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...Mas, antes 

Muito obrigado! A você que leu as primeiras linhas, corrigiu-as ou me deu bons 
conselhos. Agradeço também a você que adquiriu este trabalho e que está lendo estas 
linhas. Saiba que cada palavra escrita foi escolhida com carinho e apreço a você, amigo. 
Todavia, antes de virarmos esta página, temos algumas considerações:  

 Este é um livro de jogo de interpretação destinado ao público jovem, a pais, 
professores, responsáveis e entusiastas de modo geral do hobby RPG – Jogo de 
interpretações de papéis. Trata-se de uma obra simples, sem muitas ambições, espontânea 
e descontraída, porém elaborada com esmero. 

 Este jogo deverá ser acompanhado por adultos, e eles devem deixar claro que as 
aventuras existem apenas no imaginário e nunca replicá-las no mundo real. Não se é 
permitido contato físico, embates, confrontos ou outro tipo de violência entre os jogadores. 
Segurança, responsabilidade e cuidados em primeiro lugar, depois vem a diversão. 

 Nosso objetivo é proporcionar uma experiência condutora da diversão em primeira 
mão, portanto, perante alguma dúvida ou discordância com algo aqui escrito, opte pelo 
que for mais agradável e recreativo; alguns temas como violência, magia, crimes…, 
corriqueiros aos jogos de fantasia são sensíveis a certos jogadores, portanto devem ser 
evitados.  

 Este é um jogo exclusivamente narrativo e abstrativista; é experiência recreativa de 
contar histórias atrelada a expectativa lúdica de jogar dados, alheio às regras comuns de 
outros jogos interpretativos, como dano de armas, recuperação de Ponto de Vida, magia 
ou regras mais realistas. Mesmo assim, desafiador e criativo. 

 E se os dados não rolarem? – Talvez, a temática e os conceitos aqui propostos 
sejam-lhes um tanto estranhos. Mas, não se preocupe, afinal exemplificamos certas 
possibilidades de jogo. Mesmo assim se persistirem as dúvidas, não desista ainda. 
Aconselho uma breve procura em sites especializados e em canais de RPG no Youtube. Lá 
você encontrará diversas explanações. Mas, se faltar criatividade na hora de criar a 
história, não se preocupe. Não tenha vergonha ou medo de repetir uma história existente: 
parte de um livro, de um filme, série, fatos reais… Apenas comece a trama e deixe que os 
outros jogadores tomem o rumo. Além disso, se você quiser me escrever 
(jotunraivoso@gmail.com) para relatar as suas experiências ou críticas ou tirar algumas 
dúvidas, responderei com muito carinho a sua cartinha. Estou ansioso pelo seu contato. 
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 Disponibilizamos em nosso site (https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso), na aba 
“downloads” algumas aventuras prontas para jogar Mistérios e Misto Quente 

 O Capítulo 05 - Como Narrar Aventuras de RPG Para 30 Guri (Simultaneamente!)” 
– bom, o título é auto explicativo, trata de uma explanação de como aplicar RPG em sala 
de aulas. 

 

Bem, por enquanto é só. 

 

Um beijo do tio Leley 

 

Editoração: 

 Escrito por: Wesley Alves 
 Revisão e co-escrita: Marcus Vinicius “Baikal” Cristo 
 Arte da Capa: Kyara Guaitolini da Costa - @kgcart1 
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Capítulo 01 – Faz de Conta 

Quem nunca fingiu ser outra pessoa? Ou replicou aquela 
cena épica de um filme? Ou quis mudar o final de um livro? Em 
“Mistérios e Misto-quente” você poderá repetir essas 
experiências. Bora lá! 

 
“Mistérios e Misto-quente” é um jogo interpretativo infanto-juvenil com o qual 

os jogadores interpretarão personagens que, acidentalmente se depararam com um 
grande mistério ocorrido na rua de sua casa ou no porão da vovó. Eles terão de 
descobrir o paradeiro do lanche do colega, investigar barulhos vindos do último andar 
da escola, outra aventura ou enigma criado pela imaginação do Narrador. 

