrutura consciente
com o que Freud chamou de melancolia, mas que hoje entende-se como uma
descrição de um quadro depressivo3.

2

Aqui há uma primeira aproximação do entendimento do luto com a noção do que é performance.
Parece existir toda uma concentração e significado de expressão corporal no vestir-se de luto que
remete ao ser e sentir.
3 É importante salientar aqui que, limitado pela incapacidade científica de investigar as funções
neuroquímicas dos hormônios, Freud pautou a depressão, ou melancolia, como uma tristeza
profunda e de ordem unicamente emocional.
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Mais tarde, Melanie Klein, responsável por todo uma linha de contínuos
avanços nos estudos da psicanálise, retomaria esse tópico ao propor sua teoria sobre
as posições psíquicas em que oscila um sujeito a partir de seu nascimento. Tendo sua
origem em seu primeiro relacionamento amoroso (representado na figura da mãe),
uma criança deve lidar com satisfazer as necessidades fisiológicas, as angústias de
aniquilamento e a perda dessa figura materna. Enquanto oscila entre perder a
exclusividade desse objeto de amor e, subsequentemente, restaurá-lo, o sujeito
desenvolve uma noção do que é o eu e do que é o outro no tempo e espaço. Em seu
longo trabalho de publicações de ensaios, a autora apresenta a necessidade de haver
um princípio de realidade, em contraste ao princípio do prazer, no desenvolvimento de
um sujeito. Essa manifestação de ansiedade e frustração seria o cerne da chamada
posição depressiva, responsável por, entre outras coisas, permitir um período de
reflexão e avaliação. O luto seria, então, um momento consciente de reviver essa
percepção da divisão entre o sujeito e o outro (Klein, 1964, 1997).
Jacques Lacan, que também daria origem a todo um ramo de estudos dentro
da psicanálise, por sua vez, retoma as noções freudianas e trata o luto como o nome
da morte inscrito no sujeito durante o estágio do Édipo. Aqui há um desejo de
simbolicamente matar o pai, pois o pai é supostamente o portador do falo que
separa o sujeito do amor da mãe. Seguindo essa linha, o medo e a culpa
provenientes de desejar a morte é passar a saber sobre a morte. E saber sobre a
morte é, enfim, saber da própria morte (Bairrão, 2010) O luto seria, então, em uma
base de pensamento próxima à filosofia existencialista, uma repetição desse saber e
dessas angústias (Lacan, 1966).
Outro caminho de abordagem que desdobra a partir da noção freudiana sobre
o luto vem do diálogo entre etologia e linguagem apresentada pelo psiquiatra e
psicanalista John Bowlby em 1954. Refere-se aqui à teoria do apego. Essa escola
teórica de compreensão e prática do desenvolvimento humano e seus psiquismos se
apresenta coerente com os fins de uma pesquisa que envolva uma psicologia do
luto. Como será apresentado, trata-se uma abordagem de origem psicanalítica, mas
que com a prática e a observação se distanciou da mesma para se aproximar de
campos como a etologia e linguística, tal qual a antropologia da performance. E o
fato de conter apego em seu nome é um bom indicativo de como essa teoria aborda
o lugar do luto, substituindo o conceito da perda de um objeto amado – como
propunha a psicanálise - para a ideia de uma relação amorosa que se transforma.
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Para além disso, uma característica com a qual se costuma divulgar os RPGs
é que se tratam de jogos onde não há perdedores. Em um jogo de interpretação, o
grupo ganha ao contar e ouvir uma história. A história só é possível pelo grupo e
pela relação entre seus jogadores. Todavia, personagens podem morrer, assim
como morrem os personagens das histórias escritas ou encenadas. Histórias são
contadas sobre mortes desde a aurora dos tempos. Uma vez que os jogadores
continuam vivos e participando da história, os manuais dos RPGs invariavelmente
abordam esse tópico, tanto em termos de regra quanto em termos narrativos. A
morte, em alguns jogos, é apresentada como o tema principal do cenário, inclusive.
Pareceu ao autor, mais uma vez, que este tema da percepção e enfrentamento da
finitude deveria ser em uma pesquisa da qual percebeu com familiaridade.
E aqui está um ponto a ser levado em conta no que diz respeito ao capítulo
sobre os resultados obtidos a partir dos métodos: se por um espectro há uma
discussão a ser feita a respeito de diferentes abordagens teóricas como antropologia
da performance e psicologia do luto durante a revisão teórica, com as devidas
construções históricas dos conceitos escolhidos, em outro espectro deve-se discutir
como foi feito e entendido o uso de RPGs em contextos psicoterapêuticos. Enquanto
campo de debate e reflexão, portanto, é importante que se lance luz para que se
permita entender o que o próprio jogo apresenta sobre si e sobre a narrativa. Quiçá
sobre a morte. Assim sendo, não se encontrará ao longo da obra, entre os capítulos
responsáveis sobre o desenvolvimento da pesquisa, um que seja explicita e
propriamente dito o de resultados nos termos mensuráveis ou palpáveis de uma
pesquisa de cunho quantitativo. Ao invés disso, o que se tem é um terceiro capítulo
que, em certa maneira, faz uso da própria reflexão como método. Partindo do que se
encontrou na revisão teórica entre as diferentes abordagens utilizadas e buscando
uma fala comum entre elas, sem deixar de lado suas particularidades, os dados são
abordados em como eles contribuem para uma compreensão mais ampla daquilo
que os próprios manuais de regras e cenários de RPGs elucidam sobre suas
narrativas e seus jogadores.
Só então poderá se seguir ao capítulo que, munido da reflexão e do debate
teórico e experiencial, poderá discutir os relatos de caso. É intrinsecamente
necessário que se compreenda anteriormente a morte como rito simbólico de
passagem e o luto como rito concreto, para que se jogue luz sobre os enlutados da
comunidade que não participaram ativa ou conscientemente desse rito de morte,
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mas sim de perda. Da mesma forma que é necessário que se entenda como um
jogo narrativo pode ser um encontro de transformação permanente para que se olhe
a performance realizada a cada atendimento terapêutico. É tão importante escutar
as narrativas quanto os seus narradores.
Os narradores e os pacientes estão a falar de si todo o tempo, estão a
carregar suas perdas e suas memórias como partes vivas e presentes de quem são
e dos lugares que ocupam em suas comunidades. Narradores e pacientes estão a
jogar com seus ouvintes. Um jogo onde despem-se de si para logo a seguir se
cobrirem de outra parte si – a saber, a fantasia - para eventualmente despir-se
novamente. Um jogo de descobrir potencias e aprender limites, um jogo de viver e
morrer. Assim sendo, não haveria outra forma de escrever sobre jogos, sobre
performances, sobre histórias e sobre psicoterapia, se não fosse por esse caminho
tortuoso que ora bifurca e ora converge, ora avança e ora retorna, mas sempre
caminhado pela percepção, pela sensação. Dessa forma, tem-se que a tríade que
compõe esse trabalho tem o papel do psicólogo e os jogos de interpretação como
base, enquanto o luto serve como uma variável de observação e mensuração.
Performance, por sua vez, vem como o fio condutor entre psicologia e jogo, tal qual
a teoria do apego para a compreensão e discussão do luto. Com isso, a trajetória
desta pesquisa se vê não mais buscando uma fundamentação que discutisse as
práticas anteriores mas, ao invés disso, olhando para essas mesmas práticas e
encontrando nelas a fundamentação para futuros trabalhos.
De forma a encerrar essa introdução, é válido apontar que a estrutura da obra
como um todo é muito similar à dos manuais de regras em seu aspecto geral.
Usualmente, os livros de jogos compõem-se de um capítulo inicial que apresenta a
base do cenário onde serão desenvolvidas as narrativas, tal qual o capítulo sobre o
referencial teórico utilizado em uma pesquisa. Logo a seguir há um capítulo
determinando as principais regras que dão suporte às sessões, que neste caso
estão expressas como as metodologias que permitiram toda a reflexão e exposição.
Então, onde os manuais se concentram na construção de personagens para os
jogadores narrarem suas histórias unindo o cenário e as regras, tem-se aqui o
capítulo que apresenta o caminho do diálogo entre os diferentes campos de
conhecimento que permitirá a exploração dos casos. Finalmente, os manuais de
regras desses jogos concentram parte de seu texto a ajudar a contar as histórias e
jogar, da mesma maneira que essa dissertação contará suas histórias e seus jogos,
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visando pavimentar um possível caminho para futuros narradores e psicólogos
contares suas outras histórias.
Também como uma maneira de aproximar o leitor do objeto estudado,
buscou-se constantemente uma escrita que se mostre fluida. Para isso, há um uso
considerável de paráfrases no lugar de citações diretas. Isso se dá tanto pelo fato de
que alguns conceitos e cadeias de pensamento estão espalhados ao longo de
páginas e páginas de texto – o que impossibilitaria um recorte justo e adequado –
quanto pelo fato de que essa pesquisa também é uma narrativa que foi construída
partindo de uma primeira questão e caminhando para um rumo até então
desconhecido pelo autor.
A pergunta elucidada na primeira página, tanto desta dissertação quanto dos
livros de regras, permanece: de que se trata esse jogo? E vai pouco a pouco
buscando construir sua resposta. Aqui, entretanto, fica o convite para que o leitor,
deste ponto em diante, se permita jogar e responder uma outra pergunta, derivada
da primeira: do que pode se tratar esse jogo?
Que rolem os dados.
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1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Sobre o Jogo e o Jogar

A psicologia, enquanto uma ciência que estuda os fenômenos humanos, ao
longo de mais de um século vem se dedicando a escutar os campos que vão além
do

comportamento,

percepção,

memória,

comunicação

ou

sintomatologia.

Processos culturais e de subjetivação, como arte e relacionamento estão entre
essas produções. Outra das atividades e sensações humanas a que a psicologia se
ateve foi ao ato de brincar e o que ele desperta. Assim como em tantas questões
pertinentes como o desejo sexual ou o luto, também foi primeiro a psicanálise quem
se debruçou sobre o tema. Levando-se em conta que se tratava dos primórdios da
psicoterapia enquanto uma prática clínica de cura pela fala, Freud teve acesso a
poucas crianças. Grande parte de seus apontamentos sobre o tema, na verdade, se
baseiam em tentar entender os comportamentos que observava em família. Todavia,
dono de uma sensibilidade e um senso crítico pautados nas diversificadas leituras
que fazia sobre biologia evolucionista, arte e antropologia, Freud escreve que o
brincar tem a função de elaborar as angústias infantis. Mais precisamente, as
angústias a respeito da perda e de aniquilamento (Freud, 1919/1972).
Isso se baseia na consciência de que uma brincadeira se encerrará em um dado
momento, mas poderá ser retomada em momento futuro – como nas brincadeiras de
esconde-esconde ou de arremessar um objeto e recuperá-lo em seguida para
novamente arremessa-lo. É a mesma experiência que a criança viverá com a figura
materna. Especialmente quando a criança começa a se desenvolver de maneira
independente e precisa se deparar com o amor da mãe partilhado exclusivamente entre
ela e o pai. Referindo-se aqui ao complexo de Édipo, Freud ainda aponta como grande
parte das brincadeiras e jogos que observava diziam respeito a destruição e
restauração ou ocultação e reencontro do objeto. A teoria vai além e abarca que o
brincar, enquanto adulto, vem como um mecanismo de defesa para lidar com as
angústias de origem edipianas relativas a perda4 (Freud, 1919/1072).

4

A vivência do complexo de Édipo implica na fantasia de que se está a perder a mãe, bem como o
temor de vir a perder o pai ou o próprio falo. Uma vez que há uma sensação de uma ameaça implícita
de ser castrado pelo desejo proibido pela mãe, a criança precisa lidar que a única alternativa para
essa situação estaria em exterminar. Isso, contudo, também resultaria em uma perda dolorosa.
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Melanie Klein, contudo, trouxe o brincar como um instrumento e uma técnica de
análise infantil. Em um contexto onde a ciência psicanalítica já alcançava parte da
população leiga e grande interesse entre acadêmicos dos ramos da arte, da medicina e
da antropologia, dos lados do oceano Atlântico, a psicanalista foi responsável por
realizar e documentar os mais significativos atendimentos do período às crianças dentro
da abordagem proposta por Freud. Assim, ela pode perceber que a brincadeira é uma
forma simbólica de realização de desejos do inconsciente da criança, expandindo a
teoria freudiana. Para Klein, brincar é uma projeção daquilo que a criança não se sente
segura em dizer com palavras. Brincar ou jogar é fantasiar (Klein, 1933/1997). O
psicanalista e pediatra Donald W. Winnicott, dando continuidade ao trabalho de Klein,
dessa vez não na Áustria, mas no Reino Unido, iria além ao descrever que a própria
psicoterapia é um espaço de jogo. Para ele, paciente e analista estão a jogar um jogo
cujo objetivo é resgatar as capacidades do paciente em ser um jogador. Essa função da
terapia enquanto jogo tem como responsabilidade a formação adequada das estruturas
psíquicas que compõe o Ego – o eu responsável entre as negociações entre os
impulsos primitivos e as repressões sociais - do paciente. Ou seja, a terapia enquanto
jogo tem a função de permiti-lo fantasiar e ter consciência de quando o está fazendo
(Winnicott, 1953/1975).
Winnicot enfatizaria o papel, já apontado por Klein, do brincar como a própria
comunicação infantil5, pois é deste vocabulário que consiste o mundo conhecido pela
criança. Brincar e jogar, para ele, assume uma função biológica de busca de prazer, vista
em diversos filhotes de outras espécies animais. Já o jogo, propriamente dito, é cunhado
por ele com o termo espaço potencial. Nesse espaço é onde transitam experiências,
angústias e investimentos de energia psíquica em objetos que guiem o paciente a
diferenciar-se entre si e entre o outro (Winnicott, 1953/1975). Jogar é, então, vital.
Apontamento equivalente já havia sido feito pelo historiador holandês Johan
Huinziga. Partindo de uma escola de pensamento estruturalista e levando em conta
expressões tão recorrentes no dia a dia como jogos do amor, jogos de guerra, abrir o
jogo, a vida é um jogo, etc, Huizinga explora a ideia de como esta prática está no cerne
da civilização e do Homem como os conhecemos. A vida em comunidades levou a

5

Propondo que a psicoterapia com crianças deveria consistir em sentar no chão para brincar com ela,
Winnicot estava propondo também as bases do que se tornaria a ludoterapia. A ludoterapia consiste
em um de trabalho de psicoterapia com crianças que faz uso de jogos, desenhos, histórias e
brincadeiras. A educação se apropriou da técnica com a proposta de permitir que a criança aprender
sem perceber que está aprendendo.
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necessidade de exercer atividades que fossem tanto para o bem estar coletivo quanto
para a satisfação privada. Então, uma forma de transmitir o conhecimento das regras,
dos costumes e dos significados de um grupo, seria através do jogo. Ele observa que
jogar é espontâneo das crianças e que se torna um hábito permanente entre adultos
saudáveis. Assim sendo, o jogo é uma linguagem que edifica o pensamento e a
convivência. Muitas vezes representando disputas de interesse, outras tantas sendo
uma ponte entre pessoas que estão a jogar (Huizinga, 1938/1970). Todavia, argumenta
que o jogo, a parte de seu entendimento filosófico, deveria estar necessariamente
imbuído de seis características a se cumprir. Sendo elas:


O jogo deve ser voluntário. Cada participante deve ter consciência de
que está em um jogo e optar por participar dele;



O jogo é um fim em si mesmo. Jogar deve ter como objetivo o próprio
jogar;



O jogo é delimitado dentro de um espaço e um tempo próprios;



Embora o objetivo lúdico primeiro é o de dar prazer e diversão aos
jogadores, um jogo também é composto por uma tensão que é gerada
durante sua partida;



Jogos, necessariamente, deve ter regras;



O jogar deve permitir aos jogadores tomarem consciência da realidade
que os cerca em seu cotidiano.

Dessas funções expostas, é importante ressaltar como Huizinga aborda o espaço
do jogo como um espaço fechado em si mesmo. Ele ressalta que a atividade do jogar
corre em paralelo à experiência fora do jogo. Ele está a falar da imersão dos jogadores.
Todavia, ele ainda ressalta que o jogo é uma tomada de consciência, uma vez que nele
há regras, como há na realidade externa ao jogo. E, mais importante ainda, Huizinga
destaca o ponto de como os jogos geram tensão. Há aqui uma similaridade com o que
discorre Nobert Elias, sociólogo alemão de origem judia, a respeito da importância do
lazer e do excitamento. Para o autor, em seu estudo para compreender o processo
civilizatório do ocidente moderno, não deveria haver uma divisão entre o trabalho como
uma instância superior e séria na sociedade e lazer como um objeto inferior e preguiçoso.
Pelo contrário, ele afirma que nas poucas ocasiões em que é permitido ao adulto se
excitar e moderadamente descontrolar-se – como no caso dos jogos – há um alívio de
tensões (Elias, 1985/1992). Por estas afirmativas, tanto de Huizinga quanto de Elias,
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pode-se entender os desejos que são envolvidos durante o jogar. Cada jogador, uma vez
imerso no universo que compõe o jogo, tem o desejo de pertencer àquele momento e,
mais ainda, o desejo de alcançar sua satisfação. Até que esta satisfação chegue e traga
prazer, o jogador experimentará a tensão de seu investimento de energia psíquica, sua
torcida por assim dizer.
Tal qual Elias, outro autor que se afasta do estruturalismo encontrado em
Huizinga, mas ainda assim converge para uma categorização dos fenômenos dos
jogos e do jogar, é o sociólogo e crítico francês Roger Caillois. Segundo sua
contribuição para a teoria dos jogos, estes podem ser classificados em quatro tipos
distintos (Caillois, 1961/2006):


Jogos de competição, ou agon, cujas regras e propostas não só
permitem, mas incentivam a que os jogadores compitam entre si;



Jogos de azar, chamados por ele de alea, em que grande parte dos,
se não todos, resultados que se mostram no jogo são gerados
aleatoriamente pela própria mecânica das regras;



Jogos de faz-de-conta, ou mimicry, em que os jogadores simulam
situações, e;



Ilinx, que são jogos que induzem os participantes a um estado mental
desorientador.

Dentro dessas quatro categorias, Cailois ainda estipula um espectro que
prevê dois polos onde os tipos de jogos podem estar localizados:


Paidia, ou fantasia descontrolada6, que consistem em um jogo
espontâneo onde os jogadores estão a improvisar as regras durante o
próprio ato de jogar, ou;



Ludus, em que as regras e o contexto do jogo são antecipados ao ato
de jogar, o que demanda desenvolvimento de habilidades e estudo
concentrado por parte dos jogadores.

O performer Richard Schechner (2012a/2002) vê nessas categorizações
apontadas por Huizinga e Caillois a descrição de um ritual. Ele assume que o jogar, por
ser biológico7, não é diferente da realidade. Enquanto Huizinga apresentava o jogo, por
6

Aqui também é passível de implicação da busca pelo excitamento, como apontou Elias (1985/1992).
Filhotes de diferentes espécies de mamíferos e aves também brincam e, alguns como os canídeos,
primatas e corvídeos, jogam.
7
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assim dizer, como uma realidade paralela, Schechner entende o jogo como uma parte
permanente da realidade. Para ele, pode-se verificar que o jogo não é limitado ao
espaço-tempo enquanto dimensão física mas, aproximando-se aqui de Winnicott, sempre
se está a jogar em termos psicológicos (Schechner, 2012a/2002, p. 106). A essa reflexão
ele acrescenta as contribuições que encontrou em sua parceria com o antropólogo Victor
Turner e os conceitos de liminóide e liminaridade desenvolvidos pelo mesmo.
Turner, ao realizar suas observações de campo na Zâmbia, resgatou as
percepções de outro antropólogo, Arnold van Gennnep, a respeito da existência de
rituais de passagem. Para ele, toda expressão cerimonial que marque uma alteração na
vida de um indivíduo em relação à sua comunidade é um rito de passagem. Ou seja, há
uma passagem no nascer, no tornar-se adulto, no casar, no ter filhos, no perder
familiares e no morrer. E essas passagens podem ser marcadas por um rito simbólico
ou mesmo podem ser entendidas elas as próprias, as passagens, como um rito em si.
Então, segundo Turner (1969/2013), o senso de integração e pertença à um
grupo, aqui chamado por ele de communitas, simboliza uma equidade de importância
entre todos os membros, independente de hierarquias sociais. O grupo só existe por
que cada indivíduo existe e ocupa um lugar no grupo. Esse communitas é percebido
durante brincadeiras e rituais, onde ele se reflete ou se reconfigura. É nesse momento,
também, que a cultura flui por entre os gestos feitos e as palavras ditas, por entre as
vestes expressas e os lugares ocupados. Em um rito de passagem, portanto, seja ele
de ordem religiosa e sagrada com o intuito de transcendência e tomada de consciência,
ou seja ele de ordem secular com o intuito de formalizar algo perante a lei, os
envolvidos na passagem – aqueles que passarão, que sairão de um lugar ou estado
comum para um lugar ou estado novo – momentaneamente estarão fora do grupo. Os
passantes estão transitando por um espaço transitório de poder observar seu povo e
seus costumes por uma nova perspectiva, de tomar uma decisão de aceitar e absorver
a cultura ou fugir. Esse tempo e esse espaço são liminares, uma vez que não possuem
regras. Tudo é possível em um rito ou um jogo. Tudo é permitido, pois se está no limiar
de seu grupo e de sua cultura, não se está nela. Mas essa experiência de distanciar-se
revela também reações como medos e angústias. A esse desconforto, às vezes até
física e emocionalmente manifesto, dá-se o nome de liminaridade (Turner, 1969/2013).
Todavia, Turner ainda traz um outro conceito. O que ele chama de liminóide
se apresenta de maneira distinta à liminaridade. Para ele, diferente dessa sensação
de profunda imersão e distanciamento, a que ele chama de fluxo, algumas
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manifestações culturais ou psicológicas que incluem a catarse e a expansão da
consciência, como uma festividade popular ou um evento esportivo, também deixam
tênue as linhas que separam o que é arriscado e o que é prazeroso. Essa
momentânea suspensão das regras cotidianas envolve também o que é lícito e o
que é criminoso, ou o que é socialmente aceito e o que é puro caos. Trata-se de
uma experiência de descentralização individual e coletiva que gera questões do
grupo cultural sobre si mesmo, mas que em determinado momento o próprio grupo
retornará a estar dentro de seus próprios limites. Essas dicotomias apontadas pela
teoria e observação, entre um estado anterior e um estado posterior, entre grupo e
indivíduo, entre suspensão de regras e experiências, acabam por refletir que um rito
de passagem é também um processo de cura (Turner, 1969/2013)8.

Figura 1 Representação do processo ritual.
Segundo Turner e Schechner, o rito de passagem transporta o participante de um estado a
outro, transformando-o. Isso se dá pela dicotomia entre o mundo ordinário onde há o preparo
para o ritual e o mundo da performance onde há o ritual em si. Nota-se, ainda, que aqui o ritual é
expresso incluindo outros elementos que compõe o leque de performances.
Fonte: Schechner, 2012b/2002

8

É de se considerar aqui que ao ler Turner, Schechner pode devolver a noção de que todo rito,
enquanto uma performance, é um comportamento de restauração de um mito. Essa restauração
permeia desde as etapas iniciais de preparação do próprio rito até desenvolvimento do mito a que se
pretende simbolicamente restaurar. A atuação dos envolvidos seria o comportamento restaurado de
tudo aquilo que foi absorvido pela cultura, pelo mito e pelo rito (Cavalcanti, 2012; Silva, 2005).
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Cabe dizer neste momento que Schechner, entre os exemplos de que se utiliza
para tratar sobre os jogos, faz uma especial menção a um rito hindu. De acordo com a
crença, o Maya-Lila é um rito e também um jogo. Muito próximo também do modelo
indiano de teatro (que inclui a participação sensorial e emocional da plateia e estende a
experiência do espectador com interações diretas), durante o período de suspensão
provido pelo rito, os deuses estariam jogando. Para os hindus, o Maya-Lila consiste em
que cada devoto participante seja possuído por uma divindade que deseja jogar com a
experiência de ser humano (Schechner, 2012a/2002, p. 120).
É citada essa referência pela proximidade que ela traz com o objeto de estudo
desta pesquisa: os jogos de interpretação. Embora no rito citado esteja inversa a
noção concreta de quem é jogador e quem é personagem, há também um
cumprimento claro de todas as exigências do que deve ser um jogo para Huzinga,
bem como a função restauradora dos ritos para Turner. Entretanto, o Maya-Lila não
circula simultaneamente por todas as categorias propostas por Caillois. Essa parece
ser uma particularidade dos RPGs, como se verá a seguir.

1.2 Jogos de Interpretação

Conforme afirmado no capítulo introdutório, RPG é a sigla para role-playing
games9, que usualmente são traduzidos por editoras no Brasil como jogos de
interpretação de papéis ou jogos de interpretação de personagens. Entretanto,
parece apropriado ao autor que se traduza aqui apenas como jogos de
interpretação. Para essa decisão leva-se em conta não apenas o aspecto teatral do
vocábulo interpretar como atuar, mas principalmente o entendimento que interpretar
diz respeito a forma como alguém entende um texto. No escopo desse trabalho é
constantemente enfatizado como o RPG permite que uma pessoa leia a si mesmo,
as suas falas, as suas expressões e as dos jogadores, ou mesmo o mundo que o
cerca, e não apenas ao papel que ocupa ou o persona(gem) que desempenha10.
9

Alguns produtos do mercado de RPGs foram chamados por seus autores, ao invés de role-playing
games, de dramatic adeventure game (jogo de aventuras dramáticas) ou narrative game (jogo
narrativo) ou storytelling game (jogo de contação de histórias). Mas não encontraram o mesmo nível
de canonicidade do termo junto aos seus jogadores, uma vez que em essência tratava-se do mesmo
jogo que já conheciam como RPG e que já vinha sendo divulgado publicamente nas mídias de
alcance de massa da mesma maneira.
10 Além disso, não deve-se ignorar como a palavra interpretar tem um papel fundamental na história
da psicologia. A obra considerada inaugural da psicanálise e da cura pela fala, foi chamada por Freud
de A interpretação dos sonhos, afinal.
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RPGs são sumariamente uma atividade lúdica com regras delimitadas, como
são quaisquer jogos, onde cada jogador envolvido é responsável por participar na
contação de uma história. O número e o papel desempenhado por cada jogador
podem variar enormemente de acordo com a proposta do jogo, mas usualmente se
considera que haverá um jogador central que atuará como um juiz das regras e da
história. Este receberá o nome de Mestre ou Narrador. Mais uma vez, parece
necessário que se escolha aqui uma terminologia adequada e uniforme para o
desenvolvimento do trabalho. Enquanto a palavra Mestre evoca uma sensação de
alguém com poder maior que o dos outros jogadores, Narrador confunde ao implicar
que apenas um dos jogadores é responsável pela história. Como se verá mais
detalhadamente no parágrafo abaixo, a história, mesmo que contada por toda o
grupo livremente direcionada, tem seu início determinado e apontado por este
jogador, que é responsável por manter o equilíbrio e justiça das regras, bem como o
interesse e a coerência da história resultante da ação dos personagens. Avaliando
na perspectiva de um mestre como alguém domina um campo do saber que outras
pessoas ainda não dominam, no caso a própria trama da narrativa, será usado
doravante o substantivo mestre para esse jogador e o verbo coloquial inexistente
mestrar, comum nas mesas onde se jogam RPG.
Ao mestre é destinada a tarefa de conhecer a maior quantidade possível de
regras (e para grande parte dos RPGs o que não falta são regras) e de propor o
cenário onde serão contadas as histórias a partir de um evento condutor também
apresentado por ele. Segundo Walter Benjamin (1936/1994, p. 201), um narrador
(ou mestre, como optou-se nesse trabalho) é alguém que chega de uma experiência
distante, mas que vem a ser interlocutor dos seus ouvintes. Ele esvazia a si mesmo
e a seu arcabouço enquanto constrói artesanalmente uma narrativa, que traga
também ao grupo uma experiência e um aprendizado. Ainda em Benjamin, tem-se
que o narrador partilha sua jornada pelo reino do maravilhoso e do inédito,
conduzindo os ouvintes pela narrativa e pelo imaginário para esse lugar até então
desconhecido de onde veio.
Nas palavras muito bem conduzidas pelo próprio autor, quando distingue a
narração da literatura impressa, o tema da partilha é abordado levando-se em conta
que:
A tradição oral, patrimônio da poesia épica tem uma natureza fundamentalmente distinta da
que caracteriza o romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa -
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contos de fada, lendas e mesmo novelas - é que ele nem procede da tradição oral nem a
alimenta. Ele se distingue, especialmente, da narrativa. O narrador retira da experiência o que
ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas
à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se (Benjamin, 1936, 1994, p. 210).