Jogo interpretativo – ou em inglês, RPG – Role Playing Game, é um jogo 
narrativo. Os participantes interpretam personagens inventados, contam histórias 
colaborativas e progridem nessas aventuras – tudo isso no conforto e segurança de suas 
casas. Em linhas simples, é um teatro de improviso. RPG é um jogo riquíssimo que 
promove competências literais, matemáticas e espaciais, além da construção de 
conhecimentos como trabalho em equipe, resolução de problemas, autonomia cognitiva 
e, sobretudo, liberdade criativa e imaginativa a seus participantes. 

Jogadores – Existem dois tipos: o Narrador e o Explorador. A função do Narrador 
é inventar as histórias, arbitrar os testes, propor desafios, enigmas e charadas, criar 
inimigos e outros obstáculos. É ele quem dirige a peça e a diversão. Ainda na analogia 
do teatro, o Narrador é o autor, o diretor e o contrarregra da peça. Aconselho que sejam 
os adultos a ocuparem essa vaga. Já o Explorador é aquele quem cria e interpreta os 
personagens. Uma vez que o diretor, quer dizer, o Narrador descreve uma cena, o 
Explorador irá, por sua vez, narrar o que seu personagem fará. Por isso que jogos 
interpretativos são semelhantes aos teatros de improviso, pois mesmo que o Narrador 
escreva a aventura, fica nas mãos (na mente) dos aventureiros como ela se desdobrará. 

Aventura – é a história em si – ou a peça, ainda na metáfora teatral. Ela é 
previamente criada pelo Narrador e possuirá detalhes da trama como problemas a 
serem resolvidos, inimigos ou companheiros dos personagens, o cenário e o seu clima, 
reviravoltas na história e qualquer outro elemento de uma boa história. Vale lembrar 
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que, mesmo que seja o Narrador a ditar o ritmo da aventura, ele deve sempre se lembrar 
de que os protagonistas são os outros jogadores. Mesmo que o Narrador crie uma 
intrincada aventura, muitas vezes, os jogadores tomarão decisões e caminhos 
inesperados – RPG não possui roteiros rígidos. Quer dizer, você conhece crianças, né? 
Pessoinhas criativas das quais podemos esperar de tudo. Se a aventura tomar um rumo 
inesperado, deixe o barco fluir, afinal Jogo interpretativo é, sobretudo, improvisado e 
espontâneo, sabemos como irá se iniciar, mas como terminará, é um mistério. 

Personagens – Personagens são os atores da peça. A maioria dos personagens é 
inventada pelos Exploradores. Faça um simples exercício agora: pergunte-se ou 
pergunte a outro jogador qual personagem ou herói “você quer ser”. Por outro lado, o 
Narrador também possui seus personagens. Eles comumente são conhecidos pela sigla 
em inglês NPC – “non-player character”, todavia aqui tratados como Antagonistas. Os 
Antagonistas são criados e interpretados pelo Narrador para auxiliar ou atrapalhar (no 
caso do chefe malvado) os Exploradores. Antagonistas nunca devem roubar a cena 
(porque, como dito, o protagonismo pertence aos Exploradores). Antagonistas, então 
são todos os personagens interpretados pelo Narrador. 

Histórias colaborativas – RPG é um jogo cooperativo. Todos os jogadores 
participam e colaboram para o desfecho da história. Neste ponto temos que ter a 
preocupação que não haja protagonismo por parte de apenas um jogador. Todos devem 
participar. Para tanto, é indicado que sejam aplicados a um grupo entre três a cinco 
participantes, considerando que uma dessas é o Narrador. Os “Exemplos” – inclusive, 
baseados em fatos reais, são de dois jogadores, um Narrador e uma Exploradora, mas 
funcionaria da mesma forma se fossem mais Exploradores. O Narrador deve determinar 
que jogadores criem laços entre seus personagens – onde se conheceram e por quê 
deles andarem juntos, de formarem um time…  

História que progride – Uma vez terminada uma aventura não quer dizer que o 
jogo acaba. Jogos interpretativos podem continuar, emendar em outras e assim 
progredir – sem a necessidade de se criar outros personagens. Você notará que 
personagens iniciantes são bem fraquinhos perante os obstáculos do jogo. Ao passo que 
a história progride, o Narrador dará aos jogadores Pontos de Experiência para a 
melhoria de seus Atributos e Truques (veja mais em “Evolução”, na Parte 3 – Regras”). 