Tem-se aqui uma ideia de que a narração é construída ao vivo e em conjunto,
sempre singular. Ela depende do ouvinte a quem a narrativa foi endereçada, ideia
corroborada por Bakhtin (1954/1981). No caso, os outros jogadores desempenham
esse papel de ouvir a história trazida pelo mestre, partilharem dessa experiência e
construírem essa jornada com base em suas interpretações.
Esses outros jogadores, por sua vez, usualmente ficam responsáveis por criar
personagens e interpretá-los (daí a proximidade com a atuação teatral supracitada).
Os personagens são produtos das regras e da história a ser contada. Embora sejam
individuais, o costume é que os outros jogadores do grupo aceitem sua importância
e que o mestre o aprove. A cada personagem jogador, termo também cunhado por
vários livros de regras, é dado um antecedente até o momento em que se começará
a jogar e interpretar de fato. Esse antecedente, construído com parcimônia e
coerência pelo jogador que irá interpretá-lo, é visto como a ferramenta que
determinará sua personalidade, suas habilidades e limitações, suas posses e,
inclusive, sua aparência11. Sempre de acordo com as flexibilidades das regras e a
capacidade imaginativa e criativa do jogador ou necessidade do grupo e da história.
Dessa maneira, enquanto o mestre apresenta um fio narrativo inicial em comum,
cada um dos outros jogadores com personagens irá interagir entre si e com esse fio,
levando a história contada pelo grupo até uma direção ainda não desvendada por
nenhum dos jogadores na mesa (nem mesmo pelo mestre, que traçou planos, mas
terá que se adaptar a cada ação emanada pelos outros jogadores e ao resultado
obtidos nos dados12). E a narrativa, que em terminologia de jogo costuma ser
chamada de Aventura ou Crônica13, irá seguir por uma ou várias sessões de jogo,
11

Cada uma dessas e outras eventuais características dos personagens, quantificáveis ou não, são
anotadas no que se convém chamar de Ficha de Personagem ou Planilha de Personagem. O ANEXO
2 apresenta alguns exemplos de planilhas ainda não preenchidas, de forma a ilustrar a sua brecha
criativa.
12 Os dados aqui são parte do conjunto de regras da grande maioria de RPGs. É comum que se use
atraentes dados multifacetados, não apenas os convencionais e populares hexaedros. Todavia,
diferentes jogos podem substituí-los por diferentes mecanismos de fatores aleatórios ou de
estratégias, como palavras-chave, cartas, pega-varetas, etc.
13 Aqui será adotado crônica, pois nem toda sessão de jogo consiste em uma trama aventuresca
cheia de ação e encantamentos. E também por que a palavra crônica remete à narrativização
proposta por Benjamin. Um trecho de uma sessão de jogo é apresentada no ANEXO 3, de forma
deixar uma crônica, ou o jogo em si, mais claro.
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indiferente de ter sempre os mesmos jogadores e personagens, até que o grupo
e/ou o mestre acreditem que ela pode ser finalizada.
Revisitando aqui os conceitos anteriormente apontados, os jogos de
interpretação seriam como uma liminóide – uma experiência momentânea de
simulada suspensão da realidade. Conforme Ana Fiori (2012), em artigo publicado
como resultado de sua dissertação, os jogos de interpretação estariam mais
próximos de uma nova forma de arte. Seriam como intervenções, na verdade. Para
ele, são performances, muito embora não tenham sido planejados assim e nem
necessitem que assim sejam entendidos para que sejam desfrutados.
Tendo em vista a primeira lista de possíveis categorias de jogos apontada por
Caillois, é evidente que os jogos de interpretação a que esta dissertação tem como
objeto, automaticamente se encaixam na definição de um jogo de imitação e faz-deconta – um mimicry. Todavia, assim como muitos outros jogos que circulam em mais
de uma categoria, ele também tem em si as características de um jogo de azar. Isso
se deve ao fato de que em muitos jogos de interpretação uma parte da narrativa é
composta pelo resultado de dados, ou outro fator aleatório que encaminhe
resultados que não podem ser decididos pelo consenso das partes jogadoras.
Também há a presença, em diversas situações, de que jogadores disputem entre si
um objetivo, o que leva a perceber que os jogos de interpretação também podem ser
jogos de competição. Aliás, é justamente em momentos de conflito entre
personagens que se faz uso de dados, geralmente.
Por fim, é necessário compreender que ilinx, segundo Caillois, seriam jogos
que alteram a percepção do jogador. Embora trata aqui de jogos muitas vezes
físicos que levam os participantes a terem tontura ou alucinação (Caillois, 1961), um
ilinx também pode ser visto nos jogos de interpretação. Pela sua característica
imersiva e de exploração dos conteúdos conscientes e inconscientes do jogador
através do personagem que interpreta e da história que partilha, há aqui também
uma desorientação. Leva-se em conta que são jogos que levam o participante e
expectador a cruzar as fronteiras da realidade que o cerca.
Quanto aos espectros apresentados por Caillois logo em seguida das
categorias, também os RPGs parecem circular confortavelmente entre os polos
paidia e ludus. Ora, uma das mais evidentes características desses jogos está
justamente no seu potencial de improvisação, não só das narrativas, mas de suas
regras, quando em uma situação que não foi contemplada pelo manual de regras ou
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quando há urgência em manter a imersão dos jogadores. Outra característica
marcante, contudo, diz respeito justamente aos manuais de regras que requerem
muito tempo de leitura por parte dos jogadores, para que se familiarizem com regras,
contextos e componentes. Da mesma maneira, os RPGs também cumprem os
limites apontados por Huizinga, uma vez que todo jogador está consciente de que
estão a jogar, em um espaço e tempo determinados, com regras responsáveis pela
ascensão e suspensão das tensões.

Figura 2 Exemplos de dados para RPG.
Em formatos diferentes dos convencionais dados de 6 faces, alguns possuem 4, 8, 10, 12 e 20
faces, enquanto outros são personalizados exclusivamente para determinados jogos.
Fonte: Santos, 2017.

De forma a complementar com precisão o descritivo do que vem a ser, afinal
de contas, o RPG, e, também, como uma aproximação para entrada do campo da
descrição densa aos moldes de Geertz (1973/1989), propõe-se escutar o que os
próprios manuais de regras falam sobre si. Para tanto, uma vez que tal qual seus
jogadores também os jogos foram se redefinindo e agregando outras vozes,
desenvolvendo-se dentro de si e no mercado comum, faz-se necessário situar o
contexto dos RPGs tanto em panorama histórico quanto em sua configuração no
território brasileiro.
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1.2.1 Panorama Histórico

Antes de surgir como o RPG propriamente dito, jogos de interpretação e
narração figuravam pela Inglaterra e Estados Unidos, sem um nome definido ou
regras formais escritas. Eram brincadeiras de crianças e adolescentes para simular
debates jurídicos, segundo aponta Mackay (2002, p. 16). Em verdade, é importante
considerar que jogos de faz-de-conta permeiam o universo infantil em diferentes
exemplos: brincar de polícia e ladrão, encenar um conto de fadas, etc. O que o RPG,
e antes disso o tal jogo de tribunal supracitado, fizeram foi dar regras que
flexibilizassem o faz-de-conta, mas que garantissem uma coesão que determinasse
quando a polícia realmente prende o ladrão ou quando o réu é inocentado pelo júri.
O primeiro RPG a ser publicado, ainda em 1974 no contexto universitário
estadounidense, chama-se Dungeons and Dragons, sendo abreviado desde então e até
os dias de hoje como D&D, sigla que usaremos doravante. Escrito por Gary Gygax e
Dave Arneson, fundadores e proprietários da editora de jogos de miniaturas TSR, o
D&D apresentava-se inicialmente como um conjunto de “regras para campanhas de
jogos de guerras medievais fantásticos jogáveis com papel e caneta e com miniaturas”
(Gygax & Arneson, 1974, p. 4). Mais adiante em suas páginas iniciais, os autores
contextualizam o D&D dentro de sua origem, de forma a que os jogadores pudessem
compreender melhor do que se tratavam aquelas regras e manuais e onde seus
soldadinhos de chumbo e livros de fantasia e ficção científica entrariam. Os autores e
mais um outro jogador (identificado como Dave Wesley), eram todos alunos de História
da Universidade de Geneva e integrantes de uma sociedade de jogos de estratégia que
buscavam reconstruir batalhas napoleônicas. Cada jogador administrava o poderio de
um exército ou nação dispostos sobre uma mesa representando em escala precisa um
campo de batalha. Em certa ocasião, contudo, sugeriram a ousada tarefa de que dois
jogadores juntos comandassem um exército tentando derrubar as muralhas de um
castelo comandado por outro jogador14.
O resultado se deu com o exército perdendo para o castelo. Nesse momento,
foi sugerido que talvez dois batedores, no calor da batalha, pudessem ter
sorrateiramente entrado pela abertura de escoamento do castelo. O jogador

14

O jogo em questão fora criado por Gygax e Arneson através de uma extensa troca de
correspondência (Ewalt, 2016, p. 52). Chamava-se Chainmal e mais tarde seria também publicado
pela TSR).
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responsável pelo castelo, a partir de então o mestre, adaptou as regras que estavam
utilizando e permitiu que cada um dos outros jogadores interpretasse um desses
personagens batedores, com estatísticas físicas e mentais convertidas em valores
determinados por consenso e anotados em uma planilha. Uma outra sessão para
continuar o jogo foi marcada para a semana seguinte e encontrou os dois jogadores
com figuras metálicas dispostas sobre a mesa em mapas de labirintos repletas de
armadilhas, monstros e tesouros (motivos que leva a esta modalidade mais
tradicional de RPG ser comumente chamado de pen and paper role-playing game ou
tabletop role-playing game, traduzido no Brasil costumeiramente como RPG de
mesa) (Gygax & Arneson, 1974, p. 5).
Essa história sobre como dois jogadores não aceitaram perder para um
terceiro e barganharam uma solução com ele, escrita nos tons de um conto popular
na página inicial do manual original de D&D, se mostrará de certa relevância15
adiante na compreensão das vozes que falam pelo e para o RPG. Por ora, é
interessante apontar que em seu início, o RPG não se diferenciava de outros
wargames (jogos de guerra ou jogos de estratégia), tendo assumido no título a
expressão role-playing apenas em sua primeira reedição, em 1977, onde mais
claramente foram assumidos os aspectos relativos a personalidade, linguagem e
traços culturais dos personagens propostos aos jogadores. Os aspectos passaram a
dizer mais a respeito da interpretação propriamente dita e menos da interação
combativa com o cenário proposto pelo mestre. Também a palavra campanha,
obviamente, herdada de terminologias militares referentes a missões em campos de
confronto e rapidamente assimilada em jogos de guerra, ganhou um novo significado
nos glossários rpgistas. Quando os jogos de estratégia16 se transformaram em jogos

15

Da mesma forma que as listadas influências literárias de autores como Erik Rice Burroughs
(conhecido pelo gênero literário popular chamado ficção de polpa que trouxe personagens famosos
como Tarzan e John Carter de Marte), Robert E. Howard (conhecido pela literatura popular de espada
e feitiçaria em obras como Conan, Red Sonja e Solomon Kane), Fritz Leiber (conhecido por Fafhrd e
Gray Mouser), Michael Morcock (conhecido autor do movimento beatnik e criador do personagem
Elric), Poul Anderson (conhecido por adaptar sagas escandinavas para ficção espacial), H. P.
Lovecraft (conhecido fundador do gênero literário do horror cósmico e criador de Cthulhu, um
personagem de forte impacto na literatura e cinema) e J. R. R. Tolkien (este, além de popular
ficcionista do século XX conhecido por O Hobbit e O Senhor dos Anéis, foi um filólogo com títulos de
honra na Universidade de Oxford, onde lecionava) (SCHICK, 1991; FINE, 2002).
16 A relação entre a cultura popular de nicho e os RPGs é estreita desde os primórdios. Os modernos
jogos de estratégia saíram das mesas de estadistas e generais e alcançaram as mesas e quartos de
crianças através das mãos de H. G. Wells (Fine, 2002, p. 40), outro importantíssimo ficcionista inglês
de literatura fantástica, que desenvolveu regras inspiradas no xadrez como forma de dar uma
utilidade às populares miniaturas de chumbo de soldados na Inglaterra do século XIX.
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de interpretação, campanha17 agregou em seu conteúdo o sentido de longa aventura
ou conjunto de aventuras.
Com o D&D galgando vagarosamente o sucesso comercial, partindo dos
centros universitários dos Estados Unidos até alcançar os lares habitados por
adolescentes de ambos os sexos (Ewalt, 2016, p. 115), a editora TSR percebeu
como propícia a hora de investir. O mercado passou a receber módulos expandindo
as regras e as possibilidades de cenários, monstros e armadilhas, bem como de
classes de personagens a serem interpretados. Em pouco tempo chegava às
prateleiras das lojas de jogos e de brinquedos o Advanced Dungeons and
Dragons18, ou AD&D, com regras mais complexas e cobrindo uma ampla gama de
situações mais prováveis e reais de surgirem nas narrativas. Também o nicho de
jogadores recebeu novos jogos de interpretação com cenários e regras narrativas
que se valiam de cenários e temáticas, ainda que fantásticas e fantasiosas, distantes
do conteúdo mitológico europeu medieval. Nesse viés, quem alcançou um público
maior foi o RPG de ficção científica espacial Traveller, que singrou o sucesso, em
parte, graças aos fenômenos culturais de massa como os filmes Guerra nas Estrelas
e Jornada nas Estrelas (como ficaram conhecidos os filmes no Brasil, em 1977 e
1978, respectivamente) que atraíram grande atenção do público e da crítica
(Mackay, 2002, p. 24). Todavia, a grande maioria do público ainda clamava por mais
jogos inspirados nos heróis da literatura aventuresca como em Conan, Fafhrd, Elric
e a Sociedade do Anel. A tal ponto que as editoras recém surgidas ou emergidas,
perceberam uma trilha de mercado através de jogos que licenciassem ou
adaptassem esses produtos de grande apelo. E foi através dessa estratégia que os
jogadores puderam ter contato com novas formas de se divertir e contar histórias.
No ano de 1981, a editora de jogos de tabuleiro Chaosium vinha tentando
disputar espaço de vendas junto as concorrentes dos então chamados fantasy roleplaying games (FRPGs, ou jogos de interpretação de fantasia, uma expressão que
não resistiu ao tempo). Seu jogo RuneQuest arrebanhava tantos fãs quanto os do
complexo Rolemaster e do tradicional AD&D, com seus variados mundos (Schick,
1991, p. 110). Foi então que a chegada de um novo produto alterou drasticamente

17

Muitas vezes também se chama de saga, palavra escandinava que denota uma história longa,
repleta de reviravoltas, de proporções épicas e que envolvam os dramas de vários personagens.
18 Até recentemente o AD&D foi o RPG mais vendido e jogado na história (Ewalt, 2016, p. 128).
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tanto o perfil dos jogadores quanto dos jogos (Mackay, 2002, p. 26): Call of Cthulhu19
foi o primeiro RPG a apresentar uma proposta realmente mais voltada para
interpretação e menos interessada nos combates físicos dos personagens. Partindo
do pressuposto que cada jogador assumiria o papel de uma pessoa humana e
absolutamente comum (ao invés dos até então tradicionais elfos e feiticeiros com
poderes mágicos e sensações sobrenaturais) e interagiria em um cenário ordinário
do mundo como o conhecêssemos em nosso dia a dia, o autor Sandy Petersen abriu
as portas para crônicas onde mais importante que vencer era sobreviver, o que
implica muitas vezes em fugir das ameaças ou se manter ignorante das revelações
que cercam a trama narrativa. Dentro do cenário proposto para que os personagens
interagissem em jogo, o mundo percebido é uma frágil estrutura de sanidade e tomar
contato com o conhecimento de respostas às grandes perguntas sobre origem e
destino da existência. Implica em ter que lidar com o caos e a irracionalidade
absoluta. Tratava-se de um jogo sobre investigação, sobre leitura, sobre percepção
da realidade e, acima de tudo, sobre loucura e finitude.
Essa visão de mundo colocou na mão dos jogadores a tarefa de refletirem
sobre o quanto estavam dispostos a que seus personagens se arriscassem. Na
proposta desse cenário, os personagens evoluíam em conhecimento enquanto se
aproximavam de um provável extermínio ao lidar com forças infinitamente superiores
e irracionais. Não havendo armas ou magia que se tornavam mais poderosos com o
decorrer das sessões de jogos, era necessário para jogadores lidar e compreender o
perigo que os cercava, para só então decidir o quanto valia a pena tentar seguir o
mais próximo possível de volta a vida que os personagens possuíam antes. Não à
toa, foi um dos jogos que mais influenciou na cultura popular de massa como cinema
e histórias em quadrinhos. Também atraiu um crescimento considerável no número
de jogadores constantes, adultos e do sexo feminino (Fine, 2002, p. 35). Nasciam aí
os RPGs de horror e a possibilidade de aproximar os jogadores de narrativas que
remetessem ao mundo conhecido e a temas como violência, vício e fanatismo,
tornando a experiência de jogar mais imersiva e a experiência de interpretar ainda
mais pessoal.

19

Inicialmente planejado para adaptar de forma aventuresca os contos oníricos do autor
estadosunidense H. P. Lovecraft e seu círculo literário conservador das décadas de 1920 e 1930, Call
of Cthulhu focava-se no niilismo existencial dos contos de horror cósmico dos mesmo autores.
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É conhecido na literatura e no cinema, o impacto que o horror pode trazer
para reflexões morais e psicológicas, da mesma forma os jogos de interpretação de
horror parecem ter agregado uma nova profundidade filosófica ao hobby. Um
aspecto fundamental do jogo da Chaosium em relação aos outros RPGs da época
era o fato de suas regras extremamente simplificadas, claras e objetivas. Sem
tabelas e equações a serem aprendidas, os jogadores novatos podiam facilmente
visualizar a capacidade de seus personagens através de um valor em porcentagem.
Esse ponto, somado ao fato de que toda a experiência coletiva de contar histórias
estava atrelada às descrições de clima sutil do mestre e os diálogos mais profundos
dos personagens, moldou novos e irrevogáveis caminhos para os outros RPGs
(Fine, 2002, p. 35). A premiada caixa do jogo trazia mapas, planilhas a serem
preenchidas, dados, sugestões de crônicas prontas para o mestre e um grande livro
de regras com poucas ilustrações e muitas descrições. Antes de levar os jogadores
e seus personagens a encarar o indizível e inimaginável, uma nota introdutória
definia RPG (e especificamente este RPG) como “uma nova maneira de experienciar
as histórias assustadoras que você tanto ama” (Petersen & Willis, 1981, p. 3). E é
partir deste ponto preciso que temos o jogo de interpretação em um passo além dos
jogos de estratégia: ele passa a ser uma narrativa de ficção colaborativa e
espontânea, tornando explicitamente o público consumidor nos próprios roteiristas e
atores de obras onde antes se viam apenas como expectadores passivos.
A década de 1980 via florescer os RPGs como um dos mais relevantes
ícones da cultura de nicho a se popularizar no mercado de massa. Os produtos
podiam ser adquiridos em livrarias, revistarias e lojas de brinquedos. Filmes
populares (como E. T., o Extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg em 1982)
apresentavam cenas de personagens durante uma sessão do jogo e desenhos
animados eram realizados adaptando o tema (Caverna do Dragão, como ficou
conhecido no Brasil o programa semanal Dungeons & Dragons). Surgiram
convenções e premiações especializadas internacionais (GENCon, Ennie, Origins)
para acompanhar as exigências do mercado e da relevância artística dos jogos de
interpretação (Tresca, 2010, p. 89). As fronteiras com a literatura eram rompidas
agora na via contrária, com os jogadores desejando ler mais histórias como as que
vinham contando. Alguns, inclusive, escrevendo essas histórias. Cenários e
expansões de AD&D foram adaptados com incrível sucesso de vendagem em
romances e antologias. Dezenas de importantes caixas contendo novos manuais,
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dados multifacetados, mapas, cartões informativos e propostas de aventuras eram
criadas na Europa e nos Estados Unidos, por diferentes editoras, alcançando quase
todo país falante de língua inglesa (Tresca, 2010, p. 92). Entre as novidades haviam
jogos que ousavam não mais fazer uso de dados, substituindo-os por cartas, por
exemplo, ou mesmo exclusivamente pela argumentação conjunta da narrativa.
Conceitos mais filosóficos e abstratos, como religião, loucura e sofrimento, foram
acolhidos nas temáticas de cenários. (Mackay, 2002, p. 38).
No contexto dessa atenção e holofotes voltados para o universo dos jogos de
interpretação despertou uma reação de fobia e paranoica perseguição por parte de
fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos. Tomando como referência os ensaios
do psiquiatra Fredric Wertham, de 1954, a respeito do suposto poder de corrupção
das histórias em quadrinhos na conduta moral dos jovens, grupos de pais,
professores e políticos deram início a um processo de acusações. Especialmente
contra o AD&D. Devido a sua distante popularidade em relação aos outros títulos, foi
tratado como uma de incitação ao satanismo, ao uso de substâncias ilícitas, à
agressividade e à promiscuidade. Somado a isso, houve a notória repercussão em
telejornais e mídia impressa do caso de James Dallas Egbert III, um jovem suicida e
jogador compulsivo de RPG -

mais tarde identificado como usuário abusivo de

substâncias psicoativas e portador de esquizofrenia (Dear, 1991). Tais fenômenos,
tendenciosamente apelidados de caça às bruxas, não foram suficientes para
minguar o interesse nos jogos. Ao contrário, suscitaram as primeiras pesquisas
acadêmicas tendo o RPG como objeto ou método de estudo.
Um estudo pioneiro foi realizado pelo psiquiatra John Hughes, em 1988 na
Austrália. Em um estudo publicado anos depois, ele relata o caso de uma paciente
diagnosticada

com

depressão

cujo

tratamento

psicoterapêutico

se

deu

satisfatoriamente através da construção de um personagem e eventuais sessões de
RPG junto com o próprio autor. Outro procedimento foi aplicado por Blackmon, em
1994, dessa vez com um paciente esquizofrênico e rpgista, que levava as sessões
que jogava com seus amigos para que o psicanalista as interpretasse da mesma
forma que faria se fosse um sonho. Este autor obteve e publicou resultados também
julgando-os como satisfatórios. Ambos, Hughes e Blackmon, articulam a importância
do RPG enquanto um instrumento relevante para que o sujeito tome consciência de
si ao se ver projetado em um personagem criado e atuante com o outro a partir de
suas experiências simbólicas.
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Embora tratem-se de estudos em uma abordagem psicanalista, facilmente
esses argumentos podem dialogar com as proposições de Moreno para a sua teoria
do teatro da espontaneidade dentro do Psicodrama (1924, 1946). Isso se exemplifica
com a ideia de que o paciente, enquanto também um jogador, tem em seu
personagem tanto um duplo que o representa interagindo com o cenário assistido
pelo terapeuta (enquanto mestre no primeiro caso). Também é o paciente, enquanto
joga, um ego-auxiliar que dita ao personagem como agir e reagir.
O

psicoterapeuta

Hawkes-Robinson,

embasado

especialmente

pelo

psicodrama, desde esse período inicial de pesquisas, é autor de uma série de
manuais técnicos a respeito dos jogos de interpretação como ferramentas para
terapias ocupacionais, arte-terapias e psicopedagogia. Hawkes-Robinson (2008)
chama a atenção para como os RPGs são valiosos instrumentos didáticos
justamente por permitir ao mestre um direcionamento rigidamente estruturado a um
objetivo final. Hawkes-Robinson, a partir desse ponto, ainda ilustra a oportunidade
de o RPG simultaneamente contribuir com o ensino e com a terapia focal 20.
Sucintamente pode-se apresentar que dentro das técnicas do psicodrama há
um exercício de visão de dentro e visão de fora, onde o paciente escolhe um
momento de tensão e angústia sobre o qual deseja abordar em sua sessão. Ele
então recriará uma cena icônica, factual com um acontecimento ou representativa da
realidade sentida, com os gestos e a postura do corpo, juntamente com a voz e a
localização espacial no local de atendimento. É função do terapeuta então
questionar sobre como cada indivíduo representado na cena se sente, pensa e age.
Também é ele quem vai direcionar o(s) participante(s) a ocupar(em) diferentes
papéis e expressar como se sentem, pensam e agem. A função dessa técnica é
exercitar a espontaneidade de propor novas soluções para as situações de conflito.
Também é permitir que o paciente perceba sua queixa através de novas
perspectivas, olhando-se de fora. Em muitos atendimentos, geralmente aqueles em
grupo, outros pacientes são convidados a posicionarem-se como ego-auxiliar. Esse
papel é o de um outro eu que sugere ações possíveis ou expressa novas
percepções a respeito de um personagem específico da cena.
20

Essa linha de pesquisa encontra forte representação em frentes de pesquisas nos Estados Unidos,
França e Coréia do Sul, que a cada ano se interessa mais pelo fenômeno dos MMORPGs (massive
multiplayer online roleplaying games ou RPGs eletrônicos): uma modalidade de jogos de
interpretação que dispensam o contato pessoal e oral em torno de mesa e papéis, onde jogadores de
todo o mundo se encontram em plataformas virtuais e interagem entre si através de personagens
criados digitalmente e limitados apenas pelos recursos tecnológicos da simulação
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Nesse contexto, aproximando os RPGs da psicologia, em um contexto de
intervenção clínica, um personagem é um olhar-se de fora e o paciente, juntamente
com o psicoterapeuta, podem assumir-se como um ego-auxiliar a decidir a ação
menos prejudicial em determinadas situações de conflito emocional ou moral. Se for
ater-se ao aspecto do teatro, tão caro ao psicodrama, em um RPG o jogador é o
próprio personagem e a atuação do personagem é a atuação também do autor,
sendo o psicodramatista um mestre que partilha sua função de intervir junto com o
jogador. Curioso ressaltar nesse ponto que Fiori (2012) aponta que o RPG,
enquanto arte, permite que cada jogador assuma o papel de ator, roteirista, diretor e,
especialmente, espectador de uma performance narrativa, enquanto fala e age pelo
e para o personagem21.

1.2.2 Cenário Brasileiro

Muito embora a primeira pesquisa realizada em uma universidade brasileira a
respeito de RPGs seja relativamente recente (Rodrigues, 2004), o número de
dissertações e teses vem crescendo consideravelmente, em diferentes regiões do
Brasil (Souza Rocha, 2006; Guimarães, 2007; Schmit, 2008; Vasques, 2008; Fiori,
2012; Sarturi, 2012). As pesquisas, no entanto, carecem de um enfoque para a
psicologia, seja do desenvolvimento ou seja das áreas de atuações clínicas ou
sociais, uma vez que a produção nacional tem se voltado mais para questões
pedagógicas e educacionais (Schmit, 2008).
Essas pesquisas, vistas sobre um panorama geral, apresentam análises de
dados em intervenções em sala de aula no Ensino Fundamental ou Médio, onde o
RPG foi usado como recurso didático. Muitas vezes com regras simplificadas como
forma de agilizar o processo de resolução de conflitos e interesses durante a
narrativa, os reportes apresentados trazem modelos de aplicabilidade dos jogos de
interpretação contando com cenários e personagens não existentes no mercado.

21

Essa mesma abordagem vem encontrado adeptos na Universidade de Tampere, na Finlândia, e na
Escola de Artes de Utrecht, com a inauguração de um periódico exclusivamente dedicado ao RPG:
International Journal of Role-playing. A publicação, desde 2009, prioriza estudos envolvendo o
chamado LARP (live action role playing game). Em um LARP os jogadores interpretam seus
personagens para além da narrativa oral e das planilhas. Trajando-se e portando-se como os próprios
personagens, seus corpos interagem em um ambiente também decorado e delimitado
exclusivamente para a sessão. O controle da segurança e da narrativa é mantida por regras e juízes
(ou mestres).
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Grande parte desses reportes e de estudos teóricos que buscam revisar a
literatura a respeito, apresentam o RPG como atuante nas esferas do conhecimento
do aluno de uma maneira que aulas expositivas ou experimentais não alcançam. Os
resultados costumam ser avaliados através das notas obtidas em disciplinas como
História e Língua Portuguesa, mas também é apresentado um aumento no hábito da
leitura, um melhor repertório e desenvoltura nas produções escritas e uma
diminuição de conflitos entre alunos ou entre alunos e professores (Vasques, 2008).
Todavia, o cenário atual começa a apresentar mais mudanças. Mesmo dentro
do âmbito escolar. Em seu lugar é um instrumento criado e disponibilizado pela
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 2013 para as escolas estaduais
do Ensino Médio. Funciona como um RPG onde cada aluno jogador interpreta um
personagem do seu dia a dia que se diferencie por alguma característica distintiva
como gênero, cor da pele, condição financeira, presença de algum diagnóstico ou
uso de algum estilo vestuário. É então proposto que o aluno interaja com os outros
colegas do grupo em uma narrativa que visa compreender o que é bullying, como se
dá, como se recebe e, principalmente, como se evita. Ainda dentro de uma postura
educativa e orientadora, Araújo, Oliveira e Cemi (2011) apresentam o RPG como um
mecanismo eficiente de informação a respeito de dependência química. Sua
abordagem,

embasada

pela

psicologia

cognitivo-comportamental,

encontrou

publicação e distribuição nacional sob o título de RPG Desafios - Treino de
Habilidades para Prevenção e Tratamento do Uso de Drogas na Adolescência em
2009, por uma editora especializada em psicologia.
Seguindo o mesmo modelo da Finlândia, encontros científicos e simpósios
vem sendo realizados com uma frequência cada vez maior no território brasileiro,
inclusive contando com eventos anuais desde 2004 voltados para esse preciso
esforço do uso do RPG na educação. Muito embora edições recentes tenham aberto
espaço para discussões nas áreas de psicologia, direito, performance, antropologia
e hermenêutica. A esse fato soma-se a fundação do periódico Mais Dados no Rio de
Janeiro pela ONG Narrativas da Imaginação, que a partir do ano de 2014 trata
semestralmente de publicar e resenhar pesquisas brasileiras recentes que envolvam
jogos em geral, com ênfase no que concerne ao RPG.
Segundo

Schmit

(2008),

os

primeiros

RPGs

traduzidos

aportaram

modestamente no Brasil em 1985 com o livro Aventuras Fantásticas e sua série de
livros jogos (que devido a habitual temática de fantasia eurocentrista e a
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oportunidade do leitor ser também um jogador que decide os rumos da história que
lê, é chamado de RPG solo). Entretanto, só em 1991, pela editora GSA, o país teve
seu primeiro sistema e cenário de jogo totalmente escrito por autores nacionais:
Tagmar. Muito similar em cenário e regras ao AD&D, o interesse do público esteve
mais no pioneirismo do que na qualidade.
No ano seguinte, a mesma editora lança seu segundo manual de regras,
dessa vez desvinculando-se da influência europeia e trazendo as culturas indígena e
africana como cerne. Essa primeira e elogiada incursão em jogo de temática
tradicionalmente brasileira, foi escrita de maneira informal e em diálogo direto com
os jogadores brasileiros. É dito na introdução do jogo que seriam os próprios
brasileiros que seriam os heróis e viveriam aventuras cheias de riscos (Klimick,
Ricon e Andrade, 1992, p. 6). Tratava-se de Desafio dos Bandeirantes, que mesmo
décadas após o cancelamento ainda teve seus elementos de história e folclore
brasileiros adaptados pelos mesmos autores, mas para sistemas de regras
diferentes, como o popularíssimo GURPS.
Desses lançamentos todos, vale mencionar brevemente sobre GURPS
(Genereic Universal Role Playing System ou sistema genérico e universal de
interpretação), que surgiu em 1986 no Estados Unidos e revolucionou ao trazer um
sistema de regras amplo e realista, com o diferencial de que poderia ser utilizado em
qualquer cenário. GURPS teve uma vendagem muito significativa e chegou em
território brasileiro incialmente em 1994, o ano conhecido como o grande boom do
mercado nacional de jogos de interpretação.
Um dos exemplos mais relevantes a respeito da importância deste ano para
os RPGs no Brasil, diz respeito ao Vampiro: a Máscara. Traduzido pela editora
independente Devir, especializada em obras de contracultura, o jogo ganhava o
mercado mesmo competindo com D&D. Tinha-se então um livro que permitia que o
jogador pensasse, falasse e agisse como o que era considerado, até então, um
adversário: vampiros. Mas vampiros advindos de habitantes da margem da
sociedade, sedentos por sangue, mas confusos quanto a moralidade do ato de
matar. Essa inversão de perspectiva vinha em um livro com acabamento em capa
dura e papel especial acetinado, o manual de regras do jogo, tinha a escrita com
ares literários, citações de autores expressivos da ficção e filosofia, e ilustrações de
artistas premiados. Esse corpo de livro de arte era justamente para atrair o público

54 | Revisão da Literatura

alvo: adultos de ambos os sexos interessados na arte narrativa e na arte
interpretativa, muito mais do que na complexidade ou realismo de regras.
Enquanto isso, naquele ano, a revista mensal Dragão Brasil, a segunda sobre
o assunto a ser publicada no Brasil, mas a mais vendida e longeva, chegava às
bancas (Schmit, 2008). Ela disputava espaço nas prateleiras com a proeminente
editora Abril que trazia o tão comentado AD&D para revistarias, junto com diversas
publicações de apoios e expansões. Já a fábrica Grow de brinquedos lançava o
tradicional Dungeons & Dragons, em uma caixa resistente repleta de conteúdos e
chamativa, para lojas e grandes mercados.

Figura 3 Manuais de regras de diferentes RPGs.
Nos exemplos Call of Cthulhu, D&D, Wraith e Senhor dos Anéis.
Fonte: Santos, 2017.

Os anos mais recentes tem recebido uma profusão de jogos de interpretação,
alguns de iniciativas independentes trazendo alternativas de jogo, outros de ampla
divulgação (como Tormenta, uma produção multimídia de fantasia coletiva entre
editores e leitores, valendo-se de uma licença aberta para uso das regras do D&D
disponibilizada pela própria editora detentora de seus direitos em 2003). E a
liderança de temas e cenários, também no público do Brasil, é partilhada entre a
fantasia e o terror (como Trevas, há quase duas décadas sendo publicado, revisado
e expandido). E aqui tem-se uma conceituação para RPG que muito se aproxima da
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ideia proposta parágrafos atrás, do jogo de interpretação como um ponto de
desconforto gerador de mudanças: “pode esquecer o conforto e a segurança da
poltrona de expectador” (Del Debbio, 2004, p.1).
Mesmo tratando-se de um entretenimento de formas díspares de enxergar a
si, vê-se logo que os RPGs tratam de mais do que de regras ou de vitória: é sobre
ser o herói ou ser o monstro, dar um nome a uma velha brincadeira ou ler uma
história conhecida. Os jogos de interpretação tratam justamente daquele primeiro
momento de sua própria origem: não aceitar, nem recusar uma situação, mas vivê-la
com os recursos de que dispõe. Um desses recursos, invariavelmente, é o outro
jogador.
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2 MÉTODO E CASUÍSTICA

2.1 Metodologia

De forma sucinta, seria adequado dizer que esta dissertação se trata de uma
pesquisa que faz uso de métodos qualitativos, cujo o principal deles seria a própria
reflexão em si, a partir da análise da casuística apresentada. Entretanto, é de
conhecimento do autor que a reflexão não é uma metodologia em si. Razão pela
qual as metodologias aqui apresentadas foram progredindo em cadeia durante o
período de pesquisa e discussão com os pares. O objetivo primo foi o de estabelecer
pontos de diálogo entre as tarefas do luto que visam a orientar o enlutado até
aceitação do luto (Worden, 1998) e o entendimento do jogar enquanto um uma
performance e processo de cura (Schechner, 2012a/2002). Contudo, a reflexão
teórica aqui apresentada tem origem em diferentes métodos dependentes de
diferentes momentos. Alguns desses métodos, inclusive, permeiam uns aos outros,
como se verá logo adiante na construção deste capítulo.
Para se formular uma hipótese, muitas vezes, é necessário tanto observação
do mundo ao redor e uma escuta do senso comum quanto uma busca por
bibliografia atualizada, teorias especializadas e pesquisas anteriores que endossem
ou rejeitem esse conhecimento. Para Bodgan & Biklen (1991/1994), uma importante
característica das investigações qualitativas é que, usualmente, a pretensão
principal delas não é confirmar uma hipótese prévia, mas sim descobri-la. Em
justificativa às pesquisas de revisão da literatura e debate teórico, Cozby
(2003/2006) aponta que a ciência depende tanto da pesquisa básica quanto da
pesquisa aplicada. Mais adiante, também afirma que as duas pesquisas são
fundamentais. Exatamente por isso, relacionam-se entre si, de forma que a primeira
pergunta hipóteses e gera predições e suportes para que a segunda possa testá-las
e prova-las ou refutá-las (Cozby, 2003/2006). Aqui entendendo a pesquisa básica
como aquela que estuda teorias e a pesquisa aplicada como a que estuda práticas.
Ainda segundo Cozby, os métodos qualitativos de pesquisa têm seu pilar de
fundamentação com o antropólogo Malinowski e sua convivência com os nativos das
ilhas na Pacífico Sul. Durante o período em que esteve a observar o seu campo
pesquisa, Malinowski manteve um diário. Suas anotações serviam como fonte de
informação em primeira mão e levavam em conta o próprio impacto de sua presença
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junto aos nativos que descrevia. Nascia ali, formalmente, a etnografia e as ciências
humanas, caracterizadas pela relativização dos dados e o desprendimento de
estruturas mensuráveis e calculáveis (Cozby, 2003/2006). O passar das décadas
trouxe novos olhares e ponderações a respeito do método de Malinowski.
Especialmente com Geertz e sua proposta de descrição densa. Compreendo que
culturas são como textos a ser lidos, sem ignorar a capacidade de interpretação
desse leitor, Geertz enfatiza a imersão do pesquisador nos tecidos sociais que
compõe seu campo de estudo. Nesse momento, interessa perceber como a teoria e
a prática estavam inseparáveis em Malinowski e Geertz. Consequentemente, esses
autores ocupam um lugar na ciência que vai além das propostas teóricas. São
também um método.
Trilhando por esse caminho, tornou-se importante dedicar o capítulo anterior a
entender o que é um jogo e o que é o jogar, como se compreende essa atividade
sob as luzes da psicologia e da antropologia da performance. Mas também entendese que todos os universos que compõem os jogos de interpretação são passíveis de
escuta. Sejam os manuais de regras, as influências populares que se fundem aos
seus cenários, os jogadores e a própria narrativa em si. Ouvir e interpretar essas
vozes são parte do pressuposto inicial dos métodos aqui aplicados. Parte de uma
possível descrição densa, aqui, vem a serviço de permitir tanto uma imersão nos
diferentes textos culturais, quanto de referenciais de interpretações de significados.
Em certa proporção, parece equivaler a uma certa etnografia. Porém, ao invés de
nativos tem-se uma literatura nativa. O que permanece é leitura e interpretação
desses textos
Parte dessa leitura e dessa escuta, se dá através da obra do já citado
Bakhtin. Para o autor, embasado pela atenta observação de constantes
manifestações político-populares como o carnavalesco, um indivíduo em uma
sociedade não se expressa apenas por si. Quando se expressa, o indivíduo está na
verdade a expressar toda sua experiência. Dessa forma, a cultura da qual faz parte
está a falar através de uma pessoa. Segundo seu pensamento crítico, não haveria
uma palavra inédita ou uma frase original, haveria ao invés disso uma repetição.
Esta repetição, enquanto fala, ecoa toda uma história e todo um conhecimento
popular que constituem o sujeito que fala. Esse fenômeno observado é chamado por
Bakhtin de polifonia. Porém, a importância deste conceito para sua teoria (e método)
segue adiante quando ele propõe que uma fala não está situada em uma pessoa. As
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expressões estariam em um lugar do qual se fala. E, invariavelmente, o lugar do
qual se fala é endereçada a um ouvinte que ocupa um outro lugar. Aqui tem-se o
conceito de heteroglossia. Então, da mesma forma que uma voz é composta de
inúmeras vozes, o entendimento é composto de inúmeros entendimentos, bem
como, pelas intensões do orador e do ouvinte. A fala, portanto, é construída pela
relação. A informação é transmitida e partilhada pelo esforço conjunto de
entendimento ou desentendimento de seus locutores (Bakhtin, 1954/1981).
Aproximando da filosofia e da sociologia as expressões populares e
composições literárias a que tinha acesso em sua terra natal, Bakhtin pode criar um
corpo teórico que também é um método. Tal qual Geertz, ele se atém não apenas ao
objeto de pesquisa e a linha de raciocínio do pesquisador, mas ao encontro entre
objeto e pesquisador e entre pesquisador e público (Souza & Albuquerque, 2012, p.
115). Isso se apresenta nessa dissertação na abordagem dada à revisão de
literatura e consequentemente nos capítulos de desenvolvimento. Uma vez que se
entende a revisão teórica como imprescindível para qualquer pesquisa científica o
autor levou em conta que grande parte das publicações destinadas a refletir sobre
os jogos de interpretação são endereçadas ao público jogador. Em suma, obras
relevantes abrangendo aspectos amplos da questão simbólica e dos elementos
fantásticos do RPG foram escritas do lugar do rpgista para o lugar do rpgista. O
autor, também um rpgista, buscou através do chamado método bakhtiniano se
aproximar, mais uma vez, da proposta da etnografia de falar na aldeia mais do que
sobre a aldeia, em certa medida.
Para isso, alguns dos materiais trazidos para a discussão, foram literaturas de
impacto junto aos jogadores. Entre as principais tem-se uma obra amplamente
consultada e citada, justamente por ser a que mais tenta abordar os jogos de
interpretação para o público acadêmico, que é The Evolution of Fantasy RolePlaying Games, de Michael J. Tresca. Publicado em 2010, aborda como os jogos de
interpretação mudaram as perspectivas de mecânicas e cenários de suas narrativas
lado a lado com o nicho de seus jogadores e seu consumo de cultura popular. Essa
abordagem é semelhante a encontrada em The Functions of Role-Playing Games,
de Sarah Lynne Bowman. Este livro de 2011, dá um passo adiante no conteúdo de
Tresca e investiga como as narrativas dos RPGs podem ser transportados de
maneira lúdica para campos diversos como aulas e espaços culturais de
comunidades. Por fim, outra obra que vem se mostrado relevante entre jogadores e
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estudiosos dos jogos de interpretação é Creation of Narrative in Tabletop RolePlaying Games, de Jennifer Grouling Cover. Livro de 2010 que aproxima a arte
narrativa e interativa dos jogos de interpretação. Arte com obras literárias, eventos
históricos ou recontagem de mitos.
Esses materiais trazem em si alguns conteúdos que podem soar estranhos ou
mesmo desinteressantes ao público que não joga. Fato é que alguns desses
conteúdos são de pouca ou nenhuma relevância para o escopo específico desta
pesquisa, como termos específicos de regras, expressões verbais comuns entre
jogadores veteranos à mesa de jogo ou jocosidades. Também há referências nessas
obras, como a comparação entre diferentes edições de jogos ou comparação entre
jogos e, principalmente, citação de obras literárias de fantasia, ficção científica e
horror, que aqui não requerem ser tão exploradas. Todavia, supondo que nem todos
os leitores a quem se endereça essa pesquisa possam ser íntimos desse nicho,
partes dessas vozes e dessas falas que ecoam nos jogos e nos jogadores são
trazidas à luz durante a discussão. Essa contribuição se dará especificamente com
dois autores muitos conhecidos e queridos entre rpgistas: J. R. R. Tolkien e H. P.
Lovecraft.
A escolha desses autores também não é aleatória. Enquanto o segundo vem
se tornado um fenômeno cultural redescoberto nas últimas décadas pelas artes e
pela filosofia, o primeiro é chamado entre jogadores de pai da fantasia e,
consequentemente, principal inspiração para o surgimento dos RPGs. Suas obras
mais famosas (a saber, O hobbit e O senhor dos anéis) foram inclusive adaptadas
como jogos de interpretação. Também um filólogo, seus artigos na área da
linguística traziam a noção de que não existe mito sem ser pela linguagem. Mito,
segundo ele, não diferiria de História, de forma que tanto um quanto outro são
herdeiros de símbolos e de interpretações (Tolkien, 1984; Gee, 2012). Também é de
Tolkien a afirmação de que as estórias que escrevia, como todas as estórias que
são escritas, são estórias sobre a morte (Tolkien, 1981). E o morrer e o luto, como
se faz saber, são também importantes variáveis dessa pesquisa.
John Bowlby desenvolveu seus primeiros estudos significativos nessa área
em abrigos ingleses no período imediatamente pós-Segunda Grande Guerra
Mundial, quando centenas de crianças órfãs das figuras paternas tomadas em
batalhas, se viram também abandonadas pelas figuras maternas que começavam a
trabalhar fora de casa para propiciar o sustento financeiro da família (até então, uma
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atividade majoritariamente masculina). O luto, a partir desse momento, só poderia
ser percebido mediante o laço que havia sido rompido com a separação. O foco,
portanto, das intervenções em psicoterapia voltadas para elaborações de perda
teriam como ponto de partida a compreensão e mapeamento do vínculo afetivo que
fora construído antes da perda. Só então seria possível compreender qual vínculo
permanecia durante o luto (Bowlby, 1958/2006; 1973/2004). O objeto de estudo,
então, não mais era apenas a perda da figura de apego, mas toda rede de
significados implícitos e explícitos que eram perdidos juntos.
Colin Murray Parkes, partindo deste corpo teórico para compreender os
resultados psíquicos de grandes catástrofes, aponta que cada figura de apego é
responsável por desempenhar um papel exclusivo na vida de uma pessoa. Dessa
forma, uma perda dessa figura implica perder todo uma rotina. Há sons que um
enlutado só ouvia na presença dessa figura, bem como um cotidiano de tarefas ou
datas marcantes no calendário que também ancoram os significados de uma figura
de apego na personalidade de um enlutado. Mesmo os lugares frequentados ou
ocupados são parte significativa dessa experiência em vida (Parkes, 1997/2009).
Esses símbolos todos que se desfazem junto com uma perda e com uma forma de
viver que se conhecia, Parkes chama de mundo presumido, pois tratava-se um
funcionamento e visão de mundo que presumia-se ser a única possível e
subitamente é quebrada, revelando um mundo com menos garantias e ordem
(Parkes, 1997/2009).
Outro material ao qual lançou-se essa mesma escuta diz respeito aos livros
de RPG. Além de conter as mecânicas e os cenários, cada manual de regras tem
em si um entendimento de construção de narrativa. Os motivos e os modos de os
jogadores narrarem suas crônicas em grupo varia de jogo para jogo. Por ser um
mercado vasto de opções, elencou-se alguns principais jogos de interpretação com
base em suas temáticas e com base nos casos estudados. São eles:


Dungeons & Dragons. O primeiro jogo de interpretação comercializado
é também o mais reconhecido entre a população que não joga RPG.
Muitos estudos se fundamentaram sobre ele, bem como algumas
experiências do autor;



Mundo das Trevas (composto por vários jogos, mas aqui com ênfase
em Vampiro: a máscara, Wraith: the oblivion e Ars Magica). Um
conjunto fragmentado em vários jogos diferentes, mas que em regras e
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cenário se aproximam. Embora haja diferentes livros, a temática
partilhada por eles sempre circula entre a descoberta de si, a sensação
de não pertencer a um grupo, a perda e a iminência da própria morte.
Há também uma relevância nesse jogo devido ao incentivo de que os
jogadores revezem as funções de mestre entre si e entre crônicas, e;


Chamado de Cthulhu. Um dos jogos de interpretação mais longevos e
influentes, também é responsável pela popularização da obra de
Lovecraft e surge como um significativo instrumento em um dos casos
apresentados.

Assim, tem-se com clareza que o trabalho aqui apresentado vai aos poucos
se distanciado daquele de uma revisão da literatura e se aproximando mais da
reflexão sobre o debate teórico. Parte disso se deve muito às referências
encontradas durante a pesquisa. Muito embora haja referências bem fundamentadas
no que se refere aos estudos com jogos de interpretação, o levantamento
bibliográfico sistemático nos moldes de Cooper (2012) revelou que fazendo uso das
palavras-chaves role-playing game ou rpg em bancos de dados como Bireme, ISI
Web of Science, JSTOR, InfoPsi, Plataforma Lattes e SciELO, um total de 178
artigos científico são dispostos como resultado. Sendo que destes, 63 se
apresentavam como estudos sobre a aplicabilidade ou discussão dos jogos de
interpretação. Adicionando a esta parte as palavras-chaves psicologia ou psychology
ou psicologia, obteve-se um resultado específico de apenas 13 artigos22. Como
material de discussão, descartou-se aqueles cujo tema era a técnica do psicodrama
chamada de roleplaying ou aqueles que tratavam especificamente de MMORPG ou
LARP ou RPG solo. O resultado final são o de 6 artigos que incluem 2 estudos de
caso, 2 artigos sobre a construção de um material próprio para uma intervenção em
psicoterapia e 2 artigos debatendo papéis psicológicos e representação nos RPGs.
Os artigos sobre os quais se trabalhou os resultados e discussões, são
fundamentados em abordagens diversas da teoria e da prática em psicologia, como
o comportamentalismo ou a psicanálise – esta última com mais proeminência. Esse
fato parece vir corroborar uma suposição de que jogos de interpretação são um
campo rico em possibilidades tanto para a análise do discurso e espaço de projeção

22

Em sua maioria apresentados no capítulo anterior sobre revisão bibliográfica.
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da psicanálise, quanto para o teatro da espontaneidade no psicodrama. Mesmo as
terapias através da Gestalt ou as tarefas de extinção de crenças das psicologias de
origem comportamentalista, parecem se beneficiar deste jogo enquanto técnica.
Dessa forma, o método proposto aqui vai pouco a pouco migrando do que poderia
ter sido uma etnografia e apresenta um outro lugar do qual fala o autor: a
psicoterapia. Recorrendo a um recurso fundamental na história da psicologia
enquanto ciência, é apresentada nessa dissertação um estudo com base em relatos
de caso. É através dessa atuação, que demanda percepção, sensibilidade e lógica,
que é feita uma ponte entre a psicologia e a performance a que se propõe essa
dissertação.
Não se trata contudo de uma série de estudos de caso. Para que assim fosse,
seria necessária uma descrição meticulosa de todo o processo terapêutico dos
pacientes atendidos com cada pormenor discutido detalhadamente. Ao invés disso,
apresentasse sim um registro de casos, mas no sentido de uma casuística de dados
e ocorrências que sirvam a explorar a relação entre o processo de luto e o jogar
RPG durante um atendimento em psicologia clínica. A essa casuística será realizada
uma análise de conteúdo, como no entendimento proposto por Bardin (1977), que
afasta essa metodologia do campo quantitativo e positivista e a aproxima da
inferência. Para o autor, essa inferência na análise de conteúdo é uma
categorização e descrição de dados apresentados que se estendem para além da
interpretação e almejam uma investigação que possa ser reproduzível e validada em
variados contextos de aplicação. Ora, o objetivo dessa pesquisa vem a ser
justamente discutir como os jogos de interpretação podem contribuir enquanto mais
um recurso no processo de psicoterapia. Dessa forma, a série de casos a seguir
será o tal conteúdo a ser organizado em padrões que possibilitem ser devidamente
analisado.