A melhor idade – Alguns estudiosos do assunto afirmam que sete anos é a idade 
mínima para ensinar RPG para uma criança – muito embora eu já tenha aplicado para 
crianças um pouco mais jovens. Falando nisso, temos que ter a consciência de que há um 
universo riquíssimo de peculiaridades entre uma criança e outra, portanto, essa idade 
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pode variar. Além disso, sabemos que existem várias formas de inteligência e interesses. 
Pensando assim, temos que lembrar que nem tudo é para todos. Algumas gostam de 
esportes, outras de música. Algumas não se interessarão por RPG hoje, mas amanhã, 
sim - ou talvez, nunca. Uma brincadeira funciona com uma, um jogo com outra, e assim 
vai. O único ponto de certeza é que nós, enquanto pais, educadores e responsáveis 
temos o compromisso social de promover experiências lúdicas e recreativas das mais 
diversas às crianças, sejam elas quais forem.  

 

Exemplo 1: Narrei uma aventura de “Mistérios e Misto-quente” para minha sobrinha, 
Mariana, de sete anos: 

 – Vamos brincar de jogo de faz de conta? Você conhece o mistério do livro desaparecido? - 
Neste ponto, comecei a contar a história. - Há muito tempo, Baltazar, o Mago, escreveu um livro 
com todos os seus segredos. Este livro foi passado de pai para filho até o dia em que ele foi roubado 
da biblioteca de seu último dono. Você quer descobrir quem o roubou? 

Ansiosa, ela pensou que seria ela quem revelaria os mistérios. Foi quando eu disse: 

 – Só que é uma história de  faz de conta. Você deverá criar um personagem para você. 

 – Quero ser uma princesa. - Ela redarguiu. 

 – Vamos criar então o seu personagem? 

 

Para jogar, precisaremos de… 

 Este livro, como guia;  
 Cópia da Planilha do Aventureiro, contida no fim desse livro. Não se escreve 

diretamente na planilha original, e sim em suas fotocópias; 
 Lápis, borracha e 1 dado de seis faces (d6); 
 Amigos e muita criatividade. 
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Capítulo 02 – Criação do Personagem 

 Criar um personagem, além de ser uma parte muito 
importante é bastante divertido. Para isso, devemos seguir 
algumas etapas e regrinhas. Primeiramente, fazer uma cópia da 
“Planilha do Aventureiro” que se encontra no fim desse livro, e 
preencher seus campos. Segue aí o passo a passo. 

 

Primeiro passo (ou último) – O Explorador – No espaço “Explorador” escreva o 
nome de seu personagem. Já em “Jogador”, ponha o nome da pessoa que controla o 
personagem. Se assim preferir, escolha o nome ao fim da criação quando todos os 
detalhes estiverem prontos. É como dar um título a uma obra. Explorador é o nome 
fictício, Jogador é o nome real. 

 Segundo passo – Atributos – são as características principais do personagem. 
Eles discriminam sua capacidade de correr, investigar, sentir o perigo a sua volta. 
Atributos servem para termos base nos testes – Em Parte 3 – Regras, explicaremos 
melhor. Todos os jogadores possuem um ponto inicial já pintados em cada e mais  três 
pontos para alocar em qualquer Atributo da forma que preferir: 

 Força (F) – Força descreve as características anatômicas do personagem. Serve de 
diretriz nos testes que envolvam atividades físicas como corrida, pulo, salto e outras 
peripécias acrobáticas.  

 Inteligência (I) – Inteligência é a capacidade intelectual e de conhecimento do 
personagem. Serve de diretriz nos testes de proezas intelectuais, resolução de charadas e 
mistérios, recordações. 

 Simpatia (S) – Simpatia é a capacidade ligada ao carisma, perseverança, coragem 
e a capacidade de interação entre os personagens e com tudo que o cerca. Serve de 
diretriz nos testes de barganha, dissimulação e convencimento. 
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Exemplo 2: Mariana então me respondeu: 

 – Quero ser uma princesa! 

 – Vamos criar então o seu personagem? Mas, antes entenda. Nessa história não há 
princesas, príncipes ou dragões e sim Exploradores muito espertos. - Vale lembrar que para jogar 
com princesas, príncipes, unicórnios e outras criaturas mágicas, você deverá jogar o “Faz de 
Conta Que Existem Dragões”, adquirido no site https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso . 

 – Quero ser uma exploradora que usa lupas e um chapéu preto – ela exige. 