2.2 Casuística

O autor registra até a presente data a realização de 15 atendimentos
psicoterápicos em que os jogos de interpretação foram usados como recurso para
expressão e projeção. Destes, selecionou-se 6 que apresentam situações referentes
à elaboração de luto, sejam reconhecidos ou não, por mortes concretas ou
simbólicas. Os casos escolhidos têm como característica comum o fato de terem
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sido encerrados há pelo menos 5 anos até a data de publicação deste material, de
forma a garantir o sigilo e respeitar as normas do Conselho Federal de Psicologia no
que concerne à propriedade intelectual dos registros para fins de apresentação
pública. Por não se tratar de um estudo de caso, conforme apontado anteriormente,
o recorte aqui apresentado dos casos23 enfoca as principais questões pertinentes à
demanda dos atendimentos e aos temas específicos abordados através dos RPGs,
deixando ausentes outros conteúdos que não parecem agregar diretamente a esse
estudo. Pelo mesmo motivo, não se encontrará aqui uma transcrição exata de
sessões. Tão pouco haverá uma descrição detalhada das crônicas construídas em
sessão, uma vez que o foco está no processo em si e no significado e sentido desse
processo, mais do que nos seus símbolos.
Embora nem sempre correspondentes às técnicas de acolhimento ou de
escuta ativa que compõe os chamados primeiros socorros psicológicos nas
abordagens focadas em luto, os atendimentos aqui apresentados têm em si a arte
de narrar como parte do processo luto, fator que vem se mostrado com profunda
eficiência nas mesmas abordagens (Parkes, 1997/2009; Worden, 1998).
Uma descrição importante, contudo, é explicitar que sempre que o processo
de jogo se fez presente, as partidas foram realizadas em formato ainda próximo ao
de uma sessão clínica24. Em termos mais claros e descritivos, os jogos ocorreram
com os jogadores – paciente e terapeuta – sentados, usualmente no chão, e sem
nenhum traje específico para encarnar seus papéis. Quando condizente com a
atuação do personagem, havia alterações do tom de voz, vocabulário e sotaque,
bem como eventuais movimentações pelo espaço de atendimento e gesticulações.
Materiais de produção gráfica como miniaturas, papéis, lápis coloridos e ilustrações
estiveram constantemente a disposição para que se rascunhasse mapas ou
auxiliasse em representações de personagens, cenários ou cenas importantes. O
padrão de uma sessão que envolvesse jogo era o de uma breve conversa inicial a

23

Cada caso tem como fonte seu respectivo relatório ou prontuário de atendimento. Não se tratam de
transcrições de sessões. São anotações realizadas durante sessões ou apontamentos feitos logo em
seguida das mesmas. Eles serviram mais o autor registrar fatos pertinentes e mapear sua conduta, e
estudos, ao longo do tratamento. Contudo, não se verificou nenhuma substancial razão prática de
anexá-los ao corpo deste trabalho, uma vez que esse espaço escaparia ao foco e pouco contribuiria à
reflexão. Também é importante salientar que evitou-se o tempo todo recorrer à memória, uma vez
que essa pode se mostrar imprecisa, falha ou fantasiosa ao preencher lacunas.
24 Por uma opção particular do psicoterapeuta, o que não impede, obviamente, que outros
profissionais escolham apresentar e trabalhar o jogo de maneiras menos convencionais à terapia ou
mais performáticas.
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respeito do passar dos dias entre o encontro anterior e o atual, se houvera algum
aspecto ou evento que o paciente desejava discutir ao invés de jogar. Quando não
havia nenhuma ocorrência fora do ordinário o jogo era iniciado (ou retomado, no
caso de jogos que tiveram sequência ao longo de vários atendimentos) e sempre
foram encerrados em algum momento imediatamente após a resolução de algum
conflito significativo na história. Logo após, era incentivado que o paciente falasse
sobre suas reflexões a experiência do jogo e da sessão. Os jogos foram
apresentados através de uma explanação por parte do terapeuta a respeito de como
eles funcionavam e por que inferia que poderiam contribuir para o processo
terapêutico, seguida de uma exibição de alguns manuais de regras disponíveis.
Qualquer exceção nesses padrões será apontada na descrição dos casos.
Por fim, antes de apresentar a casuística, vale reforçar um dado já
detalhadamente explicitado na introdução deste trabalho: uma vez que se tratam de
casos já encerrados e atendidos em um contexto privado, sem intensão de
pesquisa, houve todo o esforço possível para preservar a identidade dos pacientes e
manter o sigilo ético que fundamentam a confiança entre psicólogo e sujeito. Os
atendimentos foram feitos na abordagem fenomenológica, mas foram analisados
aqui dentro de um contexto mais amplo. Ao menos no que concerne o luto.
Ao longo das décadas, os seguidores da teoria e terapia do apego se
enveredaram por estabelecer os tipos de vínculos existentes. Identificaram quatro
possíveis tipos de vínculos estabelecidos entre um bebê e sua figura de cuidados
parentais. Esses modelos de vínculos, segundo a teoria, são a base de como uma
criança e um adulto se relacionaram com o resto do mundo. As relações amorosas
mais significativas tentarão reproduzir esse mesmo modelo aprendido e seus papéis.
Todavia, há de levar-se em conta que, em muitas ocasiões, o relacionamento será
composto por partes cujas visões sobre os vínculos não se complementam – ou
seja, pessoas com propensões a repetir tipos diferentes de vínculos aprendidos
acabam por criar laços entre si. E também não se pode ignorar que relações
diferentes de uma mesma pessoa podem apresentar vínculos diferentes,
dependentes dos contrapapéis ou interesses nos laços estabelecidos. Por fim, é
compreendido ainda que há a possibilidade de mudança no direcionamento dos
vínculos com uma mesma pessoa ao longo da relação estabelecida.
Conforme a tabela abaixo demonstra, esses modelos de vínculos se baseiam
em duas variáveis: a visão que um sujeito tem si mesmo e a visão que o sujeito tem
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do outro. Cada uma dessas variáveis, por sua vez, é expressa em duas condições:
uma visão possibilitadora ou uma visão limitadora.
Tabela 1 Tabela sobre as possíveis formas de laços afetivos segundo a teoria do apego. Exclui-se
aqui um quinto tipo, nomeado de vínculo desorganizado e apontado tardiamente na teoria, mas que
não se enquadra propriamente como um laço cuja base seja afetiva ou mesmo saudável.

Segundo Bowlby (1973/2004), uma relação tida como ideal seria aquela onde
ambas as partes percebem os recursos criativos de si e do outro. Chamada de
vínculo seguro, cada parte da relação sente que será protegido e cuidado pela outra
parte, da mesma forma que se sentem confiantes a expressar seu desejo. Em um
vínculo seguro há a liberdade de explorar o mundo além da relação a dois e a
sensação de garantia de permanência da figura amada. Todavia, processos
traumáticos e inesperados, como uma morte, podem desenvolver em um bebê, e
consequentemente em um adulto, a sensação de que o outro é frágil. Esse tipo de
modelo de relacionamento, chamado de vínculo evitativo, é marcado pela falta de
confiança na permanência, ou mesmo no amor, do outro. Dessa maneira, há uma
busca reduzida pelo vínculo ou então uma resistência quando esse vínculo é
buscado. O medo de um vínculo bom que será rompido a qualquer instante torna o
sujeito

emocionalmente

mais

independente

ao

mesmo

tempo

que

com

relacionamentos mais superficiais. O oposto dessa posição seria a do vínculo
ansioso, onde o sujeito tem uma visão de si como incapaz de ser amado. Aqui a
visão sobre o outro é possibilitadora, mas a visão sobre si é a de alguém imperfeito
e que, por mais que deseje estabelecer um vínculo, acredita que pouco tem a
oferecer em qualquer relação. Sentimentos como ciúmes e possessividade, por
exemplo, seriam uma forma de contornar essa insegurança e tentar impor um
vínculo no qual se teme perde-lo para outra pessoa supostamente mais qualificada.
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Por fim, o modelo mais adoecido de relacionamento amoroso seria o expresso pelo
vínculo ambivalente. Esse tipo é marcado tanto por desinteresse na relação e
inadequação nas respostas ao afeto do outro, quanto por uma tentativa de sustentar
a relação e corresponder às necessidades e desejos do outro.
Estabelecidos os padrões de vínculo e partindo do ponto de que quando se
está a falar de luto se está a falar do amor construído, as perdas passaram a ser
compreendidas em suas semelhanças e diferenças durante a infância e a idade
adulta, assim como nas culturais ocidentais, orientais e, erroneamente ditas,
primitivas. Os afetos e a dor pela perda são universais. Mas mais do que uma
uniformidade teórica, a busca dos autores era por perceber e identificar as mais
diversas manifestações de lutos. No âmbito social e privado, em termos históricos e
geográficos, em conteúdo linguístico ou religioso, compreender o luto é sempre um
aprimoramento nas relações entre profissionais atuantes e sujeitos enlutados
(Worden, 1998).
Nesse contexto, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross acompanhou
pacientes internos em estágios terminais de câncer e seus acompanhantes,
podendo avaliar como se dava o luto antecipatório que ambos viviam. O interesse na
escuta de como alguém percebe-se diante da morte iminente foi revelador de
desejos, medos e culpas. Mas também identificou um outro padrão, especialmente
depois quando comparados aos casos clínicos de enlutados que atendia. KüblerRoss (1965/1992) enumerou e descreveu cinco fases (ou estágios) do luto. Esse
modelo se popularizou e ainda hoje é avaliado como relevante em situações
clínicas.
Em um processo de luto, passado o choque inicial do recebimento da notícia
da perda, haveria uma sequência de etapas, com durabilidade estimada entre um a
dois anos no total, que ajudam os profissionais e pesquisadores a identificar de qual
lugar fala uma pessoa enlutada ou uma arte representativa desse processo (KüblerRoss, 1969/1992). A primeira etapa seria a negação. Ela é imediata ao
conhecimento de que a perda possa ter ocorrido e consiste em tentar acreditar na
possibilidade de que factualmente o mundo presumido tenha desmoronado. Ao
mesmo tempo, há enraizado o desejo claro de que não tenha havido a perda. Mas,
uma vez constatada a nova condição, após os primeiros dias, o sentimento que mais
se manifesta seria a raiva. Nesse segundo estágio, a raiva é a mistura de sensações
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de ter sido abandonado pela pessoa amada e de sensação de injustiça por parte da
vida em decorrência de ter perdido alguém tão fundamental.
O período anterior dá origem ao terceiro estágio, que se expressa como uma
tentativa de barganha através de promessas e orações, ou mesmo apostas e
bravatas, com o universo, com a ciência ou com a fé para que se reverta a perda de
alguma forma. É frequente que haja aqui um desejo para que ao menos se sonhe
com o morto ou de prever novas devastações que possam a estar a ocorrer. É
nesse momento que se tenta compreender por que houve perda e por que o sujeito
está de luto. E o entendimento de que não há razão conhecida, além da própria
inevitabilidade da morte, arrasta o enlutado para o quarto estágio. Provavelmente, a
reação mais esperada socialmente para um luto, a tristeza se mostra em sequência.
Aqui como um sentimento profundo e duradouro. Ela se dá por o sujeito ter que lidar
com uma ausência permanente do ente querido. Só então, vivido intensamente esse
estágio, chega-se finalmente, a quinta. Comumente chamado de aceitação ele
consiste em perceber que é possível continuar vivendo apesar da perda. Uma vida
diferente, marcada pela falta, mas uma vida que ainda traga prazeres e criações.
A proposta de Kübler-Ross foi aceita por diferentes frentes na área da saúde
e tem sido utilizada como uma precisa forma de se entender e tratar o processo de
luto. Entretanto, duas décadas atrás, foi sugerido que este modelo ignorava o fato de
que um enlutado não permanece o tempo vivendo um único sentimento. E mesmo a
passagem de um desses estágios para outro pode ser nebulosa e pode incluir um
retorno ao estágio anterior.
Margaret Stroebe e Henk Schut, em seus estudos, concluíram e
apresentaram um Modelo Dual do processo de luto. Nesse modelo, ilustrado abaixo,
considera-se dois estados em que o enlutado pode estar: o pesar e a restauração.
Sendo o pesar descrito como os sentimentos mais agressivos, autodestrutivos e
paralisantes, enquanto a restauração estaria diretamente ligada aos sentimentos de
busca de prazer e alcance de objetivos. Aqui, o enfrentamento de luto é entendido
como um processo que oscila entre esses estados. Períodos de tempo, atividades e
pensamentos ora orientados para a perda em si e o objeto perdido, ora orientados
para a restauração da vida e desenvolvimento de um novo vínculo afetivo com o
objeto perdido. O que se encontra, também, é que inicialmente após a perda, o
enlutado permanecerá com maior intensidade no pesar, com raras e breves visitas à
restauração. Entretanto, em um vivencia de luto adequada, pouco a pouco o
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enlutado estará em maior intensidade na restauração, tornando os momentos de
pesar menos destrutivos. Essa compreensão se mostra menos orientada que o
modelo de Kübler-Ross e, justamente por isso, tende a respeitar mais a
individualidade do enlutado e da relação estabelecida com o falecido, bem com o
mundo que o cerca pós-tragédia (Stroebe e Schut, 1999). A flexibilização em relação
ao que é ou não luto e a forma como ele pode ou não ser vivido e, por qual tempo,
foi fundamental no que concerne ao debate que categoriza esse período de dor,
tristeza, culpa, raiva e impotência como uma reação natural e saudável de
expressão. Luto não é considerado uma psicopatologia e nem requer que seja. Ao
invés disso, ele demanda uma percepção como uma necessidade psíquica de
enfrentamento da perda e expressão amorosa25.

Figura 4 Modelo Dual de enfrentamento do luto.
Fonte: Stroebe e Schtut (1999).

Uma vez que se entenda que a percepção e elaboração de luto não pode ser
universalizada, pode-se compreender também como esse processo é baseado em
um constante reconstruir de si mesmo. O enlutado é uma pessoa que se vincula.
Toda pessoa é. Por mais individual que se pareça o evento do luto, são frequentes
25

O que será classificado como Luto Complicado pelos manuais deve atender a fatores específicos
tais como incapacidade de se voltar para períodos de restauração, impossibilidade de expressar
culturalmente seu sofrimento pela perda de forma adequada, etc (Horowitz, 1997).
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trabalhos como grupos de apoio ou mesmo grupos terapêuticos, onde o enlutado
pode, além de se ouvir falando, se ouvir na fala no outro, na compreensão que outro
tem a respeito de perdas. Prova disso seria a importância do ritual fúnebre. Uma vez
que em uma morte há um conjunto de pessoas que estão a perder alguém de seu
círculo de convívio, os ritos funerários funcionam como uma despedida simbólica do
falecido e como acolhimento aos sobreviventes, dentro do significado de suas
culturas religiosas e sociais.
Mantendo um pouco a proposta da teoria do apego em observar a
manifestação do luto em diferentes contextos, pode-se tomar como exemplo
diferentes populações brasileiras. Caiuby Novaes (2006), ao estudar as celebrações
bororo quando da morte de um membro da comunidade, chama esse momento
coletivo de processo de desfiguração e refiguração. Esse processo é uma
intervenção que visa retirar o perigo da individualidade do morto para o lugar que
ocupa em seu grupo, segundo a crença. Entre os wayana e os aparai, povos
indígenas de uma região distante da dos bororo, há a crença de uma desconexão
com a divindade criadora durante o luto que se dá pela remoção das pinturas
corporais (Van Velthem e Linke, 2010). Semelhante seria o costume verificável no já
citado vestir-se de luto. Em um exemplo mais próximo da sociedade ocidental
contemporânea, alterar a foto de perfil em redes sociais digitais com a marcação da
palavra luto ou de um laço negro. Essas diferenças etnográficas ressaltam a
dimensão coletiva de todo luto.
Ao aproximarmos esse campo do saber com os estudos psicológicos do luto,
fica evidente a noção de um enlutado como um indivíduo transitando entre a
pertença de um mundo presumido e a pertença a um mundo concreto e real de
perdas. Transitoriedade essa perfeitamente expressa no modelo dual de reações no
processo de enfrentamento.
Todavia, é relevante aqui ressaltar que luto por ser uma reação à perda não
necessariamente está a abordar apenas a morte. Ou, ao menos, não a morte
concreta. É amplamente verificável que há na comunidade o luto por mortes
simbólicas. Na razão de cada escolha há uma negação, ou seja, escolher algo
significa não escolher outra coisa. Dessa maneira, estaria a se viver constantes lutos
no curso de uma vida. Entretanto, alguns lutos por mortes simbólicas se mostram
realmente significativos: separações amorosas, saídas de trabalhos importantes,
mudança de casa, casamento dos filhos, etc. Usualmente, esses lutos, tão caros a
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quem os vivencia, nem sempre são devidamente valorizados. Não são lutos que se
vestem, não se manifestam como identidades visuais. Casellato (2015) os agrupa
junto ao que é denominado como luto não reconhecido. Esses lutos seriam
sensações concretas de perdas significativas, mas que socialmente não são
reconhecidos como lutos ou, mais ainda, não podem ser expressos. A autora
aponta, por exemplo, que o luto gestacional, o luto pela morte de colegas e parentes
distantes ou a amputação de um membro estariam nessa categoria da mesma forma
que o luto pela morte de um fiel animal de estimação ou de um parceiro do mesmo
sexo (quando em um ambiente heteronormativo) 26. Também pode ser incluído nesse
perfil o luto antecipatório que se dá quando da notícia de uma doença fatal em
estado avançado, seja em algum ente próximo seja em si mesmo.
Uma vez que os RPGs são instrumentos, e não exatamente técnicas, eles
são passíveis de entendimento por diferentes linhas da psicologia, como confirmou a
revisão bibliográfica – tal qual o luto. Além disso, RPGs estão no campo da
linguagem e do teatro. Dessa maneira, a análise e discussão será mais sobre a
performance própria da psicologia e menos sobre a psicologia isolada em si.
É interessante notar aqui que os casos atendidos e relatados são em sua
maioria com adolescentes, sendo as exceções compostas por pessoas próximas a
essa fase. O que talvez indique um perfil de público mais beneficiado pela técnica.
Ou ao menos mais aberto a experimentá-la. Antes de apresentar os casos
propriamente ditos, há abaixo uma tabela sucinta construída de forma a destacar os
pontos mais relevantes no que concerne ao corpo teórico utilizado e nos tópicos a
serem discutidos – como tipo de vínculo e o luto (concreto ou simbólico) que os
pacientes enfrentavam. Essa condensação visa facilitar o acompanhamento e
compreensão por parte do leitor a respeito de quais conteúdos descritos serão
analisados posteriormente.

26

A extensão dessas perdas não são percebidas e acolhidas da mesma forma que outras perdas ou
mortes concretas, o que resultaria em um fator de complicação no enfrentamento do luto, uma vez
que se adiciona a luta contra a incompreensão e falta de empatia por parte da comunidade. Por esse
motivo, o não reconhecimento de um luto é muitas vezes entendido como um fator complicador no
processo de elaboração.
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Tabela 2 Classificação dos casos a serem apresentados e estudados.

Demanda por
terapia e tempo
de atendimento

Carlos
14 anos
(primeiro
momento)
18 anos
(segundo
momento)

Diana
21 anos

Erik
8 anos

Baixo
rendimento
escolar e
isolamento
social
6 meses
(primeiro
momento), 1
ano e 8 meses
(segundo
momento)

Luto em
processo

Tipo de
vínculo

Proposta de
jogo

Elaboração

Evitativo

Alcançar o
interesse na
partilha
social e no
esforço
verbal

Tomada de
consciência
dos recursos
de
enfrentamento

Mãe (simbólica)

Ansioso

Refletir
sobre
códigos de
conduta

Expectativas
menos
idealizadas

Própria finitude
(antecipatório e
não
reconhecido)

Seguro

Ludoterapia

Redução das
angústias

Família adotiva
(simbólico)

Ambivalente

Vinculação
com o
terapeuta

(Interrupção
precoce)

Mãe (com fator
complicatório)

Ansioso

Ludoterapia
e
acolhimento

(Encaminhame
nto para
psicoterapia)

Ludoterapia

Tomada de
consciência do
processo de
luto

Separação dos
pais (não
reconhecido) e
falecimento da
avó

Saber sobre si
2 anos
Acolhimento
2 meses
Diagnóstico de
personalidade

Ferdinando
15 anos

Gabriela
6 anos

André
15 anos

3 meses
(interrompido
antes da alta)
Luto (avaliação
em plantão)
1 dia
(emergência)
Orientação
vocacional e
profissional
2 meses

Separação dos
pais (não
reconhecido)

Seguro
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2.2.1 Caso Carlos

Carlos, à época do início do processo terapêutico, estava com 14 anos.
Morava com a mãe, a irmã de 18 anos e a avó materna. Os pais haviam perdido o
interesse em continuar juntos e divergiam quanto aos planos para o futuro, se
separando quando Carlos tinha 7 anos. O pai foi morar com o avô paterno de
Carlos, mantendo o contato em datas comemorativas ou quando desejavam partilhar
novidades significativas. Tanto o pai quanto a irmã receberam em algum momento
de suas vidas o diagnóstico de esquizofrenia.
A demanda para atendimento clínico veio a partir da escola. Mesmo sem
nunca ter enfrentado uma reprova e comportando-se de forma discreta em sala de
aula suas notas eram muito abaixo da média. Alguns professores acreditavam que
ele poderia possuir transtorno de déficit de atenção e concentração. Justificavam a
hipótese pela produção textual ser extremamente sucinta. Somado a isso a mãe
também trouxe como queixa a falta do interesse de Carlos em estabelecer vínculos
com amigos, familiares ou interesse romântico. Segundo ela, temia que também
Carlos fosse portador de algum transtorno de personalidade como o pai ou a irmã.
As sessões individuais passaram a ocorrer semanalmente no contexto de
consultório, alternando com encontros mensais junto à mãe. Carlos expressava-se
verbalmente de forma sucinta e regia de forma silenciosa quando confrontado em
alguma incoerência em suas justificativas. Com algum tempo de atendimento,
contudo, mostrou-se mais explorador e questionador a respeito dos métodos da
psicoterapia e do conhecimento da psicologia a respeito de comportamento humano.
Durante os atendimentos verificou-se que a memória e atenção de Carlos estavam
intactos. Percebeu-se também que os vínculos que desenvolvera para com
familiares e mesmo com o terapeuta eram de natureza evitativa. Segundo as
investigações iniciais, Carlos apresentava sua família toda como muito calada,
pouco expressando afeto físico ou mantendo conversas de interesse pessoal. Ele
também expressou como partilhava pouco ou nenhum interesse em comum com
colegas de escola ou do prédio onde residia. Os interesses pessoais de Carlos
estavam em mitologia, história, guerra e ficção científica, o que pouco encontrava na
escola ou na comunidade. Esses assuntos eram sobre os quais mais se sentia à
vontade em discorrer por um longo tempo. Muito embora, com a construção de um
vínculo com o terapeuta, também se interessou sobre o significado dos diagnósticos
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que a irmã e o pai receberam. Por fim, chamou a atenção do terapeuta que Carlos
vestia-se sempre de forma casual, com roupas que em nada expressavam suas
afinidades de interesse ou personalidade. Informou, então, que isso se dava pela
falta de interesse em comprar roupas, deixando essa escolha para sua mãe. Com
seu dinheiro da mesada preferia comer sushi e yakisoba ou comprar livros e
histórias em quadrinhos.
O uso de jogos de interpretação como ferramenta foi discutido inicialmente
com a mãe de Carlos. A justificativa para esse experimento técnico era de os RPGs
poderem despertar tanto o interesse de Carlos no processo terapêutico quanto
favorece-lo à socialização e à produção narrativa. Em seguida, apresentou-se a
Carlos o D&D. Mesmo desconhecendo o jogo mostrou empatia pelo conteúdo
mitológico, medieval e bélico – o paciente comparou-o a um jogo de tabuleiro de
estratégia que possuía, mas que não tinha com quem jogar. O acordo feito era de
que cada sessão envolvendo jogo de interpretação seria revezada por uma sessão
embasada apenas pelo diálogo.
O terapeuta assumiu o lugar de mestre, enquanto o personagem construído
por Carlos foi o de um guerreiro da raça humana chamado Alexis, portador da mais
poderosa arma e da mais imponente armadura que conseguira no momento inicial
do jogo. A história de Alexis consistia em ter se afastado da família e do vilarejo
onde morava para ir viver isolado nas florestas. Nas primeiras sessões de jogo em
terapia, as crônicas giraram em torno de defender seu território através de combate.
Tendo exercitado as funções marciais que escolhera para o seu personagem, as
crônicas passaram a abordar a defesa do território através de negociações ou
resgates. Foi incentivado que Carlos expressasse os pensamentos e sentimentos de
Alexis diante das situações que surgiam e que verbalizasse qual a motivação por
trás das ações que tomava para resolvê-las. Ele o fez com justificativas que ele
mesmo considerava com racionais, embora expressasse dificuldade em pesar
custos e benefícios de alguns riscos. Nesse tipo de dúvida, escolhia pelo que
parecia menos trabalhoso.
Ao fim de seis meses de atendimentos com jogos de interpretação, Carlos se
mostrava mais consciente de seus desejos, de seus recursos emocionais e de suas
limitações. Reconhecia a dificuldade em estabelecer vínculos, fosse por medo de
rejeição fosse por falta de prática, mas de qualquer forma sentia falta de uma
partilha social. Também se viu mais seguro para estabelecer diálogos longos com
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outras pessoas. Isso favoreceu o relacionamento com colegas de escola e
consequentemente uma oportunidade para estudar em grupo. O interesse em
pessoas foi proporcional ao interesse em outros conteúdos de conhecimento. As
notas na escola tiveram uma considerável melhora. O processo terapêutico foi
encerrado naquele ano. Outro contato que explorou foi com o pai, com quem passou
a planejar atividades em casa ou eventuais passeios. Parte disso se deu por
perceber que a mãe e a irmã não supriam todos os seus interesses, como jogar ou
assistir filmes.
Depois de 3 anos Carlos buscou a terapia por conta própria, mas financiado
pela mãe. Então com 18 anos e tendo terminado o Ensino Médio, a demanda era
motivada pelas dúvidas a respeito de qual faculdade cursar. Agora, como
devidamente apontado para ele, sempre vinha às sessões vestindo uma camiseta
de alguma franquia da qual gostava ou de algum lugar para o qual viajara. Relatava
estar morando apenas com a mãe e com a irmã, uma vez que avó havia falecido no
ano anterior. Também trouxe que conseguiu um círculo de colegas que partilhavam
de interesses em comum. Um desses interesses eram RPGs. Encontravam-se
semanalmente para jogar. Carlos expressou um afeto romântico, não concretizado,
por uma das jogadoras do seu círculo de jogo.
Ao longo do período que seguiu de atendimento, cerca de 2 anos e meio, o
jogo deixou de ser um instrumento para, ocasionalmente, ser um tema. Através
desses momentos, Carlos tomou consciência de que quando falava da amiga pela
qual se interessava ele a retratava com admiração. Até jogar com ela, não
conhecera pessoalmente ninguém do sexo que feminino que partilhasse dos
mesmos interesses que ele. Essa constatação o fez perceber que ele desejava uma
relação diferente da que vira os pais (não) ter e que, mais importante ainda, era uma
relação possível.
A partir dessa escuta de si próprio, Carlos expressou a dificuldade em
expressar o luto pela avó através de choro, visita ao túmulo ou conversas com a
família. Essa dificuldade, acreditava, tinha como cerne nunca ter tido um espaço
para enlutar-se pela separação dos pais, uma vez que temia incomodá-los com sua
fragilidade na ocasião. Além disso, os pais nunca abriram espaço para uma
conversa direta sobre o tema. Entendia que a terapia e as sessões de jogo eram
oportunidades de deparar-se com perdas e reagir ativamente à elas, pois eram
nesses momentos que se deparava com falhas e com limitações. Por fim, concluiu
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que ao reaproximar-se do pai, com quem antes raramente se encontrava por razão
que não sabia mais explicar, mas que suspeitava também ser um medo de
entristecer a mãe, poderia ser mais um espaço adequado para compreender seus
lutos. Carlos se lembrava de que, quando criança, desejar que os pais
permanecessem juntos e não ter sido consultado a respeito. Se aproximar da
realidade do pai morando em outra casa era perceber que, de fato, ele tivera um pai
em casa um dia e que isso fora reconfigurado, implicando em algumas perdas. A
mãe nunca havia repreendido essa conduta de Carlos, mas constantemente
expressava culpa pela separação. Parte dessa culpa, segundo Carlos, era por ela
não ter oferecido ao filho um modelo de família nuclear para o filho. Além disso,
parte dessa culpa era que ela justificava sua ausência como mãe de Carlos pela
dedicação que a filha esquizofrênica demandava. Para Carlos, contudo, havia uma
satisfação no papel que sua mãe ocupava em sua vida, julgando-a suficiente.
Também expressou que começava a dividir as tarefas de cuidar da irmã com sua
mãe, o que parecia fortalecer o vínculo entre a família. Só então, utilizando de seus
recursos e enfrentando seus temores para recuperar o que poderia de suas perdas
antigas, foi capaz de vincular-se afetivamente com uma parceira do grupo de RPG e,
logo em seguida, optar pela conclusão do processo terapêutico.

2.2.2 Caso Diana

Diana, de 21 anos, procurou a psicoterapia sem uma queixa clara para si
mesmo ou para o terapeuta. Expressava o desejo de conhecer mais sobre si e de
sofrer menos com as questões do cotidiano. Reconhecia não ter tolerância com as
falhas das pessoas ao seu redor e nem as suas, mas evitava entrar em atritos.
Trabalhava em um contexto de escritório de uma instituição de ensino e os colegas
de trabalho compreendiam a maior parte do círculo com o qual convivia e conflitava,
embora partes desse conflito ocorressem apenas internamente.
Em algum tempo de atendimento, Diana constatou que havia uma confusão a
respeito do papel manipulador que sua mãe exercia em sua vida. Havia chantagens
e pressões por parte da mãe desde sua escolha de roupas e trabalho, até suas
relações de amizade e interesse romântico. Todavia, entendia a mãe como uma
figura mais experiente que ela e com uma visão mais ampla, que por amor a
protegia, motivo pelo qual não desejava magoá-la. Também temia perder essa
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proteção da mãe e ver-se sozinha, sem conseguir se organizar para viver bem.
Também expressava dúvida a respeito sobre se o que sentia por amigos, de ambos
os sexos, era desejo sexual ou desejo de companhia. Diana, em certo tempo,
percebeu que as expectativas que apresentava a respeito do outro era idealizada.
Tinha uma visão demasiada possibilitadora do outro, o que limitava a visão de si
mesmo.
Parte dessa idealização, segundo ela acreditava, vinha do desejo de viver em
um mundo onde valores morais como honra, sacrifício, comunhão e fraternidade
fossem voluntários e exercidos em amplidão. Mas o mundo ao qual percebia-se
pertencendo não era constituído nesses termos. Não acreditava ser capaz de moldar
esse círculo e, menos ainda, partindo em busca de outro. Acreditava estar fadada a
sofrer pela frustração, só restando vir a se conformar. Uma vez que já havia relatado
sentir prazer em RPGs, foi proposto que ela pudesse temporariamente vivenciar em
terapia como um personagem em alguma desses mundos com valores morais e
depois refletir sobre como se sentiu. A partir disso, Diana apresentou uma outra
proposta que expandisse a do terapeuta. Ela desejava atuar como mestre e ver um
personagem viver nesse mundo. Foram estabelecidos acordos onde ela participaria
da criação do personagem e sugerisse uma direção de conduta do personagem,
uma vez que deveria ser o jogo dela e não do profissional que a atendia.
Durante 3 sessões de jogo em terapia, Diana apresentou uma crônica que
envolvia um sequestro ocorrido na Terramédia (o cenário imaginado por Tolkien em
O senhor dos anéis e muito pautado nos códigos de honra da cavalaria da literatura
romântica que ela tanto prezava). O personagem, um camponês de nome Cynewulf,
precisava investigar pistas deixadas pelos vilões e seguir seu rastro. Cynewulf
correria um sério risco para resgatar a sobrinha sequestrada, ao mesmo tempo em
que descobriria que precisaria arriscar-se ainda mais se quisesse impedir a
condenação de um vilarejo que estava no caminho de um desastre natural.
Ao fim da crônica, Diana relatou que sentiu-se impotente em diversas
ocasiões. Isso se devia ao fato de que planejava que a crônica e o personagem
corressem de uma determinada forma, mas eles tomaram rumos inesperados, o que
ela sabia ser natural aos RPGs. O que a intrigava é que, ainda assim, o resultado
final fora favorável ao que ela desejava como realização do personagem e da
narrativa que desejava. Então, durante momentos em que essa sensação foi
retomada para debate, Diana foi pouco a pouco percebendo como a expectativa que
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depositava nas relações era uma reprodução das manipulações que sofria pela mãe
quando se afligia que outro fizesse uma escolha que não teria sido a sua. Mais
ainda, cogitou a proporção da insegurança que deveria sentir, mas que buscava
ocultar através da idealização de que o outro seria mais capacitado.
Diana também passou a refletir sobre o fardo que essa idealização havia se
tornado para ela e para os que a cercavam. Um fardo injusto e impossível de ser
sustentado, segundo ela. Todavia, soltar essa pesada carga seria assumir riscos e
responsabilidade. A principal delas seria se expor mais ativamente e lidar com
possíveis quebras de relacionamento com a mãe ou com o trabalho. Antecipava
uma perda e sentia-se enlutada por ver-se saindo de uma posição, até então,
aparentemente confortável.
Até o encerramento do processo terapêutico, Diana posicionou-se em questões
que julgou insustentáveis no trato com os colegas de trabalhos e, principalmente, no
papel que a relação com a mãe ocupava em sua vida. Em consequência precisou lidar
com resultados adversos aos desejados, seja por frustração, por enfrentamento ou por
flexibilizações. Ainda assim, considerou que manter-se no estado anterior de resignação
já vinha sendo adverso e mais nocivo. Em certa medida, pediu demissão do trabalho e,
passado um tempo, procurou novas opções. A relação com a mãe também foi
temporariamente abalada por muitos conflitos e punições, depois foi reconfigurada para
negociações e tentativas de respeito mútuo. Ela também expressou como alguns
valores e algumas condutas funcionam melhor na ficção do que fora dela, e acreditava
que havia fortes razões para que assim o fosse. O principal deles era que personagens
literários expressam desejos que nem sempre seriam honestos consigo mesmos, caso
fossem de carne. Ao invés disso, representavam desejos demasiado idealizados e
exigentes, que respondiam apenas aos interesses do autor em sua criação narrativa.
Encarar que perdera uma crença que antes parecia tão bela e correta, segundo Diana,
era o mais desolador e concreto desta experiência, mas também a libertava de
angústias a respeito de supostas separações. Enfrentara separações reais e percebeu
como possíveis de sobreviver.

2.2.3 Caso Erik

Erik foi atendido em um contexto hospitalar. Com idade de 8 anos, vinha de
outra cidade e por breve ocasião frequentava quinzenalmente um ambulatório
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pediátrico com diferentes clínicas nas áreas da saúde. O ambulatório era situado
nas dependências de um hospital público e possuía uma área destinada
exclusivamente

ao

acolhimento

infantil,

em

um

projeto

de

humanização

recentemente implantado. Erik fazia exames de sangue e avaliações clínicas com
periodicidade devido a uma infecção que gerou suspeita de leucemia parte da
equipe e a necessidade de uma ação investigativa e, simultaneamente dentro dos
limites seguros, preventiva. No intervalo entre consultas e medicações, fazia uso do
espaço destinado a brinquedos e crianças. Os atendimentos foram realizados nesse
espaço em caráter individual, em um período de 2 meses.
Erik morava com a mãe e, poucos meses antes dos atendimentos, o padrasto
também fora morar com ambos. O pai morava na mesma cidade e recebia visitas do
filho a cada quinze dias, por determinação do juiz que oficializou a separação 4 anos
atrás. Fora essas visitas, o pai mostrava-se desinteressado e descumpridor das
responsabilidades, conforme relatou a mãe de Erik. Também relatou que o padrasto,
desde que se mudara para viver com ela e Erik, assumira importantes papéis
afetivos e participativos no relacionamento com enteado. Segundo o casal, Erik
costumava apresentar boas notas na escola e se relacionar carinhosamente com os
colegas e professores. A parte as sérias preocupações com a saúde e o tratamento
dele, trouxeram como queixa que Erik vinha expressando um apetite descontrolado,
momentos de raiva e momentos de tristeza onde se recusava a colaborar em
qualquer afazer doméstico. Foi sugerido ao casal que pudesse se tratar de uma
expressão da angústia em relação aos processos pelos quais vinha passando, mas
o casal afirmou que Erik vinha aceitando bem ao tratamento e não dimensionava a
possível doença em toda sua gravidade. Essa fora uma opção do casal: preservar a
informação sobre a suposta leucemia do filho até que esta se confirmasse.
Acreditavam que sua reação era, na verdade, uma reação à chegada do padrasto,
por ciúmes.
Nos encontros com o terapeuta, Erik se mostrou muito receptivo a
permanecer na ausência da mãe e do padrasto. Demonstrou conhecer e nutrir
carinho por outros membros da equipe do ambulatório, bem como por outros
pacientes que partilhavam espaços em comum. Também era um destaque sua
fluidez na fala, sentindo-se à vontade para perguntar ou para contar. Relatava ter
vários amigos e apenas um inimigo na escola. Também relatava estar apaixonado
por duas meninas de sua sala, mas que uma iria embora no fim do ano. O contato
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com ele e com os responsáveis demonstrou que Erik, ao longo de sua vida,
construíra vínculos seguros.
Os atendimentos foram feitos sempre com recursos lúdicos como jogos,
brinquedos e material gráfico. Erik se mostrou interessado por campos diversos
como música (que aprendera com o padrasto), heróis do cinema, ciência,
computadores e mistérios. Relatava que o que mais gostava de fazer era comer
doces e correr, mas que sua mãe vinha restringindo esses prazeres desde que
adoecera. Também expressava que não gostava de estar doente e que torcia para
que não viesse a morrer em breve.
Devido a sua desenvoltura na fala e a ter expresso interesse por um jogo de
interpretação online que costumava jogar com a supervisão da mãe ou do padrasto,
foi apresentado a Erik uma versão infantil27 do D&D, como um jogo de contar
histórias. Ele recebeu a proposta com muito interesse e expressou o desejo de
contar uma história aventuresca sobre fantasia e cura. Erik criou um personagem
chamado Star. Tratava-se de um mago muito velho e que havia abandonado um
amigo ao perigo em um passado distante. Erik disse ter se inspirado em um filme de
herói que assistira.
As crônicas sobre Star ocorreram em duas sessões. Ao longo delas, Star
partiu em busca de uma poção mágica que salvaria a aldeia onde morava de uma
doença fatal de pele. Para conseguir essa poção precisou convencer os guardas da
cidade a deixa-lo sair. Como não conseguiu pela fala, Star fugiu escondido e deixou
anotado um pedido de desculpas explicando o que faria. Depois enfrentou monstros
em um castelo abandonado e trouxe a poção de volta para a cidade. Por fim,
precisou convencer os aldeões, que o viam como um fugitivo, a tomarem a cura e o
fez quando ele mesmo a tomou. Curada a aldeia foi até os guardas da cidade se
entregar por saber que cometera um crime.
Erik expressava muita alegria em contar histórias sobre Star e dizia pensar
muito nelas, inclusive contando-as para outras pessoas como sua família, colegas e
outros usuários do atendimento hospitalar. Mais ainda, Erik dizia gostar de Star e
que desejava um dia contar em jogo uma história sobre como seria o reencontro
com o amigo que havia traído. Porém, Erik recebeu alta do tratamento e um

27

First Quest: Uma introdução aos jogos de RPG, de 1994, foi lançado em bancas de jornal e livrarias
no Brasil no ano seguinte. Vinha com figuras plásticas, cartões ilustrados e um CD com trilha sonora
para atrair o público a partir de 10 anos de idade que nunca haviam tomado contato com RPGs.
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prognóstico muito possibilitador, não voltando mais ao ambulatório onde os
encontros ocorriam. Dessa maneira, as sessões foram encerradas.

2.2.4 Caso Ferdinando

Ferdinando tinha a idade de 15 anos à época dos atendimentos. Filho caçula
de uma família de 4 filhos. Fora adotado no terceiro dia de vida, em um processo
juridicamente irregular de doação direta por parte da mãe biológica. Seus irmãos
eram filhos biológicos do casal. Porém, Ferdinando só teve conhecimento da
realidade da adoção aos 6 anos de idade ao questionar sobre a ausência de fotos
do período de gestação da mãe e, segundo a mãe, sem verem uma justificativa
plausível, ela e o marido responderam que ele fora gestado no coração, o que
motivou Ferdinando a procurar sobre o órgão cardíaco em uma enciclopédia da casa
e continuar questionando o casal até que estes revelassem. O pai, a parte o trabalho
formal, ocupava um papel importante na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o que o
tornava muito ausente do cotidiano doméstico. Também por conta disso, os dogmas
religiosos eram todos muito presentes no dia a dia familiar. Suas práticas diárias e
semanais eram seguidas e exigidas a todos os membros da família, o que incluía
algumas restrições alimentares e peças de roupas exclusivas.
A mãe de Ferdinando procurou atendimento psicoterapêutico por acreditar
que o filho pudesse ser portador de algum distúrbio de

personalidade.

Provavelmente, segundo ela, em decorrência da genética da mãe biológica ou
hábitos da mesma durante a gestação. Queixou que ele fazia muito uso de palavras
ofensivas e que recentemente fora pego fumando escondido na escola. Também se
queixou que os interesses do filho eram só por filmes violentos ou músicas que, para
a visão dela, eram ruins. Também se queixou que o filho não se interessava pela
escola ou pela igreja, preferindo ao invés disso se dedicar apenas a dança e às
artes marciais. Ferdinando praticava street dance e karatê através de vídeo-aulas
que assistia pela internet. Por fim, a mãe expressou preocupação com o fato de que
acreditava que este filho pudesse estar se masturbando, o que contrariava um
importante dogma religioso que fora constantemente passado para toda a família.
Quando apontado que algumas das queixas pareciam, na verdade, fazer parte de
hábitos comuns a outros jovens nesse período da vida, como uso de palavras de
baixo calão, masturbação e desinteresse escolar, e que, inclusive, essa entrevista
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inicial dava a entender que Ferdinando apresentava uma excepcional capacidade de
aprendizagem, a mãe alegou que seus outros filhos jamais se comportaram assim.
Nos atendimentos iniciais com Ferdinando, ele se mostrou resistente. Tratava
a ideia de terapia como uma perda de tempo. Dizia que preferiria apenas conversar
sobre karatê ou sexo - contando e tirando dúvidas - e que não contaria nenhuma
verdade sobre o que se passava dentro dele ao psicólogo. Passado um tempo, foi
sugerido que ele tentasse se expressar em sessão através das artes marciais28, se
lhe parecesse mais fácil. A proposta era de que determinasse locais da sala de
atendimento que simbolizassem alguma emoção que considerasse importante e
comum em sua vida. Escolheu quatro cantos e determinou que um deles seria o
prazer, outro a raiva, outro a tristeza e outro a transcendência. Então, foi pedido que
em cada um desses espaços ele criasse uma espécie de kata29 próprio daquela
emoção. Feitos os katas, foi incentivado então que ele pudesse falar sobre como
criara cada um deles, no que estava pensando e no que sentira ao fazê-lo.
Incialmente, mostrou uma expressão superficial para explicar o processo. Logo em
seguida, recorreu a citações de uma entrevista que assistira do ator e artista marcial
Bruce Lee.
Desse ponto em diante, Ferdinando sentiu-se mais à vontade para falar sobre
as dificuldades com a família. Embora em muitos momentos tratasse a psicoterapia
com deboche ou agressividade, sua resistência ao vínculo com o terapeuta reduzia
gradualmente.

Ferdinando expressou profundo ódio ao pai, por este não

compreendê-lo e nunca dar carinhos físicos. Também expressou um desprezo pela
mãe, que sempre lhe cobrava que fosse como os irmãos mesmo sabendo que ele
não era um dos irmãos. Ocasionalmente verbalizava que a única solução que
acreditava para sua vida era fugir de casa ou que um acidente matasse toda a
família. Também foi após a experiência com os katas que Ferdinando trouxe para a
terapia fantasias que ele vinha tendo a respeito de como seria sua vida sexual no
futuro e de como ele consumia pornografia quando visitava um tio que não seguia a
mesma fé que o resto de sua família.

28

Tal modelo foi adaptado como uma performance conhecida como Caixa Rasa. Na técnica,
resumidamente, cada participante “entra” em um espaço destinado a viver determinadas emoções e
se vê livre para expressá-las da forma desejada e possível, podendo retornar ao mesmo espaço,
depois de ter “entrado” em outros, para “assistir” a própria manifestação e a de outros participantes
(Schechner, 2002).
29 Sequência de golpes de karatê, também conhecido como formas.

Método e Casuística | 83

Entremeado a estes momentos de confiança, Ferdinando desejava falar sobre
outros filmes que assistia. Geralmente filmes de horror com temáticas satânicas ou
filmes sobre crimes. Em um dado momento do processo terapêutico, foi proposto o
D&D, como um recurso de estar próximo das histórias dos filmes que gostava. Ele
aceitou jogar sem demonstrar um interesse profundo. Criou para si um personagem
que não tinha nome. Tratava-se de um personagem da raça dos elfos – ou seja,
não-humano - cuja profissão era ser um ladrão30, descendente de uma família
tradicionalmente de ladrões. De acordo com o manual de regras, as principais
habilidades de um ladrão seriam a agilidade e a furtividade. Mesmo ciente dessa
informação, Ferdinando optou por um ladrão que fosse forte e combativo.
Durante a crônica, o ladrão deveria penetrar um labirinto escondido e
encontrar um documento. Entretanto, Ferdinando percebeu a dificuldade do
personagem em se esgueirar, escalar, espreitar ou agir sorrateiramente, como era
esperado para um ladrão. Então, optou por tentar resolver os desafios que
encontrava através de piadas e danças que encantassem os adversários. Logo ao
dar-se conta dessa possibilidade, Ferdinando perdeu o interesse pelo jogo.
A partir de então, o processo terapêutico caminhou discutindo, inicialmente, o
jogo e, em seguida, comparando com uma escuta do terapeuta de como Carlos não
se percebia pertencendo à sua própria família adotiva. Mais ainda, ele sentia que a
expectativa depositada sobre ele era irreal e dizia mais respeito à família ser aceita
no ambiente religioso pela comunidade do que a deles realmente o desejarem como
filho. Ferdinando ainda expôs o desejo de encontrar uma namorada com quem
pudesse transar, ter sua própria família e não mais precisar estar com os pais.
Entretanto, em pouco tempo os atendimentos foram interrompidos por desejo
da mãe. Ela havia encontrado um tratamento alternativo em uma Igreja dos Santos
dos Últimas Dias em outra cidade e iria tentar. Mesmo sendo informada pelo
terapeuta que um processo em psicologia e um processo espiritual, embora
diferentes, pudessem ser igualmente importantes naquele momento, o trabalho com
Ferdinando foi interrompido.

30

De formar a evitar equívocos e julgamentos morais, essa classe de personagem passou a receber
o nome de ladino em anos mais recentes.
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2.2.5 Caso Gabriela

Gabriela, com 6 anos de idade na ocasião, foi atendida em uma única sessão
clínica, no contexto de plantão psicológico voluntário, dentro de um ambulatório
hospitalar. A avó materna buscou esse formato emergencial de atendimento como
algo paliativo, pois relatava que já estava em uma fila de espera para
acompanhamento terapêutico com estagiários em uma universidade local, mas não
sabia ao certo em quanto tempo seria chamada. E acreditava que a situação na qual
ela, uma filha e a neta se demandava cada vez mais urgência.
O motivo da procura por atendimento psicológico se dava pelo fato de a mãe
de Gabriela ter falecido em um acidente 2 meses antes da consulta e desde então
ela fora morar com a tia materna. Nesse período, não foi informado a Gabriela que a
mãe havia falecido, com medo que ela não soubesse lidar com o fato e ficasse
demasiadamente triste. Ao invés disso foi-lhe contado que a mãe fora viajar de avião
para um lugar muito longe. E viajar de avião era algo totalmente inédito para a
família, por isso a escolha dessa explicação. O pai de Gabriela, por sua vez,
adoecera física e emocionalmente após o falecimento da esposa, segundo a avó, e
não se mostrava apto a gerenciar a casa ou cuidar da filha. A avó ainda relatou que
desde o ocorrido a Gabriela não se alimentava bem e tinha por hábito agredir
fisicamente os animais de estimação na casa da tia. Também era constante passar
as noites acordada olhando para o céu e procurando o avião onde a mãe estava,
expressando que gostaria de ir viajar com ela. E quando identificava um avião
sobrevoando a casa expressava o que os familiares identificavam como uma aflição
ou ansiedade. Por fim, também foi trazido à tona que o único interesse de Gabriela
estava em um livro de contos de fadas que ela raramente largava e pedia
constantemente que a tia ou a avó lessem as histórias ali escritas.
Tendo em vista possíveis encaminhamentos, uma vez que a própria Gabriela
e sua tia estavam presentes na sala de espera do ambulatório, foi sugerido que ela
pudesse entrar ao atendimento para fins de avaliação e acolhimento. No momento
do convite feito pelo terapeuta a paciente se recusou a entrar sozinha. Em razão
disso, foi proposto que avó permanecesse junto na sala, mas que se ela não
desejasse brincar naquele momento com a Gabriela e o terapeuta, isso seria
respeitado. A paciente concordou com os termos e entrou na sala. Mostrou-se
retraída e constantemente avaliando a sala e buscando a avó com o olhar. Ao longo
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da sessão, pela escassez de recursos disponíveis para atendimento infantil, o
terapeuta sugeriu a Gabriela que eles iriam contar uma história juntos onde toda vez
que não soubessem como a história iria continuar eles jogariam uma moeda ao alto,
como em cara-ou-coroa, e decidiriam através do resultado dela entre duas opções
pensadas antes.
Gabriela expressou o desejo de contar uma história sobre princesas, ao que
terapeuta propôs que ela mesma fosse essa princesa da história enquanto ele iria
contando as coisas que estavam acontecendo com a princesa, de acordo com as
histórias que ela mais gostasse. A princesa escolhida por Gabriela foi a Bela
Adormecida e a história envolvia descobrir um jeito do cabelo crescer bem rápido
para ela poder amarrar no alto de uma torre e escalar até seu topo para entrar pela
janela, pois a mãe da Bela Adormecida estava lá. Houve duas formas de se
conseguir uma varinha mágica que fizesse o cabelo crescer: com uma fadamadrinha e com uma bruxa-boa, ao passo que Gabriela decidiu que a Bela
Adormecida deveria ir atrás das duas, para o cabelo crescer ainda mais e com
bastante rapidez, segundo ela acreditava.
Uma vez conseguido o cabelo comprido como queria, a princesa precisou
atravessar uma floresta escura e fria durante a noite. Ao fim da floresta estava a
torre e a Bela Adormecida conseguiu jogar o cabelo, acertar o gancho e subir pela
parede. Dentro do quarto, no alto da torre, estava a mãe da Bela Adormecida
dormindo. E Gabriela decidiu que era melhor deixar ela dormindo para não
incomodar, então disse que a princesa iria dormir abraçada com ela na cama. Disse
também que acordariam no dia seguinte para brincar com o príncipe encantado, e
que esse era o fim da história. O terapeuta concordou que a história poderia acabar
nesse ponto.
Ao fim do atendimento, o terapeuta pediu a Gabriela que pudesse conversar
sozinho mais um pouco com a avó e usou esse tempo para indicar que a família
tentasse dar a notícia sobre o falecimento da mãe assim que possível e com a maior
clareza e objetividade que conseguissem, evitando metáforas e outras forças de
expressão, mas sem perder de foco o afeto e o acolhimento. Avaliou que a angústia
de não haver uma explicação definitiva sobre a ausência da mãe poderia estar
deixando Gabriela insegura, ao mesmo tempo em que internamente aparentasse
suspeitar de que havia algo sendo escondido dela. Devido à natureza própria do
ambiente e dos atendimentos de plantão, não havia como garantir que Gabriela teria
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continuidade com o mesmo psicólogo caso tornassem a procurar o serviço
oferecido, motivo pelo qual não houve outro acompanhamento do caso. Todavia,
parecia extremamente salutar que Gabriela pudesse estar em terapia para enfrentar
essa perda. Dessa forma, foi sustentada a sugestão de que permanecessem na fila
de espera pelo atendimento psicológico que haviam procurado.