 – Sim, você pode, mas antes como será nome da Explorador? 

 – Princesa Lica – ela insiste na monarca. Deixo pra lá. Vai ver que a exploradora possui 
um nome secreto… 

_Que seja. “Princesa Lica” – anotei no espaço “Explorador” na cópia da “Planilha do 
Explorador”, em Jogador, pus Mariana. _Agora me responda, Princesa Lica é uma pessoa forte, 
inteligente ou simpática? 

_Ela é inteligente e forte. 

Todos os personagens possuem um pontinho gratuito em cada Atributo mais três a serem 
alocados a escolha do jogador. Seguindo as recomendações da Mari, pus dois pontos em I e um em 
F. Sua ficha ficou assim: 
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Terceiro passo – Truques – são aptidões, características ou conhecimento dos 
personagens: “o que o seu personagem sabe fazer? No que ele é bom? Qual é o truque que 
ele traz na manga?”, e servem, junto aos Atributos, para realizar ações – Veja mais detalhes na 
Parte 3 – Regras. Truques são anotados na ficha livremente, criados de forma espontânea pelos 
próprios jogadores. Podem ser uma palavra, um adjetivo ou uma pequena oração: “Eu sou muito 
forte”, “Eu sei me esconder”, “Tranquilo”, “Muito inteligente”, e assim vai. Cada Truque 
representa detalhes relevantes do personagem. Logo abaixo, segue uma lista de características 
para auxiliar o personagem, mas lembrem-se, elas devem ser criadas pelo jogador de forma 
espontânea. Todo personagem iniciante possui três Truques. 

 

Lista de Truques – Mas o legal é criar o seu!  

Para jogadores “aventureiros”  

 Acrobático (para acrobacias); 
 Bom de briga (para dar uma coça em alguém);  
 Forte como um urso (para impressionar alguém); 
 Lutador de MMA (para agarrar alguém);  
 Sempre esperto (para perceber uma ameaça);  
 Duro na queda (para conseguir se levantar mesmo quando ferido). 
 

Para jogadores intelectuais que adoram falar de seus personagens 

 Inteligente (para testes em I); 
 Raciocínio rápido (para reagir rápido); 
 Arquiteto (ao maquinar, planejar ou engendrar situações complexas);  
 Carismático (para convencer alguém, e ele vai achar que você é amigo dele); 
 Eu aprendo fácil (para entender o que o professor está dizendo); 
 Focado (para resistir a uma distração);  
 Traça de biblioteca (para lembrar e encontrar textos antigos, ensinamentos arcaicos, 

ditados populares e anedotas engraçadas… para você); 
 

Para dar mais personalidade: 

 Poucas palavras (para tentar se expressar com uma sentença curta e marcante – e fazer 
algum efeito); 

 Sangue frio (para desafios de I onde a tensão é extremamente elevada);  
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 Sempre cumpro com a minha palavra (para lidar com os que conhecem sua honestidade 
e farão negócios com você); 

 Nunca me perco na mata (para achar seu caminho de volta ou uma saída de um 
bosque);  

 Idealista (não ajuda em nada, apenas um traço de personalidade); 
 Bem humorado (para manter uma conversa num melhor ânimo);  
 Fala mansa (para convencer alguém que você não é uma ameaça); 
 

Exemplo 3: O personagem de Mariana começa a tomar forma:  

_O que a Lica sabe fazer ou em que é boa? 

_ Ela é uma ótima observadora. 

_Diga-me mais duas características. Ela tem algum truque? 

_Ela sabe cozinhar bem e sabe resolver tudo quando está em apuros. 