2.2.6 Caso André

Os pais de André, divorciados há 2 anos na ocasião do atendimento,
procuraram a psicologia como recurso para orientação vocacional e profissional,
pois entendiam que o filho, então com 15 anos, não tinha ao certo um foco para o
futuro. A queixa foi em sua grande maioria apresentada pela mãe, restando ao pai o
papel de endossar o que era apresentado. Ambos afirmaram que André era um
rapaz muito sociável com os amigos e com a família, sendo usualmente querido por
todos. Entretanto, não reconheciam nele um esforço para os estudos ou afazeres
domésticos, dedicando-se com interesse apenas ao futebol – que a mãe acreditava
não se tratar de um interesse legítimo no esporte em si, mas sim uma tentativa de
agradar ao pai, que por ser inculto não teria outro assunto sobre o qual conversar
com o filho. Também relataram, em termos de satisfação, que o filho não se
interessava excessivamente por atividades noturnas de lazer fora de casa,
preferindo ao invés disso ficar com a família. Por fim, acrescentaram, também com
satisfação, que, diferente do que viam em outros jovens de sua idade, André não
passava demasiado tempo fazendo uso da internet ou do celular. Quando
questionados mais profundamente a respeito da separação e do impacto que isso
poderia ter refletido em André, disseram que o filho e a filha – 6 anos mais velha mal sentiram a diferença, uma vez que o pai continuava a frequentar a casa onde
moravam todos os dias, jantando todos juntos ao menos uma vez por semana.
Segundo a mãe, a decisão do divórcio partiu dela, como maneira de resolver um
problema financeiro, uma vez que seu ex-marido não contribuía o suficiente com as
demandas domésticas e familiares. Por conta disso, encontraram como melhor
opção manterem-se amigos, mas sexual e afetivamente separados.
André chegou para os atendimentos muito curioso e disposto, valorizando
suas vaidades e mostrando-se afetuoso e receptivo, mas com um discurso próprio
constantemente superficial, sem explorar complexidades de emoções ou razões. Foi
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então apresentado a ele que a proposta de orientação vocacional e profissional
envolve um número limitado de sessões que tenham como foco uma anamnese e a
aplicação de algumas técnicas de avaliação que trace perfis de interesse e aptidões.
Ao longo da anamnese e, mesmo do período de aquecimento antes dos processos
de avaliação em si, André expressou em várias ocasiões como era satisfeito por ter
tudo o que realmente importa – a saber: família, um melhor amigo, beleza e
habilidade no futebol, nessa ordem de valor. Também verbalizou que era grato a
Deus por nunca ter tido nenhuma perda em sua vida. Muito embora soubesse que
seu avô materno estava com alguma doença séria que não compreendia e que
sequer imaginava como seria sentir um luto por ele.
Uma vez que algumas técnicas de avaliação psicológica têm aplicações
rápidas, especialmente os questionários e inventários, e que não se recomenda que
mais de uma seja aplicada na mesma sessão para evitar fadiga ou tendência no
sujeito, André teria um tempo disponível para partilhar com o terapeuta a cada dia
de atendimento. Partindo desse ponto, André questionou se havia algum jogo que
pudesse jogar, já que gostava muito de jogos de tabuleiro e sempre ouvira falar que
os psicólogos possuíam jogos diferentes e divertidos. Foi então apresentado uma
série de jogos que se adequassem a sua faixa etária, incluindo alguns RPGs. Estes
últimos foram o que atraíram mais a atenção de André, por serem novos e por que
se gostasse poderia pedir para o pai comprar para jogar com os amigos. E
expressou o desejo de que, quando houvesse tempo, pudessem jogá-los.
O RPG escolhido foi Vampiro: a máscara, pois sentia muito prazer com filmes
de temática de terror, embora também sentia muito medo, e também por que
gostaria de saber como era estar no papel de uma pessoa mal vista pelos que o
cercam. Para isso, criou um personagem extremamente belo chamado Honorius,
que fazia parte de uma família aristocrata, mas que optara guardar segredo sobre
sua condição para evitar que fossem ameaçados. A crônica, que por razões práticas
não pode ser alongada ou devidamente explorada, envolveu o lidar com as
limitações da existência de um vampiro: Honorius precisava encontrar boas razões
para explicar seus hábitos exclusivamente noturnos assim como convencer-se de
que valia a pena sugar o sangue de pessoas para garantir sua sobrevivência. Ainda
assim, dentro da história, era cercado por rumores que o tornavam temido no vilarejo
onde morava e, pela própria premissa do jogo, se via em constante alvos de intriga
por parte da comunidade vampírica, que parecia desenvolver um plano grandioso
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que não o incluía. Todavia, enquanto transitava por essas situações todas sem
realmente tentar resolvê-las, apenas esquivando-se, o que realmente afligia o
personagem, segundo André, é que justamente pelo fato de sua imortalidade
sobrenatural ele precisava observar a finitude de sua família. E, uma vez que não
desejava passar a maldição de ser um vampiro adiante, não encontrava uma forma
de impedir esse processo.
Os jogos, dentro das possibilidades de tempo, ocorreram durante todo o
processo de avaliação e orientação, mas em momento algum puderam ser o foco
dos atendimentos, uma vez que a natureza, tanto dos jogos quanto dos encontros,
eram outras. André, inclusive, expressou o desejo de continuar os atendimentos em
caráter de psicoterapia, mas os pais optaram por investir em aulas de reforço para
algumas disciplinas da escola como Biologia, História e Português. De qualquer
forma, o paciente trouxe em alguns encontros que passara a semana, entre uma
sessão e outra, lembrando do jogo como fonte de prazer e entretenimento, sem
refletir muito sobre o significado dele. Paralela e sincronicamente, no período de
aquecimento antes das aplicações das técnicas psicológicas, no mesmo período em
que ocorreram os jogos, foi gradualmente trazendo um desencanto com algumas
condutas da mãe em relação a desvalorizar o pai e a iniciar secretamente um novo
relacionamento. Também trouxe que, mesmo com as visitas constantes do pai, ele
percebia que este se tornava cada vez mais ausente de sua vida, não se
interessando mais pelo cotidiano como fazia durante o período em que moravam
juntos. Todavia, expressava logo em seguida que não lamentava a separação dos
pais e que continuava a ser alegre por ter a família viva e próxima, não vendo que a
mudança na rotina lhe causara nenhuma complicação.
O trabalho com André foi encerrado sugerindo que as áreas de Educação
Física e aplicações práticas da matemática, como algumas Engenharias – profissão
da mãe – estavam em destaque no seu campo de interesses e aptidões. Na sessão
devolutiva com os pais, foi feita uma recomendação aos pais de que buscassem
tanto abordar mais claramente o adoecimento do avô e a separação de ambos junto
ao filho, quanto que refletissem a respeito dos papéis que estavam ou não
assumindo a partir dessa escolha. Para o André foi sugerido que reconhecesse
quais eram as suas próprias demandas e se posicionasse a partir delas, mesmo que
isso implicasse em eventuais enfrentamentos que fossem contra o interesse de
quem o cerca, de forma a valorizar sua futura autonomia.
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3 PERFORMANCE COMO PSICOTERAPIA

Alguns dos casos apresentados anteriormente serão discutidos neste
capítulo. Em especial os atendimentos que duraram um tempo maior e configuraram
uma demanda de processos psicoterapêutico. A saber, especificamente o de Carlos
e o de Ferdinando. Outros casos, mesmo tendo se configurado como breves devido
às circunstâncias hospitalares ou focais devido à demanda, também serão
abordados como um implemento na reflexão. Já o caso de Diana, devido à alteração
de perspectiva que ele traz e o seu potencial de desenvolvimento, optou-se por
explora-lo em detalhes no capítulo seguinte, dando-lhe um espaço mais adequado
no diálogo com os levantamentos bibliográficos.
Dessa maneira, conforme apresentado em capítulos anteriores, onde há uma
revisão sobre os contextos históricos dos jogos de interpretação, estes vem sido
estudados desde a década de 1980. Cerca de uma década após seu surgimento, os
RPGs alcançaram um sucesso de vendas e público. Eram comercializados não mais
apenas em lojas especializadas em hobbies para adultos, mas também em grandes
mercados e lojas de brinquedos. As publicidades circulavam pela televisão e jornais.
Não demoraria a que chegassem aos noticiários e as primeiras investigações
fossem feitas por repórteres (Tresca, 2010, p. 69). Todavia, enquanto esses estudos
iniciais documentavam a possibilidade de um perfil padrão de jogadores e o impacto
social desses jogos, as ciências humanas buscaram um outro viés. A psicologia logo
buscou compreender tanto os possíveis prejuízos comportamentais e emocionais
que seus jogadores poderiam apresentar, quanto possíveis contribuições em
relacionamentos interpessoais (Fine, 2002, p. 84). A parte algumas explorações
como objeto para testagem de personalidade, o primeiro indício do uso do RPG
como um instrumento terapêutico está em Hughes (1988). Em seu misto de relato de
caso com o que o autor chama de etnografia amadora, o psiquiatra entrevistou
jovens adultos com práticas frequentes de jogos de interpretação para constituir o
que Geertz já havia definido como ethos31.
Com base no discurso dos jovens entrevistados pelo próprio Hughes, o autor
apresenta dois conceitos que considera indissociáveis ao RPG. O primeiro se trata
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Ethos, em Geertz, diz respeito ao significado particular que um indivíduo dá aos símbolos que
recebe de sua cultura. Em certa maneira, ethos é um paradigma de visão de mundo (Geertz,
1973/1989).
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de fantasia compartilhada. Esse termo implica em uma relação e percepção
transcendentes entre os jogadores que não possui qualidades do ego no aparelho
psíquico como propostas por Freud. Em outras palavras, diz respeito a possibilidade
de rpgistas diminuírem a força de suas defesas psíquicas e se aproximar do desejo
do outro, da mesma forma que o outro se aproxima de seus desejos. O segundo
conceito diz respeito ao limite32 voluntário. Ele impõe ao mesmo tempo tanto uma
identificação do jogador com seu personagem, com o intuito de ampliar a
experiência e diversão do jogo, quanto uma constante distância em relação às ações
e pensamentos que o personagem é capaz de fazer em relação à moral do jogador
(Hughes, 1988). Ambos os conceitos apresentados seriam responsáveis pela lógica
que rege o mundo de jogo. E essa lógica é que permite uma suspensão na crença
de que aquela narrativa partilhada seja possível. Ao menos em fantasia.
Hughes prossegue sua revisão teórica estabelecendo uma tipologia a respeito
da construção e interpretação dos personagens no RPG. Para o autor, os tais
personagens seriam símbolos. Estes símbolos pode se apresentar em termos tanto
estéticos quanto em uma representação do jogador. Essa representação, que é de
especial interesse à psicologia, seria a percepção que o próprio jogador tem de si e
uma manifestação das estruturas do seu ego. Personagens, tais quais os símbolos,
podem ser representados como compensatórios ou como extravasantes. Enquanto
personagens compensatórios, seriam símbolos de desejos. Em contrapartida,
personagens extravagantes seriam símbolos de recalques (Hughes, 1988).
Tais símbolos são sempre composto em parte por esta realidade interna do
jogador e também por resquícios da realidade externa na qual está inserido. Vê-se
aqui uma aproximação com as propostas de Bakhtin (1975/1981). Partidas de RPG
são um espaço onde jogadores falam com jogadores e como jogadores. Mas
também é um espaço onde jogadores falam como personagens e com personagens,
estes últimos, por sua vez, falam pelos jogadores. Essas múltiplas camadas
verbalizadas do diálogo exploram um amplo potencial do lugar do qual se fala e do
endereçamento desta fala. Também ilustra com clareza quais vozes compõe essa
fala: a experiência do jogador, o conhecimento que o jogador tem sobre as regras, o
conhecimento que o jogador tem sobre o personagem e o conhecimento que o
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Em revisão, Hitchens e Drachen (2008), vão chamar esse conceito de recurso. Para os autores, os
recursos são justamente as regras e cenários em que os jogadores voluntariamente interagem para
solucionar os conflitos da ficção que estão a partilhar.
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jogador interpreta que seu personagem tenha. Vale ressaltar que para Hughes,
psiquiatra psicanalista, há um processo de transferência que permeia a relação entre
o grupo de jogadores com o mestre. Uma vez que o mestre é usualmente visto pelo
grupo como o único jogador que pode estar acima das regras e determinante do
ethos da narrativa – ele deteria para si o falo simbólico dessa relação. Mas como
toda transferência, há aqui também uma fantasia: o mestre, em realidade, é uma
peça do jogo.
Hughes ainda evoca os apontamentos de Lévi-Strauss acerca do papel da
psicanálise em uma comunidade. Tal qual é o xamanismo em sociedades tribais, a
psicanálise seria um dos pilares de sustentação de uma cultura em comum. O
psicanalista, como um xamã, é um membro da mesma comunidade que o enfermo,
mas ele atua em um lugar às margens dela e é capaz de guiar o enfermo em uma
jornada interna pelo campo simbólico, para fora da comunidade. Ao fim do processo
de cura, o enfermo retorna a contribuir com a comunidade. Dessa forma, ao
simbolizar seu ego como um personagem no jogo um paciente pode reorganizar
estruturas adoecidas, tanto dele quanto do personagem, assumindo o controle de
suas próprias elaborações do processo (Hughes, 1988).
E partindo do lugar de mestre em um jogo de interpretação, Hughes realiza
seu estudo de caso sobre uma jovem em depressão, enquanto personagem.
Hughes vem a jogar como mestre por conhecer bem as regras e o cenário do jogo.
Também reflete adequado ao lugar que ocupa enquanto analista a conduzir sua
paciente, uma vez que há temas específicos que deseja abordar. Ciente de que sua
paciente e ele partilhavam um interesse em comum por RPGs, em especial o Call of
Cthulhu, decide fazer uso do jogo enquanto instrumento. Para isto propõe que a
paciente e jogadora, diagnosticada com depressão e expressando dúvidas a
respeito de sua sexualidade, construísse um personagem com transtorno depressivo
de humor e do sexo masculino. Justifica seu direcionamento e estabelece que, três
vezes por sessão, a jogadora poderia anular uma ação ou fala de sua personagem
da qual viesse a se arrepender. Interpretar a depressão seria uma forma para que a
paciente pudesse tomar consciência de como percebia seus sintomas e de como
eles impactavam o seu entorno.
Embora haja uma certa obviedade no uso do RPG como material de
investigação psicológica e de reconhecimento de demandas, toma-se como o
exemplo o caso apresentado nesta dissertação de Ferdinando. Justamente por essa
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precisão de como se dá o processo da criação do personagem – através de
escolhas não aleatórias de características físicas, morais e intelectuais - e,
consequentemente, de sua interpretação. O processo de criação de seu
personagem foi feito de forma que ele refletisse a respeito de cada escolha. As
motivações para ser um ladrão não pertencente à raça dos humanos e as limitações
que, segundo o manual do D&D, estaria implicando seu personagem ao reduzir as
habilidades de agilidade e de combate ao mesmo tempo em que valorizava o seu
carisma e suas capacidades de dançar. A própria descrição da aparência, da
personalidade e, principalmente, da história pregressa da vida do personagem,
acabou por trazer recursos ricos para o processo terapêutico. No momento em que
opta por um personagem que pertence a uma família de ladrões, mas que não
partilha das mesmas habilidades, o jogador parece estar a falar de como não se
sente ele mesmo pertencendo a sua família adotiva e a exigência de praticar
dogmas religiosos muito rígidos, constantes e intensos que pouco parecem
responder aos seus anseios sociais e espirituais.
O resultado dessa criação em sessão se deu quando foi apresentado pelo
mestre uma aventura de temática de fantasia medieval que envolvia encontrar e
entrar em um labirinto habitado pelo exército inimigo e resgatar um documento. Em
poucos minutos o paciente percebeu a inabilidade de seu personagem em se
esgueirar, escalar e agir sorrateiramente, todavia escapou da morte através do
diálogo e, mais surpreendentemente – inclusive para ele -, através de uma dança
com o intuito de entreter e distrair os adversários. A partir de então, o paciente
relatou ter perdido o interesse no jogo. As expectativas que as regras do jogo
apontavam como garantia de sucesso para o personagem se mostraram para ele
apenas como uma reafirmação de valores: era necessário seguir um perfil para
pertencer à classe dos ladrões, ao que ele buscou incialmente sabotar, de alguma
forma. Possivelmente pela sensação de não pertença e não merecimento que a
família usualmente anunciava. Hughes (1988) contorna essa limitação de significado
ao tratar a regra como também um instrumento de investigação. Quando propõe que
à sua paciente é permitido anular alguma ação da qual se arrependa, ele está a
incentivar que a paciente se expresse no espaço entre as regras e a narrativa.
Ferdinando o faz por conta própria. Ele supera as expectativas depositadas sobre o
personagem – limitado socialmente pela profissão e pela raça, bem como pelas
melhores habilidades serem inaptas a sua profissão - e soluciona conflitos através
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de um uso que faz de sua criatividade enquanto narrador de seu personagem. Ele
dobra a regra e se apresenta como um ladrão que pode também ser um dançarino.
Essa vem a ser justamente sua angústia enquanto paciente: no íntimo não deseja
dobrar a regra, ao invés disso deseja sim pertencer aos valores mórmons, pois isso
implica em pertencer a uma família, receber um nome – nome que seu personagem,
assim como, as crianças disponíveis à adoção não possuem, o sobrenome -, mas
espera ser aceito enquanto um mórmon que dança e luta. Ou seja, seu desejo talvez
fosse de que a regra fosse outra.
Essa reflexão é semelhante a que se faz a respeito de André, o último caso
apresentado. Lá, há uma manifestação por parte do jogador em partilhar da vivência
que concerne aos vampiros do jogo, por outro há um desejo do personagem vampiro
em que essa vivência fosse outra, com menos sacrifícios. Personagem e jogador
estão a falar, em verdade, de como os processos de amadurecimento, aceitação e
comprometimento se mostram desafiadores e, por ora, ameaçadores. Ao mesmo
tempo, desejam esses processos. Afinal, não só o jogador André escolheu para si
um personagem vampiro imortal que se recusa a transformar os familiares também
em vampiros, como também a pessoa André deseja tomar decisões sobre seu futuro
e formar opiniões sobre sua família apesar do temor da dificuldade em contrariar as
expectativas da mãe.
Já no caso clínico de Carlos, por outro lado, o evento de reflexão permanece
nos diálogos acima da mesa do jogo. A mudança de percepção está na relação
entre os jogadores e no ato de jogar em si. É relatado como nunca antes o paciente
havia se percebido enfrentando um luto. Muito embora relatasse que a separação
dos pais em sua infância fora uma perda dolorosa, em um dado momento ele relata
que esse luto não fora convencionalmente vivido ou expresso. O sujeito discutido
alega que quando criança se esforçara em aceitar os fatos que permeavam sua vida
como eles eram e não se permitir sentir raiva ou tristeza, com medo de que isso
trouxesse proporções ainda mais catastróficas para o evento que atingia a família.
Ele ainda traz que acreditava que fora naquele ponto de sua infância que
intelectualmente se voltara para o isolamento das atividades físicas ou sociais. Isso
fica evidente no segundo momento de seu atendimento, quando retorna ao processo
terapêutico meses após ter perdido a avó com quem convivia, mas trazendo dúvidas
a respeito da faculdade que tentaria fazer e do convívio que vinha tendo com amigos
no cursinho e na comunidade DeMolay.
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Juntos com esses amigos havia formado um grupo para jogar RPG aos sábados.
Um ponto chave desse grupo, para Carlos, era a presença de uma garota já experiente
nos jogos de interpretação e que o surpreendeu justamente por fazê-lo pensar pela
primeira vez em sua vida que garotas e mulheres também não estavam destinadas a
ocupar lugares estereotipados de padrões de comportamento e de círculo social33. Até
então, mesmo identificando-se com desejos heterossexuais, nunca havia se atraído para
qualquer possível relação amorosa e nem as visualizava no futuro, por não acreditar que
uma mulher pudesse se equiparar em competência intelectual ou buscar se divertir com
os mesmos interesses. O reconhecimento dessa equidade entre os gêneros se deu ao
longo de suas narrativas de como o jogo vinha se desenvolvendo. A garota em questão
construíra um personagem que além de relevante para a aventura vivida pelo grupo,
também se destacava por características divertidas e singulares. Em outras palavras, a
garota e seu personagem começaram a fazer diferença nos seus pensamentos do dia a
dia. As sessões de jogos com os amigos e as sessões de psicoterapia ajudaram-no a
perceber que outras mulheres de sua história pessoal, tal qual sua avó, eram únicas a
sua maneira e poderiam ocupar um lugar estruturante em sua vida. Ter se apaixonado,
em certa medida, havia permitido viver o luto pela sua avó – ele reconhecia que havia
mulheres que admirava e que poderiam oferecerem conteúdos que homens não
poderiam. Observar a personagem de uma jogadora abriu espaço para que cogitasse
estabelecer novos tipos de laços afetivos. Dessa vez com mais confiança.
Havendo uma certa beleza em presenciar esse processo, o trabalho
terapêutico então eliciou um momento de amadurecimento onde foi afastado o
interesse do jogar pelo jogar e mergulhou em questões sobre a formação dos
poucos vínculos que tivera ao longo de sua vida, especialmente com a família. Pode
então expressar e viver o luto pela separação dos pais e pela vida que desejara ter
quando criança. E talvez, o que se mostrou mais importante nesse momento de
reavaliação foi tomar decisões sobre o que fazer com o que sentia. Uma dessas
decisões foi firmar a relação reestabelecida com a figura paterna. Da mesma forma,
conseguiu a enxergar os mecanismos pelos quais ele poderia se aproximar de
círculos de relacionamento no grupo de amigos.
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Stenros e Sihvonen (2015) relatam como condutas machistas de julgamento entre os jogadores
sempre foi uma constante na comunidade rpgista. Entretanto, também apontam como a indústria de
publicações se esmerou em alterar essa realidade através de publicações de regras mais
equalitárias, escritas dirigidas ao pronome feminino de tratamento e, especialmente, na construção de
ambientações que abordassem jogos com maior diversidade sexual.
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Retornando a Hughes, um dado de nota a ser atribuído a essa referência
clínica diz respeito ao cenário e sistema de regras escolhido pelo psiquiatra para sua
intervenção terapêutica. O jogo utilizado foi Call of Cthulhu que, segundo apontou
Bowman (2010, p.), funcionou como a primeira grande revolução nos jogos de
interpretação depois de sua criação e difusão. Resgatando o que foi mencionado
anteriormente, isso se devia ao fato de os jogadores, pela primeira vez, estarem
limitados a interpretar personagens exclusivamente humanos vivendo em um mundo
quase exatamente igual ao dos jogadores. Mais focado na experiência investigativa
do que combativa, Call of Cthulhu propiciou uma maturidade no perfil dos jogadores
bem como uma real necessidade de interpretação dos personagens por parte dos
mesmos. Embasado na literatura de horror cósmico e ficção especulativa de H. P.
Lovecraft, um autor até então restrito apenas a um nicho específico de leitores, esse
jogo introduziu transtornos psiquiátricos como um tema central. Inclusive tendo todo
um capítulo dedicado a apresentar quais transtornos são reconhecidos pela
Associação Americana de Psiquiatria, quais o tratamentos indicados e resultados
esperados. No texto encontrado do próprio manual de regras desse jogo, diz-se que
o adoecimento mental de um personagem é uma experiência que balança e
transforma o mundo outrora acreditado, mas cuja presença implica em momentos
únicos de lucidez. Mais ainda, dentro do jogo, as regras e narrativas tratam que
processos terapêuticos realizados com sucesso em um transtorno mental atrelam
uma maturidade emocional ao personagem (Petersen & Willis, 2005, p. 82).
Partindo de muitos referenciais teóricos psicanalíticos em comum com os de
Hughes, uma das mais decisivas publicações envolvendo RPG enquanto
instrumento terapêutico (Hawkes-Robinson, 2008) se dá com Blackmon e se inicia
em um ponto semelhante ao que se encontra em dado momento no caso de Carlos.
O psiquiatra relata como, no atendimento a um jovem diagnosticado como
esquizoide, tomou as narrativas que o paciente trazia a cerca de seu grupo de jogos
e deliberadamente as interpretou como se fossem sonhos lúcidos. Colocava-se
assim não no lugar de coautor que tece uma narrativa, mas de quem a desnovela e
a partilha. Para o autor, embasado também pela neurologia, o sonho lúcido possui
qualidades tais quais as da fase REM34 do sono. Portanto, o sistema de gratificação
instintiva própria dos sonhos e assimilação de experiências desagradáveis seriam
34

Rapid Eyes Moviment, ou movimento rápido dos olhos. Trata-se do estágio biológico do sono onde
os sonhos são produzidos com mais intensidade.
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orgânicas ao contador de histórias. Blackmon, ao concluir seu artigo, discute que o
fantasiar nos jogos de interpretação teriam as mesmas características que
Bettleheim traz para os contos de fadas: canalizar emoções, vivenciar o que não é
permitido e refletir sobre esses aprendizados (Blackmon, 1994).
A citação que Blackmon faz à obra de Bettleheim aqui vem a remeter à breve
experiência descrita no caso de Gabriela. Uma vez que a paciente optou por narrar a
mescla de dois contos de fadas – A bela adormecida no bosque e Rapunzel –,
mesmo que em um contexto que não fosse o de contação de história, mas sim uma
adaptação improvisada e simplificada de RPG, ela parece estar a resgatar as
funções expressar desejos e temores. Isso fica ainda mais evidente ao concluir sua
história permitindo que a mãe de sua personagem permanecesse adormecida, como
que em uma morte simbólica. Uma vez que a jogadora Gabriela ainda não tinha a
notícia consciente de que a mãe falecera, não lhe era permitido enunciar o luto que
sentia, mas a personagem o fez por ela. Entende-se que, neste momento, seu
objetivo enquanto sujeito era o de buscar restaurar uma estrutura de realidade
externa e um investimento funcional de energia psíquica. E o fez comunicando-se
através da linguagem do brincar e do potencial do jogar.
Blackmon apoiou-se em princípios apontados por Winnicott. Conforme
discutido anteriormente, a teoria apresentada por Winnicott trata de que o brincar35 é
tal qual o fantasiar e, sobremaneira, um caminho projetivo para o inconsciente
(Blackmon, 1994). Winnicott assume que a psicoterapia é um espaço de jogo entre o
paciente e o psicoterapeuta. Sendo que esse espaço tem como objetivo resgatar a
habilidade do paciente como jogador (Winnicott, 1971). O outro espaço presente é o
espaço do próprio jogo. Trata-se do espaço potencial por onde transitam as
experiências e objetos que permitam ao paciente diferenciar o que é Eu e o que é o
outro36. Com o desenvolvimento da criança, portanto, o jogar e o brincar seriam
responsáveis pela estruturação esperada do aparelho psíquico e do investimento
adequado de energia (Winnicott, 1953).
35No

original em inglês é usada a palavra play cujo significado em português é atribuído tanto a
brincar, quanto a jogar ou interpretar. Aqui foi dada preferência à primeira tradução tendo em vista
tanto um vocabulário comum à psicanálise. Também para se evitar equívocos em relação ao
interpretar no contexto psicanalítico e no contexto dos jogos de interpretação.
36 Dentro do relato de caso apresentado por Blackmon, não seria necessário portanto que o terapeuta
assumisse a função de mestre em um jogo de interpretação para que houvesse transferência. O
próprio jogar e sua transitoriedade exercem o aspecto transferencial entre paciente e psicoterapeuta.
O espaço potencial, segundo Winnicott, remonta a relação mãe-bebê e a assimilação da realidade
(Winnicott, 1953).
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Tais dados parecem corroborar com o que Geertz chama de jogo profundo.
Conforme já previamente estabelecido, para Geertz toda cultura é um texto que
pode ser lido e interpretado. Ao tentar entender o que levava um balinês a criar um
galo e aposta-lo em uma briga ilegal, ele próprio percebeu que seria necessário ter
seus próprios galos e aposta-los contra os dos balineses. Dessa maneira, pode
experienciar o jogo como um risco e, logo, se viu também excitado em participar e,
principalmente, vencer as brigas de galo. Estava imerso no jogo e assim, pode tratalo como uma questão de séria importância em contraponto à noção de que o jogo
seria uma atividade frívola. Naquele momento, aquele jogo dizia algo sobre os
balineses e a melhor maneira de interpretar o que dizia, era escutar. E o que dizia
era sobre a vitalidade do jogar (1989).
Em certo aspecto, Schechner (2012a/2002, p. 123) parte do jogo profundo e
da imersão ao trazer a noção do jogo obscuro ou do jogar em escuridão. Segundo o
performer, essa seria uma modalidade de jogar que inclui necessariamente o não
saber tratar-se de um jogo. No jogo obscuro o jogador não entra em busca pelo
prazer ou pela vitória. Há um rompimento mais abrupto em direção a esta realidade,
uma vez que há um risco factível em andamento. Schechner (2012a/2002) vê no
entendimento winnicottiano do jogo como objeto de transição uma similaridade com
a teoria de Turner. Revisitando aqui as suas observações de campo na Zâmbia a
respeito da existência de rituais de passagem, para o etnógrafo, toda manifestação
ritualística que encene uma alteração na vida de um indivíduo em relação à sua
comunidade é um rito de passagem nos termos propostos por van Gennnep. Em
outras palavras, essas passagens são ao mesmo tempo uma mudança permanente
na vida do sujeito e sua comunidade, como um rito em si. Para que assim seja, a
comunidade se mune de seus símbolos próprios e ritualiza a passagem.
Valendo-se da conceituação da liminaridade como sendo um estado
fronteiriço entre a simultânea pertença e não-pertença ao determinado grupo
durante ritos de passagem Turner cunhou communitas como o lugar social onde os
símbolos atuam (Turner, 1967/2013). Um ritual, portanto, é o processo de
apropriação e ressignificação desses símbolos. O jogo também é um tempo de
experienciar uma quebra de segurança. Ao jogar há uma ultrapassagem das
normas, pois o espaço do jogo é um antiestrutura (Schener, 2002).
Ainda em Turner, essa ruptura proposta pela fantasia e pela representação
nos jogos e nos rituais, está presente no drama social. Uma aproximação estética
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entre religião, política e linguagem, ou seja, o drama social é um processo ritual
desenvolvido a partir de uma crise almejando uma reintegração ou separação
através da ação publicamente encenada (Schechner, 2012b/2002). Então, sendo o
jogo, e logo a psicoterapia, segundo Winnicott, tais quais um ritual, há de se
questionar qual seria o seu alvo de restauração. Também há de se investigar quais
seriam os símbolos a permitir esse processo. Segundo Cavalcanti (2012, p. 416), o
símbolo ritual para Turner atua duplamente. Uma delas seria nas dimensões
cognitivas e metafísicas do sagrado e a outra seria nas dimensões do inconsciente
segundo Freud37.
Dessa forma, tem-se aqui uma ênfase na teoria de Turner como dicotômica.
Ela vem a tratar da cisão entre a suspensão de crença e da realidade da liminóide
em contraste à experiência da quebra das regras da liminaridade. Também é a cisão
entre o real e o imaginário, entre os tempos anterior e posterior ao ritual, entre o
grupo e o indivíduo. O jogo enquanto rito e performance também é permeado por
esses mesmos conteúdos. Sendo assim, o jogo é um espaço de transição de
múltiplas camadas: entre o Eu e o outro, entre o Eu e o Eu inconsciente, entre o Eu
e a realidade. Portanto, quando Hughes e Blackmon propõem jogos de interpretação
como modelos de psicoterapia, eles estão aproximando o processo de cura de seus
pacientes em um evento compartilhado também por eles. Aqui o psicoterapeuta
também está em jogo. O mestre está em performance tal qual o jogador
interpretando um personagem. A narrativa construída permite que também o
psicoterapeuta volte a si e à sua prática enquanto um momento de aprendizagem.
Linguagem, símbolos, religiosidade e relações pessoais formam a base do sonho
lúcido proposto pelos RPGs. Logo, também o psicoterapeuta está a fantasiar. Não
se fala aqui de uma contratransferência em um sentido stricto sensu, ao contrário, se
fala da equalização entre as partes que compõem o grupo em transe ritual. Em
outras palavras, a dupla mestre e jogador, ou terapeuta e paciente, realiza a sessão
de jogo e a sessão de terapia enquanto communitas. A diferença está na proposta
de que o paciente esteja vivenciando uma experiência de liminaridade enquanto o
mestre terapeuta atue em um duplo negativo: o mestre não é o mestre, mas também
não-não é. Está agir justamente na cisão, no espaço entre os espaços. Está a agir

37

Aqui mais uma vez vai-se a Levi-Strauss e seu entendimento do psicanalista como xamã que guia
o sujeito para fora de seu mundo comunal compartilhado para um mundo de encanto e cura.
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no limiar e é aí que parece residir a força dessa intervenção psicológica junto ao
paciente que está a cruzar limiares.
Retoma-se Benjamin, quando assume que o narrador, ao partilhar sua
experiência, se torna um interlocutor de seus ouvintes ele expressa que o contador
de histórias está a trazer maravilhamento e aprendizado aos ouvintes, não a si, pois
ele já os tem. De outra forma não poderia narrar (Benjamin, 1936/1994, p. 204). Isso
se reflete no caso de Erik. Os vínculos seguros que estabelecia com o outro lhe
permitiu confiar na experiência que teria com o terapeuta e que teria em si mesmo
como jogador. Quando torcia pelo seu personagem, Star, ou quando se interessava
em conhecer mais daquilo que o personagem vivia e sentia, Erik estava em dúvida
de seu próprio futuro a respeito das visitas ao hospital. O paciente não era o jogador
e também não-não era. Estava fazendo uma leitura específica de todos aqueles
contextos, tratando o jogo de narrativa como uma ficção viva e consciente. Erik
sabia que jogava, mas não sabia que estava em uma performance.
Então, quando Erik pergunta ao terapeuta se o pacto de sigilo estabelecido
entre ele e o terapeuta deveria ser cumprido por ambos38, ele está empiricamente,
mesmo que não nomeado assim, a reconhecer o potencial daquela narrativa
enquanto rito de passagem. Uma vez transgredidos os limites até então
estabelecidos de idoso e de prisioneiro de seu personagem na aventura, Erik
assume que Star é um herói em seu próprio mito. E como mito, ele é reconstruído e
reconfigurado em um rito. Ao desejar contar as histórias das quais brincava para
outros enfermos com quem convivia, Erik tinha a intenção de iniciar os outros
membros de sua comunidade nos mistérios do mito e nos símbolos do rito. Agia
como narrador e, na estrutura de Lévi-Strauss, como xamã. Partilhava os símbolos e
um processo de cura em communitas. Erik simbolicamente retornava de uma
jornada onde estivera em terras distantes, o jogo e a narração, e buscava conduzir
seus ouvintes até lá.
Ainda em Lévi-Strauss, o antropólogo também nos chama a atenção de como
a construção de um mito está intimamente ligada ao espaço físico que o cerca 39.
38

É uma praxe no contexto psicoterapêutico que o profissional estabeleça um contrato com o
paciente de que manterá em segredo tudo o que for dito em sessão. Obviamente, ao paciente não se
cumpre qualquer contrato que o obrigue a manter a sigilo sobre seu processo. Todavia, em
atendimento com crianças e adolescentes, o contrato estabelecido é de que, com a consciência do
paciente, conteúdo das sessões que o profissional entender como relevantes, serão levados aos pais
ou responsáveis.
39 É curioso salientar que, tal qual Tolkien, Lévi-Strauss aborda o mito como parte da História.
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Dessa maneira, um mito é construído por níveis que aproximem o ouvinte de uma
estrutura social inconsciente, em níveis mais extremos, sem perder um significado
simbólico individual em níveis mais moderados (Levi-Strauss, 1976). Assim, para
Erik estar no jogo é acessar esse mito que diz respeito a si e ao ambiente hospitalar.
Indo além, estar em um jogo que flexibilize o mito em si, é atravessar os diferentes
níveis que compõe um mito e provocar uma mudança – ou, melhor ainda, uma
alternativa - no desfecho do ritual.
Tais recursos, inerentes aos jogos de interpretação, são potencializados
quando tratados enquanto instrumentos de terapia. Isso se deve à uma constante
alteridade entre tensão e convergência. Por depender integralmente do diálogo e
dos papéis interpretados pelos jogadores, há uma negociação de protagonismos,
significados e subjetividades de seus interlocutores (Guimarães e Simões, 2008, p.
436). O discurso passa a se tornar um texto tecido por gestos, contextos e símbolos.
Esse texto é endereçado a um leitor que precisa interpretá-lo. E não há outra forma
de se jogar RPG se não pela escuta e pelo lugar da escuta. É próprio aos jogos de
interpretação um reforço na importância do ouvinte na construção da narrativa
(Bowman, 2011; Cover, 2010). Potencialmente, então, os jogos narrativos estão
mais próximos da psicoterapia que outras atividades lúdicas.
Harviainen (2008) vai em um caminho semelhante ao abordar os RPGs por
um viés hermenêutico. Ele expõe que uma sessão de jogo não pode ser reduzida
apenas a aquilo enunciado verbalmente pelos jogadores. Ao invés disso, toda a
equação que compõe uma partida de RPG é composta de entonação de voz, dos
gestos e das interações entre os participantes. Também se leva em conta as
referências que os jogadores encontram fora do jogo para abordar durante suas
partidas: citação a filmes, imitações de personagens literários, interpretação de
regras. Enquanto texto, um RPG só pode ser lido e interpretado a partir de dentro
(Harviainen, 2008). O autor chama tal experiência de imersão: os jogadores sentemse como seus personagens e sentem-se no jogo. Segundo Geertz (1973/1989),
alguns jogos precisam ser levados à sério para que sejam jogados. Para isso, os
jogadores precisam correr riscos.
Quando Erik torce pelo seu personagem e deseja que ele continue no jogo,
ele está a correr um risco: Star pode falhar a qualquer instante e, eventualmente,
eliminar Erik do jogo e frustrá-lo. Esse jogo profundo perpassa questões culturais:
rpgistas, por exemplo, jogam e interpretam como se a vida de seus personagens
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dependesse disso. E de fato dependem, em parte, das escolhas dos jogadores.
Outra parte depende de fatores aleatórios, como a escolha de outro jogador ou o
resultado de uma rolagem de dados. A imersão seria então uma tentativa de evitar
uma morte, a morte de si, enquanto jogador. Entretanto, conforme apontado
anteriormente, jogar é romper limites e trazer uma experiência de volta ao grupo.
Essa dualidade pode ser vista desde a origem dos RPGs. Já foi dito como os jogos
de interpretação tem origem justamente na dinâmica de jogadores que, ao rejeitar
uma derrota em um jogo de estratégia militar, transformaram essa experiência. Ali,
ao deixar de ser o exército para ser um indivíduo, estavam cruzando fronteiras do
grupo e arriscando-se. O objetivo, ainda assim, era a vitória do exército ou da nação,
não do personagem (Tresca, 2010, p. 120).
É passível de reflexão ainda que morte esteja entre as vozes que ecoam na
fala dos RPGs. Quando Gygax e Arneson perceberam que o público consumidor de
O senhor dos anéis era o mesmo que poderia vir a consumir seu jogo, estavam a
trazer os temas da obra Tolkien para o D&D (Tresca, 2010, p. 25). A escolha não se
vale apenas dos elementos fantásticos como dragões, elfos e magos. Afinal, até a
publicação de seu jogo, Gygax e Arneson estavam explorando reconstruções de
batalhas históricas ou, ao menos, versões alternativas destas. Buscar Tolkien era
igualmente buscar uma narrativa onde personagens individuais se colocam em risco.
Na trama do livro, há nações preparando-se para uma guerra da qual não tem
esperança, mobilizando exércitos até uma fortaleza intransponível e comandada por
uma ameaça impiedosa. Ainda assim, as nações se mobilizam por rejeitar a ideia de
esperar passivamente pela sua aniquilação. E a salvação só acontece quando
personagens individuais abandonam seus grupos e fazem o maravilhoso: penetram
na fortaleza e, ao fim, retornam para o grupo. Assim, reflete-se que os jogos de
interpretação são jogos sobre a sobrevivência. Com esta obra, o autor afirmava ter
tentado contar sobre o período em que serviu na Grande Guerra e sobre os amigos
que lá perdeu. Seu mundo fictício não era outro, mas sim o mundo em que vivia. Os
tempos é que eram os tempos dos mitos (Tolkein, 1947).
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Figura 5 Sala de psicoterapia preparada para sessão de RPG.
Com manuais de regras, mapas, miniaturas e materiais gráficos à disposição, bem como espaço
para movimentação.
Fonte: Santos, 2017.
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4 NARRATIVAS NO LUTO

Um projeto desenvolvido pela Faculdade de Biomedicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro junto às escolas do Ensino Médio promovia um RPG
que almejasse prevenir os adolescentes dos riscos do câncer. O instrumento
construído para a pesquisa consistia em um livro a que cada leitor decidiria o
comportamento do protagonista diante de situações do cotidiano. Era um livrojogo, ou RPG solo. Os resultados foram positivos no âmbito educativo e algo
que fica explícito, mas pouco desenvolvido na discussão, é que o jogo
despertou interesse entre os jovens (Maia et al, 2013). Obviamente o foco e o
escopo lá eram outro que não o de entender a relação dos sujeitos com o jogo.
Mas há uma menção a como após interagirem com o livro-jogo, os jovens se
reuniram voluntariamente para discuti-lo. Uma reflexão que advém desse
momento está em como foi o entendimento o protagonismo dos jogadores nessa
experiência. A narrativa, de proporções explicitamente didáticas, ficou diluída
entre as decisões do jogador e as alternativas para o rumo da história nas
páginas que os autores disponibilizaram. Aparentemente, a população de
sujeitos estudados necessitou de uma locução a tal ponto que a experiência de
interpretar precisou ser partilhada junto a seus pares. Com a ausência de um
espaço de fala no material, havia também a ausência de um endereçamento de
fala. Mas os jovens haviam construído uma narrativa e ela não podia ficar
solitária e estática. Ao contrário, precisou ser narrada mais uma vez e ser
endereçada. Talvez aí resida o sucesso desse instrumento junto aos jovens.
Benjamin entendia que a matéria-prima de um narrador era a vida. É pelas
mãos hábeis desse artesão de palavras que as próprias sensações e as
experiências do outro são amarradas e vividas. Narrar se torna uma espécie de
encantamento pelo cotidiano e pelo mundo que nos cercam. Ao mesmo tempo,
narrar busca um sentido nas histórias todas do cotidiano. Por essa mesma razão,
narrar oralmente, em toda sua característica de efemeridade e singularidade, se
vincula com a percepção de que caminhamos para um fim inevitável de morte,
deixando atrás um rastro de memória (Benjamin, 1936/1994, p. 208). Não foi à toa
que, trazendo novamente o caso de Erik, o paciente e terapeuta decidiram juntos
que o personagem Star fosse um mago em busca de uma cura para a doença que
assolavam sua comunidade. Quando um garoto com 8 anos de idade e longos
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períodos de internações hospitalares decide partilhar com outras pessoas
hospitalizadas a grandiosidade que vê nos mitos que tem vivido e ouvido, é também
desse narrador encantador que se fala: um narrador de cura.
Outro caso apresentado que também explora essa possibilidade é o de Diana.
E o faz com uma profundidade ainda maior. Quando a paciente ocupa o lugar de
mestre em um jogo de interpretação, ela está simbolicamente expressando o
funcionamento das sessões de psicoterapia até aquele ponto: a paciente narra e o
terapeuta interpreta. Interpretar, aqui, como escuta e leitura do que se narra, para
que esta seja narrada de volta para a interlocutora. O jogo aqui era essencialmente
o espaço potencial onde transitam a transferência e a elaboração. No lugar de
mestre, a paciente objetivava conduzir ao profissional da psicologia até as
experiências e sensações que ela vivenciara. E conduzia endereçando a fala para o
terapeuta e para si mesmo. Era importante que ambos fossem capazes de
decodificar sobre o que se narrava.
Do ponto de vista da psicanálise, o que poderia ter diferenciado esta
intervenção de outras intervenções com jogos de interpretação está na
contratransferência40. Para Lacan, um analista ocupa o lugar do suposto saber
diante do qual o paciente acredita ir buscar ajuda, pois é o analista quem a tem. Da
mesma forma, um mestre no RPG ocuparia um lugar de suposta onipotência. Ao
inverter as posições esperadas, o terapeuta teve que lidar com o ser retirado de um
lugar de poder. O profissional poderia continuar agindo no duplo negativo, todavia a
paciente também precisaria lidar com a saída daquele que poderia ajuda-la do lugar
do suposto saber. E também precisaria lidar com estar agora com o poder.
Conforme relatado, a paciente em questão já era praticante do hobby antes da
psicoterapia e entendia qual o poder e qual o suposto poder do mestre no RPG. Ela
se posicionara como alguém que participa e auxilia uma narração. Da própria
narração. No fim, salva a particularidade de cada pessoa, história e sessão, também
a técnica como usada aqui não diferiu em relações aos seus outros usos mais
convencionais apresentados. Ela, como se espera, moldou as necessidades e
disponibilidades dos eventos que narravam em seus jogos com o psicoterapeuta. Os

40

Termo apresentado inicialmente pela psicanálise de Freud mas muito aceito por diferentes
abordagens de técnica psicoterapêutica que consiste no contrapapel assumido pelo terapeuta, de
repressão ou de reforço, quando este se torna objeto de desejo do paciente.
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encontros se assumiam como eliciadores. Ela estava a interpretar o que narrava,
não o personagem.
Nesse ponto, interpretar está mais para acrescentar do que para ler. A
narrativa do mestre se sobrepunha a narrativa do personagem. Em verdade,
tratava-se de uma narrativa sobre a narrativa, o personagem estava ali como
peça de observação. Quando Diana cede ao desejo de romper o lugar de
expectadora passiva de uma obra pela qual nutria tanto afeto e interagir com
esse imaginário, a paciente passa a produzir uma narrativa alternativa. Naque le
momento, a Terra média d`O senhor dos anéis teria uma história sua, não mais
do autor original da obra. E com Diana, O senhor dos anéis seria outra estória,
sobre outros temas. Ao apresentar a proposta de ser mestre em um jogo de
interpretação com o terapeuta sendo um personagem, Diana quer sentir o que
aprendeu com aquela narrativa. O mundo e o tempo mítico criados por Tolkien
eram um mundo e um tempo onde as nações estavam mais próximas do
sagrado. Lá, os valores ambientais e espirituais eram expressos pela cortesia,
pela honra, pelo amor às artes e pelo amor ao sacrifício. O que Diana e o
terapeuta fizeram foi sobrepor todo esse arcabouço com o emaranhado de
experiências da paciente. Então, a diferença entre uma intervenção com o
paciente no lugar de mestre difere em relação às intervenções com terapeuta
nesse lugar por aquilo que o performer Barba (1995) chama de corpo extra
cotidiano. Enquanto em casos como os de Carlos e Ferdinando estes se vem
atuando de maneira automática, reagindo aos estímulos da crônica apenas
como uma parte dela, o relato com Diana a coloca fazendo uso consciente de
toda sua mente para ser a soma de todas estas partes envolvidas em um jogo
narrativo. Ela investe a energia psíquica e força de trabalho para, quando
necessário, equilibrar-se e opor-se à situação que surge nas sessões. Durante
aquela performance, Diana estava presente. Ela rompia com o automatismo das
condutas e idealizações que introjetara.
Como em Benjamin (1936/1994), ao distanciar-se de um romance já
escrito que até então ela se relacionara apenas através da leitura, Diana
passava a se aventurar para terras e narrativas ainda sem explicações
conhecidas. A experiência tornou-a não apenas uma narradora, mas uma
interlocutora das ações que o personagem do terapeuta trazia: Cynewulf
expressava não as expectativas dela, mas a como ele percebia a crônica. O
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psicólogo, por sua vez, pode temporariamente romper o lugar de ouvinte ativo 41
e se tornar um espelho sutil de recursos internos pouco explorados de Diana.
Assim, as literaturas escapistas de fantasia e de ficção científica passaram a
ocupar um lugar exclusivo para o entretenimento em sua vida e não mais o de
formadores de opinião política e religiosa. Consequentemente, possibilitou -se
relações familiares e profissionais mais calorosas e próximas, com contatos
íntimos e trocas de palavras com maior profundidade pessoal. Posicionar -se e
opinar se apresentou uma tarefa consideravelmente mais possível para ela,
especialmente diante de um público ao qual passou a haver mais empatia.
Entretanto, posicionar-se acarretou maiores responsabilidades pelas escolhas.
E a paciente se viu lidando com satisfatória qualidade com as novas demandas
que lhe chegavam. Mesmo em demandas que de início ela considerou
assustadoramente grandes, como tentar um novo emprego ou enfrentar a mãe,
Diana se viu atuando presente, com corpo e mente extra cotidianos. Tais
realidades já estavam nas situações em que ela trazia que a Terra média fictícia
de Tolkien era um lugar onde as motivações eram sempre a partir de afetos e as
decisões eram sempre enviesadas por um senso de justiça, comunidade e
partilha. O que lhe faltava era descobrir uma Terra média de Diana.
De maneira semelhante, na descrição do caso de André, encontramos
tanto um jogador quanto um personagem que parecem não reconhecer desafios
que lhes chegam diretamente – no caso do paciente, está a se falar da relação
ambígua e agressiva entre os pais; no caso do personagem, está a se falar nas
complicações encontradas no ato de ser um vampiro em um mundo de humano
mortais que temem e caçam vampiros ou de sociedades conspiratórias.
Todavia, jogador e personagem, por mais que evitem olhar na direção da
ruptura de paradigmas, não deixam de vislumbrar relances de enfrentamentos
dolorosos, mas que podem direcionar a uma lúcida maturidade – no caso do
41

Assim como Hughes viu que também as regras são instrumentos de interpretação, a aceitação do
terapeuta com a proposta de Diana tem origem em uma regra encontrada em Ars Magica. No manual
do jogo, há uma regra que os autores chamam de trupe. Ela consiste em entender que os jogadores
interpretando são todos atores, diretores e roteiristas da peça. Por essa razão, é incentivado que em
algumas ocasiões eles troquem de papéis: um dos jogadores se torne o mestre em determinada parte
da aventura enquanto o mestre anterior jogue com um personagem. Seja um personagem próprio ou
um personagem de outro jogador (Tweet e Rein-Hagen, 1989). Este conceito seria explorado com
mais profundidade por Rein-Hagen e outros autores no jogo Wraith: the olbivion. Ali era exigido que
os jogadores interpretassem dois personagens. Um seria aquele criado pelo próprio jogador e o outro
seria uma sombra, nos termos de Jung, consciente do personagem de outro jogador (Rein-Hagen,
Chupp e Hartshorn, 1994).
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paciente, tem-se o questionamento sobre a conduta dos pais após a separação;
no caso do personagem, tem-se a angústia pela inevitável extinção de todos
aqueles a quem conhece. É importante notar aqui, também, que a demanda dos
pais pelo atendimento dizia respeito exclusivamente aos aspectos sérios da
trajetória de vida de André enquanto que aspectos lúdicos, como o futebol ou as
sessões com jogos, eram tratadas como secundários e desimportantes, como se
o desviasse de um caminho de construção social como um futuro sucesso
financeiro e de status. Isso traz à tona as direções que Elias (1985) aponta
sobre a excitação como um aspecto igualmente importante ao trabalho para a
sociedade e para a individualidade, desde os tempos de formação do processo
civilizatório. Muito embora o desenvolvimento dos pensamentos teóricos e
filosóficos tenham caminhado para ocultar ou, ao menos, não olhar para essa
direção, o que talvez explique a estrutura de uma sociedade e indivíduo s em
permanente estado de tensão e embotamento (Elias, 1985). Neste caso e em
todo este trabalho, o narrar – como o jogar - é também um dos responsáveis
pela excitação.
Contar histórias pode ter funções importantes em reconhecer e nomear
sentimentos. Narrar é capaz de organizar memórias e encontrar sentidos
ocultos nas mesmas. Ao falar sobre o sentimento está se dando um lugar a eles
e um alívio para as dores e angústias, tal qual na cura pela fala como proposta
por Freud e até hoje praticada em clínicas psicológicas, psicanalíticas e
psiquiatras. Em se tratando sobre luto, a narrativa contada e o próprio ato de
conta-la e reconta-la assumem papel de memorizar a uma pessoa perdida
(Bosticco e Thopmson, 2005). Perceber a narrativa sendo escutada, assume
ainda um local de experiência do narrador com a permanência do morto em um
lugar dentro de si. Ao ter a oportunidade de coordenar diferentes grupos de
enlutados na prática clínica e na prática hospitalar, com enfermos de cânceres
em estágio avançado ou familiares amedrontados diante da realidade que se
acercava ou com vítimas sobreviventes de catástrofes, o autor dessa
dissertação, no lugar de terapeuta, pode ouvir o partilhar de histórias uns com
os outros Essas histórias de afeto e saudade vão se construindo ora como
fenômenos catárticos, que vão da epifania à exaustão. Todavia, sempre muito
ricos em significados e, acima de tudo, em cura.
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O expectador ativo42 de uma arte é capaz de se sentir tocado e sensibilizado
tanto quanto aquele que a produz. Por esta razão, as artes enraízam um potencial
clínico de compreensão. Essa estética terapêutica revela que também o artista
busca se encontrar. E a psicoterapia também é uma construção artística: emoções
são histórias (Antúnez e Safra, 2014, p. 369). O terapeuta traduz esses esquemas
interpretativos nas fendas da linguagem. Logo, em um contexto clínico que envolva
uma arte, no caso a narrativa, paciente e terapeuta estão diante de um material de
projeção e elaboração. A boa arte cumprirá esse papel. E aqui, mais uma vez, não
se fala de contratransferência, mas de como uma psicoterapia só é possível quando
ambos os envolvidos se sintam presentes e transformados por ela.
A diferença entre os lugares e papéis desempenhados por paciente e
terapeuta, então, estariam na consciência: não há um problema em ser parte das
catarses em que se está presente na prática com grupos. Pelo contrário, é
importante para a compreensão do que e com quem está a ocorrer naquele
momento. Também é importante para o vínculo de confiança do grupo. A diferença
está em que o tempo todo é necessário que o terapeuta tenha consigo de que há a
consciência da catarse e de que há um motivo para que ela exista. Principalmente,
é necessário que se observe e reflita sobre de seus possíveis encaminhamentos. O
foco, portanto, passa a ser o processo e não a performance. Como exemplo, tem-se
que no caso de Gabriela não havia de fato um RPG para que paciente e terapeuta
jogasse, mas havia uma forma de se contar uma história que remeteria aos RPGs.
Essa forma permitia a Gabriela abordar outras questões que não a dos contos de
fadas que escolhera. Então, enquanto as teorias trazidas por Benjamin e por Turner
demonstram que a capacidade de cura está no ato de compartilhar, a performance
vai além e mostra que a elaboração – não cura - está em acompanhar o processo.
Da mesma maneira, interpretar um personagem na narrativa de um paciente
não é uma inversão de lugar, mas um diferente estado de consciência e
sensibilidade. Guimarães e Simão (2008) já nos alertaram para como a relação euoutro em jogos de interpretação ocorre através das negociações subjetivas entre
tensão e prazer. Os autores articulam que os diálogos em um RPG revelam
situações de alteridade e de convergência entre os jogadores. Por sua vez, Fiori
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Vale aqui mencionar que uma técnica muito empregada no acolhimento às pessoas em choque ou
profundamente traumatizadas é a chamada escuta ativa. Ela consiste em um genuíno interesse que
colabore para que a passe narra sua história, tendo seu fluxo minimamente interrompido (Parkes,
1999; Worden, 1998).
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(2012) vai mais além e traz como todas as múltiplas camadas sociais e culturais que
habitam os jogadores e os jogos se entrelaçam em um fluxo, destacando a
singularidade desse evento em contraposição a tantas outras formas de artes. Para
a autora, através dos resgates propostos pela interpretação é possível encontrar um
sentimento de pertencimento.
Percebe-se que é justamente esse entrelaçamento das experiências que
foram partilhadas em psicoterapia com enlutados e dos fenômenos que se eliciaram
no uso de jogos de interpretação em psicoterapia, que o autor narra. Há vozes que
ecoam lugar de psicoterapeuta e do lugar de rpgista. Também há vozes que ecoam
o lugar de expectador e o lugar de narrador. Esse engajamento e imersão, quando
em ritual, recebe o nome de fluxo e como tal ele continua fluindo pelas dobras que
encontra (Schechner, 2012b/2002). E o jogar e a psicoterapia são rituais e, como tal,
restauram um comportamento: o de se sentar junto a sua comunidade para partilhar
narrativas de caráter ao mesmo tempo maravilhoso e íntimo. O que leva aos pontos
centrais que parecem permear todas essas instâncias: a linguagem e a experiência.
É pela fala que se joga e se narra, é pela fala que se tece o processo em
psicoterapia. E é pela escuta e pela permissão de si mesmo, que se entra no
processo e se cruza fronteiras.
Assim quando Ariès aponta que a morte vem sendo ocultada do cotidiano, ele
está a dizer que a fala e a escuta sobre a morte não encontram mais espaço.
Segundo Ariès, com a percepção científica materialista rompendo com a filosofia no
século XIX, a reflexão sobre a morte também foi quebrada. Se em um momento a
religião e a moda são um constante lembrar de que se morre, no momento seguinte
a iminência de finitude ficou restrita apenas à parte das artes que não estava a
exaltar o prazer. A publicidade passou a focar na longevidade e na saúde que a
tecnologia e a ciência prometiam (Ariès, 1982). Temer a morte, seja de si ou seja do
outro, e poder falar sobre isso ficou restrito à intimidade. Ainda assim, parece ser um
temor do qual se envergonhar e sobre o qual se preocupar. Nesse sentido, quando a
psicanálise se afasta da medicina e trilha um novo ramo, é feita uma revolução. O
que Freud propunha era entender que alguns processos, como o morrer e o luto,
são naturais. Embora a palavra terapia implique em cura, em termos de psicologia a
terapia é, na verdade, um trabalho de elaboração e aceitação. Em terapia, o trabalho
é viver, pois viver é trabalhoso. Mesmo que os espaços públicos do cotidiano digam
o contrário. Assim, não deveria haver estranhamento quando se constata que a
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sociedade contemporânea está adoecida. O entristecer-se é visto como uma
doença. Trabalhar é visto como uma punição43.
A teoria dialógica revela que uma voz não está no sujeito e tão pouco na
relação, ela está na cultura. Cada uma dessas vozes está a interagir entre si, seja
em acordo ou desacordo. Elas não são papéis que se assumem conscientemente.
Ao invés disso, tem raízes emocionais e são construídas e reconstruídas apenas no
momento da enunciação (Keane, 2000). Ora, o luto é tanto uma voz que carrega um
discurso quanto um instrumento que nem sempre encontra espaço para expressão.
Ele está no limiar. Nesse sentido, a visão que se encontra entre as etnias Wayan e
Aparaí, do luto como um momento de não pertencimento à criação, ficam mais
claros para o ocidente. Um enlutado não pertence ao mundo e ao tempo da estética
corporal, da realização pessoal, da felicidade plena. Novamente, vê-se a noção da
relação do duplo negativo, do não-não eu.
Apenas uma sociedade que patologiza o sofrimento e angústia poderiam
propor um movimento como a psicologia, que vai na contramão e aponta sofrimento
e angústia como emoções natas, esperadas e saudáveis. A psicologia cultural
aborda essa sensação em termos de agenciamento. Só é possível entender um
grupo cultural através de cada indivíduo. Todavia, traços pessoais operam
simultaneamente na própria cultura e fora dela. É a cultura na qual se está inserido
que permite ao sujeito intervir no mundo e romper paradigmas, ao mesmo tempo em
que é esta cultura quem vai monitorar a intervenção (Peters, 2011). O agenciamento
é, portanto, uma relação castradora e possibilitadora que faz, desfaz e refaz a
cultura e, consequentemente, o agenciamento. Um indivíduo privado do estímulo
social não desenvolveria agenciamentos e funções psicológicas. Então, todos os
processos emocionais, cognitivos e somáticos deveriam sempre ser estudados do
ponto de vista cultural e étnico (Ratner, 2000, p. 9). Pesar, tristeza, raiva e medo são
universais, mas não uniformes. É inviável e injusto que sejam generalizados. Da
mesma forma que o luto é proporcional ao amor, só é possível compreender esse
amor na escuta. Não se ama os pais da mesma maneira e nem todos os pais são
amados - no caso discutido de Ferdinando há um amor maior pela dança, por
exemplo. Foi imprescindível que se escutasse.
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A exemplo do mito da criação judaico-cristão que pune o primeiro casal de humanos com o dever
de viver neste mundo e ser obrigado a trabalhar para o próprio sustento.
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Levando em consideração a dança e as artes marciais, também o corpo é
uma história. É pelo corpo que o sujeito fala, é pelo corpo que o sujeito está no
mundo. Quando Rein-Hagen aproximou os jogos de interpretação do status de arte
com o lançamento de Vampiro: a máscara, também publicou um manual de regras
que seria o principal pilar dos LARPs: o Teatro da mente. Neste jogo, os jogadores
eram convidados a abandonar as planilhas de personagens e vestir-se como seus
personagens (Rein-Hagen et al, 1993). A presença da voz era acompanhada de
todo o corpo. Era necessário estar inteiro no jogo. O Teatro da mente era uma
proposta de imersão e uma experiência de duplo negativo: os jogadores não eram
seus personagens e também não-não eram. Cada jogador estava ali, exposto ao
público em carne e tecido, em sotaques e trejeitos, mas indissociáveis de seus
personagens. A relação era construída apenas em termos de narrativa e regras.
Jogar RPG se tornava uma experiência do extra cotidiano.
Rein-Hagen apresentava um cenário de jogo que chamou de Mundo das
trevas. No compasso de Tolkien, esse mundo era uma outra versão do mundo em
que vive o autor e os jogadores. Vampiros, lobisomens, fantasmas, bruxas,
demônios e fadas espreitavam à margem da sociedade. Os personagens eram
pessoas tentando sobreviver e procurando um espaço para fazê-lo. Em termos de
agenciamento, a cultura moderna e cética não permitiria esse tipo de indivíduo
existindo, de forma que as criaturas sobrenaturais do jogo precisavam conviver em
uma sociedade que suportasse suas intervenções. E os temas dos jogos que
compunham o Mundo das trevas, tanto nos RPGs, quanto nos LARPs, refletiam
isso: vício, crime, desejo, identidade corporal, etc. Não à toa, em todas as
contracapas dos livros da série estava estampado um aviso de que se tratava de um
jogo destinado a um público maduro.
Mesmo as regras exigiam uma responsabilidade maior dos jogadores. Cover
(2010) já havia notado como um módulo de D&D chamado Dragonlance44, por
exemplo, havia movimentado as mesas de jogos ao propor que os conflitos não
seriam resolvidos por fatores aleatórios como dados, mas através da interpretação
de imagens. Já no manual de Wraith: the oblivion, por exemplo, os jogadores
interpretavam personagens que morreram, mas que, por algum motivo, não
44

Dragonlance tem como curiosidade a inclusão de culturas nativo-americanas em um contexto de
fantasia medieval eurocentrista. Também é notável que, antes do módulo de jogo em si, a editora
encomendou uma série de romances para atiçar o interesse de seu público e, só então,
disponibilizou-se o cenário de jogo (Cover, 2010)
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seguiram o mesmo caminho desconhecido que os outros mortos. Tornavam-se
fantasmas presos em um limiar entre o reino dos vivos e o reino dos mortos.
Estavam em lugar nenhum. Uma das regras diz respeito à que todo fantasma possui
uma sombra. Essa sombra está descrita em termos jungianos como aquilo que o
indivíduo não manifesta. A sombra, portanto, está também em um limiar. Para
cumprir essa regra, cada jogador era responsável por interpretar, além de seu
próprio personagem, a sombra do personagem de outro jogador. A sombra sempre
iria contra o personagem. Era então necessário a maturidade do jogador em
equilibrar tanto suas demandas quanto as demandas do grupo, ao mesmo tempo em
que deveria lidar com cada jogador do grupo atuando de forma contrária.
Para Cover (2010), Wraith: the oblivion foi o livro definitivo a tratar o RPG
como performance. Um personagem morto era construído a partir da vida que tivera.
Mais do que um jogo sobre a morte e o morrer, era um jogo sobre o viver e sobre o
que se perde. Ali havia arte sendo produzida. Entretanto, Wraith: the oblivion foi o
jogo com menor vendagem na série do Mundo das trevas, tendo sido cancelada em
pouco tempo. A queixa dos rpgistas era de que o jogo era muito reflexivo, o que o
tornava denso e pesado. Faltava-lhe humor e desafios. Afinal, nem todos os
jogadores estão dispostos a falar e escutar sobre a dor. Da mesma forma que nem
toda performance é voltada para o entretenimento. A performance, como a
psicoterapia, é um limiar. Ela gera uma mudança e incômodo. Ambas exigem que o
expectador saia de seu lugar e performe também. E ambas esperam por ser elas, a
performance ou a psicoterapia, as expectadoras que acompanham essa narrativa.
Narrar vem a ser o próprio limiar. Há na narrativa um espaço para que vozes
sejam ditas e ouvidas, ou para que se calem. Narrar é a fronteira que o sujeito deve
cruzar para que esteja em um ritual, ou a qual ele deve rejeitar. Ao estar em uma
narrativa, o jogador, o paciente e o sujeito estão em um ponto do qual não podem
mais retornar ao estado anterior. Contudo, o processo se dá quando há um outro.
Narrar, enquanto experiência, não necessita que seja em um jogo de interpretação
ou que o jogo seja em terapia, da mesma forma que não necessita que seja em
terapia. Narrar necessita das escutas: de si, do outro e no outro.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um artigo que relata sua pesquisa de campo junto aos abrigos para
sobreviventes do furacão Katrina, a antropóloga Marisa Ensor aponta, com
satisfação, que ao menos em uma das tendas destinadas às crianças há jogos de
interpretação sendo usados como recurso lúdico. Entretanto, alguns parágrafos
abaixo no mesmo tópico, ela critica a dificuldade de psicólogos socorristas
encontrarem novos modelos de intervenção que não o de acolhimento terapêutico
ou de recursos lúdicos (Ensor, 2008, p. 13). Aqui está um eco, embasado na
observação e aplicação, de como psicologia e antropologia se distanciaram ao longo
dos anos. Ambas as teorias e as práticas perdem com isso.
Quando escreveu Totem e tabu, Freud estava exercendo seu papel de grande
pensador da época. Suas reflexões iam do entendimento que tinha das teorias
evolucionistas de Darwin e caminhavam na direção da antropologia. Mesmo que o
tempo e os antropólogos, entre eles Levi-Strauss, tenham revelado a visão de Freud
como um arcaísmo - Há incorreções a respeito do método e, especialmente, das
hipóteses -, não deixa de ser louvável seu esforço em deixar que a psicanálise e
uma aparente etnografia caminhassem juntos. Lacan, ao retornar este texto, vai
tratar o complexo de Édipo ali proposto como a consciência a respeito da própria
finitude, mais do que um fenômeno cultural. E aqui ele está mais próximo da
antropologia linguística do que Freud. Afinal, do ponto de vista semântico, não há
emoções básicas e universais (Bairrão, 2010). A psicologia cultural tenta na década
de 1980 retomar esse aspecto. Entretanto, ao procurar o universal através do
particular, acaba por forçar um método e, mais uma vez, se distancia da
antropologia e da etnografia, que veem no próprio método um objeto a ser
pesquisado e discutido. O método aqui ocorre durante a pesquisa e se molda às
demandas dela, não o contrário. Não há como saber previamente como pesquisar a
aldeia, sem antes estar na aldeia – uma afirmativa menos óbvia do que aparenta.
Então, com a jornada e a narrativa pelos jogos de interpretação em um
contexto clínico, até aqui esboçadas, parece ter sido encontrada uma brecha onde a
psicologia e antropologia também podem novamente se encontrar para diálogo: a
performance. Em certa maneira, Gilberto Safra (2014) já aponta isso. Ao expor que
há a presença de uma estética no processo terapêutico e de como ele é conduzido e
construído, o psicanalista está avaliando sua própria narrativa clínica, bem como o
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papel de coautor que exerce nessas transformações. Paciente e terapeuta estão
juntos a contar uma história e o fazem da melhor maneira que conseguem. Assim,
entende-se que também o processo e prática de terapia é, potencialmente, um rito
de passagem. Ele é composto de um xamã e de um viajante. Enquanto rito, seu
processo ritual é aquele mesmo apontado por Turner: cura e restauração. Enquanto
passagem, ela é a jornada ao excepcional, aonde irá e de onde retornará um
narrador. Mais ainda, também já foi indicado logo acima o potencial terapêutico das
artes e, paralelamente, como o psicoterapeuta é parte fundamental no envolvimento
da criação estética desta terapia. Da mesma maneira, já foi elencado como o
processo terapêutico propriamente é um jogo em si mesmo, onde se busca
redescobrir o jogador que há no paciente.
E por esta razão aqui é feito um convite para que se narre mais. O autor vem
tentando nas páginas anteriores relatar vivências dos jogos de interpretação em
psicologia. Escolheu-se o luto, por inúmeras razões já expressas, como tema dessas
narrativas ou, mais precisamente, como escuta dessas narrativas. Mas são relatos
apenas dessas experiências, enquanto deve haver tantas outras por aí. No capítulo
anterior foi apresentado um trabalho envolvendo RPGs e prevenção à câncer, mas e
quanto o lidar com a proximidade da própria morte? Nesse sentido, a morte e o
morrer vem sendo constantemente alvo de reflexões das ciências humanas ao longo
das décadas de pesquisas qualitativas, mesmo na sua relação com as artes ou na
relação destas com as terapias de enfrentamento, mas e quanto às perdas
simbólicas e seus lutos, nem sempre reconhecidos, ainda podem ser amplamente
estudados.
Em outra direção, os estudos de caso de Hughes e Blackmon abordam o
potencial dos jogos de interpretação na discussão sobre saúde mental, mas e
quanto aos outros enfrentamentos que um indivíduo está sujeito? Mais ainda, se
autores citados como Fine e Tresca, ou jogadores como os dos casos Carlos e
Diana, pontuam a questão da possível equidade de gêneros nas mesas de jogos e,
além disso, se pesquisas como as de Stenros e Sihvonen abordam as identidades e
orientações sexuais nos personagens, regras e cenários de jogos, isso corrobora
que indubitavelmente a sexualidade e o preconceito pode, e precisa, ser
compreendida nesse meio. Dessa maneira, grupos marginalizados em geral, além
dos que tangem a sexualidade, também são passíveis de serem contemplados por
estudos envolvendo um jogo que coloque o jogador no lugar de outra pessoa. Os
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jogos de interpretação, como qualquer jogo, integram o universo que compõe a
experiência de vida humana. E vida, como espera-se ter notado ao longo dessa
dissertação, é a matéria prima da narração.
Talvez, levando-se em consideração os trabalhos aqui apresentados de
pesquisadores como o grupo de Maia e seu livro-jogo a respeito da prevenção ao
câncer, ou do grupo de Araújo e seu jogo voltado para prevenção ao uso e abuso de
drogas, ou mesmo da Secretaria da Educação de São Paulo e o jogo Em seu lugar a
respeito de diversidade e bullying, futuras pesquisas envolvendo RPGs poderiam se
voltar para a produção de jogos com a finalidade psicoterapêutica. Também é válido
apontar que uma outra continuidade para este presente trabalho seria o de aplicar o
jogo propriamente dito em um contexto de psicologia clínica já com o objetivo de
pesquisa, seguindo um caminho inverso ao aqui apresentado de discutir casos já
encerrados. Esse contraponto aparenta justamente enriquecer o debate.
Psicólogos de diferentes abordagens estão pensando sobre os RPGs.
Rpgistas devem estar aplicando jogos diferentes sobre temas diferentes com
públicos. Foram lidos artigos que aproximam o narrativismo dos RPGs com a
psicanálise e em algum momento dessa dissertação esbouçou-se a proximidade dos
jogos de interpretação com as técnicas do psicodrama, especialmente o ver de
dentro ver de fora, mas também a Gestalt pode se beneficiar desse exercício, ou a
Terapia Cognitivo-Comportamental pode encontrar um respaldo nas demandas que
surgem em uma crônica. Jogos de interpretação tratam sobre luto tanto quanto
tratam sobre vícios, sobre motivação e sobre a descoberta de si mesmo. Isso é
ainda mais evidente quanto revisitamos os casos dos pacientes apresentados nessa
dissertação: pensar e falar sobre seus personagens foi também uma maneira de
pensar e falar sobre si, pensar e falar sobre suas crônicas foi ao mesmo tempo um
jeito de pensar e falar sobre suas jornadas de vida. E, claro, não se pode afirmar que
os resultados obtidos durante o atendimento desses casos se fez unicamente devido
aos RPGs. É necessário levar em conta o amadurecimento externo às sessões e o
processo de vida das pessoas atendidas, assim como a relação com o terapeuta e
todos os outros usos de técnicas psicológicas clínicas. Mas o potencial desses jogos
não pode ser ignorado. No caso relatado de André, o jogo de interpretação serviu
como uma maneira de ocupar um tempo vago e permitir que o paciente se
aclimatasse ao processo de avalição (como no caso de Ferdinando, de certa forma),
e ainda assim o RPG se mostrou como um instrumento que sinaliza demandas
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inconscientes, apesar de seu uso tão breve comparado com os processos mais
longos que foram apresentados.
Seria prematuro afirmar qualquer fato com uma precisão incontestável. Os
dados ainda são poucos e mais esparsos perto do que poderiam ser. Os estudos
nesse campo parecem ainda tatear terreno entre trabalhos educacionais e teorias
sobre dramaturgia e significados. Todavia, afirma-se aqui que é possível: jogos de
interpretação, se não técnicas de elaboração, são ao menos instrumentos de
reflexão. Exige disponibilidade e, acima de tudo, sensibilidade. Os RPGs partiram de
manifestações populares e chegaram à academia, às salas de aula e aos
consultórios. Parece apropriado que os pesquisadores, os professores e os
psicólogos possam levar de volta para os jogadores aquilo que concluíram, aquilo
que descobriram e aquilo que desenvolveram.
Jogos de interpretação estão a almejar um público mais afunilado em jovens
interessados por fantasia e ficção científica. Entretanto, RPGs não deixam de ser
jogos e os jogos existem para serem jogados. Dentre tantas alternativas que
terapeutas encontram no atendimento com crianças e adolescentes, os jogos de
interpretação podem ser mais uma. Não como técnica, mas como instrumento. O
RPG não precisa ser um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual se cruza uma
barreira. A sensibilidade está em entender que não se trata do jogo e sim do jogar.
RPG foi um objeto de pesquisa e de intervenção, mas a forma de apresenta-lo e o
papel a que o terapeuta assumiu, é que permitiu que as vivências tivessem os
significados que tiveram. Diferentemente de muitos outros jogos, Os jogos de
interpretação requer um real envolvimento e proximidade do psicólogo. É importante
que ele também esteja se divertindo e não apenas no lugar de observador e ouvinte
a interpretar. O lazer é também um aspecto a ser tratado com cuidado e importância.
Ao longo da discussão neste estudo, procurou-se mostrar como de grande
relevância entender como as regras também são fonte de interpretação.
Compreende-las e flexibiliza-las pode servir à castrações criativas e subjetivas do
jogador, como no caso relatado com o paciente Ferdinando e sua construção de
personagem. Quando Hughes propôs alterar as regras do jogo com sua paciente,
ele estava entendo que objetivo do RPG naquela intervenção era criar um espaço
para a paciente. Talvez esse venha ser um desafio para futuros estudos: propor
regras e propor quebras de regras que favoreçam a experiência dos jogos de
interpretação na psicologia. Essa proposta parece vir como um reforço a negociação

Considerações Finais | 117

intersubjetiva nos RPGs. Mas também parece direcionar para o potencial da
narrativa como projeção. Inúmeros instrumentos foram aplicados pela psicologia
como técnicas projetivas45, parece apropriado pensar em um trabalhe que investigue
com precisão como outros instrumentos podem traçar perfis ou encontrar demandas.
No caso da paciente Gabriela, por exemplo, foi demonstrado que narrar um conto de
fada poderia ser executado, e percebido, da mesma maneira como a que foi feita
com RPGs formais. Aqui, entretanto, as regras foram elaboradas de acordo com as
possibilidades do terapeuta e da paciente. Dessa forma, um profissional disposto
não precisaria de ler centenas de páginas de regras e ambientações de jogo. A
necessidade estaria em refletir sobre seu papel e o papel do jogar.
Em uma reflexão análoga, quando a paciente Diana propôs ela mesma narrar
uma crônica para que o terapeuta atuasse como personagem, conforme o
atendimento relatado nestas páginas, o que estava acontecendo era tanto uma
sensibilização do profissional quanto uma flexibilização das supostas regras clínicas
em psicologia. Acatar essa oportunidade foi acatar uma reaproximação da psicologia
com a antropologia, conclui-se. Da mesma forma que é necessário ir a campo para
desenvolver um método de estudar o campo, também a prática clínica se beneficia
quando se adapta. A própria produção dessa dissertação caminhou nessa direção
quando a revisão de bibliografia se mostrou insuficiente diante da possibilidade de
estudos de casos e análises de seus conteúdos, ou quando a investigação dos jogos
de interpretação, na verdade, revela um olhar sobre a própria psicoterapia.
Psicoterapia está longe de ser uma técnica encerrada em si mesmo. Não se trata de
um campo de saber rígido ou estático, ao contrário, percebe-se aqui toda uma
necessidade de continuar explorando as potencialidades e caminhares da prática
por diferentes abordagens e com usos de diferentes instrumentos.
Todavia, o que fala mais alto nos casos relatados e na bibliografia discutida,
diz respeito ao limiar onde está a psicologia. Todo este texto se pautou em
dicotomias: terapeuta e paciente, narrador e ouvinte, mestre e jogador, amor e
perda. A terapia parece atuar justamente no espaço entre essas partes. Também o
rito, também o jogo, também o luto. E enquanto o trabalho vai caminhando para sua
conclusão, fica o questionamento de como essa ponte é estabelecida. Mais

45

Inclusive instrumentos com base na narração, como TAT e Desenho-Estória.
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importante ainda, como esta ponte é sustentada para que alguém a cruze na ida e
na volta.
Logo, a ponte que esta dissertação propõe é que também o terapeuta deve
ser um jogador melhor. A performance não está no jogo, está nos jogadores. Está no
psicoterapeuta se permitir jogar. Mas há um entendimento de que essa não é a
única resposta. Jogar é apenas uma dessas pontes, uma dessas artes, uma dessas
terapias e seus processos de cura. Há tantas outras por aí, esperando para ser
narradas e por ser ouvidas.
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ANEXOS

ANEXO 1

Capa do manual de regras traduzido de Chamado de Cthulhu.
Fonte: Petersen (2013/1981)
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Capa do manual de regras traduzido de Numenéra.
Fonte: Cook (2014/2013)
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Capa do módulo traduzido Guia de Campanha, para o RPG Guerra dos Tronos.
Fonte: Chart (2014/2009)
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Capa do manual de regras traduzido de Shadowrun.
Fonte: Weisman (prelo/2013)

Anexos | 129

Capa do manual de regras traduzido de Pathfinder.
Fonte: Bullmanh (2015/2009)
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ANEXO 2

Ficha de personagem para o jogo O Um Anel.
Fonte: Nespitello (2012/2010)
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Ficha de personagem para o jogo D&D.
Fonte: Mearls (2014)
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Ficha de personagem para o jogo Vampiro: a máscara.
Fonte: Rein-Hagen (1994/1991)
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Ficha de personagem para o jogo Chamado de Cthulhu.
Fonte: Petersen (2013/1981)
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ANEXO 3

O manual de regras de O Um Anel: aventuras no limiar do ermo, de
Francesco Nepitello (2011/2012, p. 9), traz como exemplo de uma partida de RPG
uma mesa onde estão sentadas quatro pessoas começando uma narrativa inspirada
no cenário de O Senhor dos Anéis:

Nícolas (o Mestre): Certo, no final da última sessão, vocês chegaram a Valle
trazendo a mensagem de alerta que o Rei Thranduil mandou que
entregassem ao Rei Bard. Vocês atravessam o Portão do Comércio e entram
no Bairro dos Mercadores. Armazéns de grande tamanho se alinham dos dois
lados da rua diante de vocês, e carroças repletas de mercadorias seguem
pelas duas mãos da via. À direita, através do vão entre dois armazéns, vê-se
um barco grande flutuando nas águas do rio, amarrado ao atracadouro. Vocês
escutam a madeira da embarcação ranger a cada marola. Para que lado
vocês vão?
Janaína (que interpretaLifstan, um barding): Lifstan cresceu em Valle,
então ele deveria saber para onde ir, não?
Nícolas: Sim, ele sabe que o Palácio Real de Bard fica perto do centro da
cidade. É só ir em frente até a praça do mercado e depois um pouco para a
esquerda.
Janaína (como Lifstan): “Sigam-me até o palácio de Bard”.
Edu (como Trotão): “Mostre o caminho”.
Janaína: Levo todo mundo para o centro, na direção do palácio.
Clarice (que interpreta a Noiva): Vou atrás de Lifstan.
Nícolas: Vocês caminham pela rua, tomando o cuidado de se desviar das
carroças e dos carregadores que passam apressados. Vocês levam cerca de
cinco minutos para chegar à praça, um grande espaço aberto onde
desembocam as ruas estreitas de Valle, tomado por barraquinhas e coalhado
de gente. O barulho dos comerciantes a regatear, das crianças a rir e dos
músicos a entreter a multidão é avassalador. Ao lado da praça, à esquerda de
vocês, fica um edifício impressionante com colunas de mármore. Na frente do
edifício há uma fonte com a estátua de um dragão enorme. Janaína, Lifstan
sabe que a fonte é um monumento à derrota de Smaug e que fica bem na
frente do palácio.
Janaína (como Lifstan): “Lá está o palácio. Vamos ver se meu soberano
está recebendo os visitantes hoje”.
Clarice (como a Noiva): “É bom ele estar. O Rei Thranduil me deu a
impressão de que julgava sua mensagem urgente!”.
Edu (como Trotão): “Vamos descobrir”. Nós contornamos a praça e vamos
até o palácio.
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Nícolas: Vocês levam alguns minutos para contornar a multidão, mas logo se
veem bem perto do portão do palácio. Há dois homens de armas diante das
portas fechadas, e eles olham desconfiados para vocês.
Janaína (como Lifstan): “saudações, compatriotas. Tenho assuntos urgentes
a tratar com o Rei Bard”.
Nícolas (falando com rispidez para interpretar um dos homens de
armas): “O Rei não receberá mais ninguém hoje. Voltem amanhã”.
Edu: Tem alguma árvore por perto? Quero tentar me esconder atrás de uma
delas enquanto os guardas conversam com Lifstan.
Nícolas: Infelizmente, não.
Clarice: Vou tentar impressioná-los com minha aparência belicosa e a
importância de nossa missão.
Clarice (como a Noiva): “Viemos diretamente dos salões do Rei Thranduil
com uma mensagem urgente de alerta. Tenho certeza de que o Rei Bard vai
querer saber o que é, principalmente porque derrotamos muitos inimigos pelo
caminho para lhe trazer a notícia”.
Nícolas (dirigindo-se a Clarice): Bom, você precisa fazer uma jogada de
Assombro e a dificuldade da tarefa é 14.
Clarice: Tenho três graduações na perícia Assombro, então vou jogar três
dados de sucesso e o dado de proeza... Consegui um 18 e dois símbolos de
sucesso!
Nícolas: Os homens de armas empalidecem ao perceber que talvez tenham
ofendido guerreiros tão formidáveis numa demanda tão importante. Eles
começam a gaguejar desculpas e colocam vocês para dentro. Pedem que
vocês aguardem um momento no saguão de entrada, e um deles sai correndo
por uma porta para avisar o rei que vocês estão ali...