Veja como tá ficando a ficha: 
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Quarto passo – Mochila – Nessa etapa você escolherá os itens que seu 
personagem possui, levando em consideração seu interesse e o tamanho dos 
equipamentos. Esses equipamentos servem para agregar elementos na história e apenas. 
Eles não bonificam em rolagens de dados, porém algumas ações serão possíveis apenas 
com o seu uso. Uma Mochila possui 15 espaços no total e cada item possui uma 
quantidade de espaços que ele ocupa. Por exemplo: uma lanterna possui Tamanho 02, 
ao escolhê-la, o personagem já ocupa 02 dos 15 espaços. Um boné possui Tamanho 01 
(mesmo que ele seja usado majoritariamente sobre a cabeça, eventualmente você 
precisará guardá-lo, e me diga um local melhor que sua mochila). Nesse caso, um 
personagem com uma lanterna e um boné “queimou” 03 espaços. Se assim preferir, o 
Explorador pode não encher a sua Mochila e guardar espaços para outros itens que 
encontrar pelo caminho ou se desfazer dos que tem. Muitas vezes, os jogadores dirão 
que levarão os itens na mão, sobre a cabeça, no bolso, na cintura (oh, criaturinhas 
criativas!) e não dentro da Mochila. É importante delimitar esses 15 espaços, se não, os 
jogadores quererão levar consigo mundos e fundos. Abaixo, segue uma lista de 
exemplos de itens e seus Tamanhos. Fiquem à vontade em anotar outros que não esteja 
na lista, seguindo a idéia central de Tamanho. 

 

Tabela de Equipamentos 

Equipamentos Tamanho Serve para... 
Algema 02 Prender alguém. 
Apito 01 Assustar ou realizar algum aviso sonoro.  
Barrinha de cereal 01 Matar a fome. Cada barrinha cura um ferimento. 
Binóculo 02 Observar algo à distância. 
Biscoito recheado 02 Matar a fome. Cada pacote cura dois ferimentos. 
Boné 01 Se proteger do sol ou se disfarçar. 
Bússola 01 Se orientar. 
Caderneta para anotações 03 Anotar pistas ou detalhes. Use o espaço “anotações”. 
Celular 03 Pedir ajuda a alguém. 
Chapéu 02 Se proteger do sol ou se disfarçar. 
Corda 01 p/metro Prender alguém ou auxilia descer ladeiras. 
Corrente 04 Trancar portas. 
Faca 02 Cortar cordas ou outros elementos. 
Fruta 01 Matar a fome. Cada fruta cura um ferimento. 
Garrafa de água 03 p/litro Matar a sede. Cada litro cura um ferimento. 
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Gravador de voz 02 Espionar alguém.  
Kit de arrombamento 03 Arrombar portas. 
Kit de disfarce 03 Se disfarçar. 
Lanterna 02 Para encontrar itens ou não se perder no escuro. 
Lápis com borracha 01 Anotar pistas. 
Lupa 02 Encontrar coisas ou investigar detalhes pequenos. 
Mapa de... 02 Não se perder. 
Mertiolate 02 Curar um ferimento. 03 usos. 
Microcâmera 01 Espionar alguém.  
Relógio 01 Não perder a hora. 
Tesoura sem ponta 01 Cortar cordas ou outros elementos. 

 

Exemplo 4: _Mari, agora te darei uma mochila (ela fingiu passar os braços pela alça da 
mochila imaginária, hihihi). O que você vai levar aí dentro? – Note que neste ponto não mostrei a 
Tabela de Equipamentos nem a expliquei que a Mochila tem 15 “espaços”. Vamos deixá-la 
escolher sozinha. 

_Eu quero uma lupa, um caderno (Caderneta para Anotações) e um lápis. 

Fazendo os cálculos, ela gastou 06 pontos de seus quinze. 

_Mais alguma coisa? – eu digo. _Você não disse que queria um chapéu preto? Leve 
também um pacote de biscoito recheado e um Mertiolate. Vai que você sinta fome ou se machuque. 
– Deu 12 espaços. 

_Então vou levar uma garrafa de suco. - (... água). Note que completou os 15 espaços. 
_Ah, queria levar meu ursinho de pelúcia. 

_Poxa. Não cabe mais nada dentro de sua Mochila. 

_Eu o levo na mão. 

_E, se você precisar correr? Ele vai lhe atrapalhar. Tem que guardar na Mochila, às vezes. 

_Eu não vou levar a Lupa. Sobra espaço para o meu ursinho?  

_Agora, sim. – Note que não há “Ursinho de Pelúcia” na Tabela acima (considerei que ele 
tem Tamanho 2), mas quem sou eu para dizer que ela não pode levar seu amiguinho. 
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Anotações – O espaço “Anotações” é destinado para que os jogadores anotem as 
missões, pistas ou outros detalhes importantes. Deixe que eles preencham de forma livre 
tudo que eles julgarem indispensável.   

Ficha pronta da Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo: 

 Nomeie o Explorador. No espaço Jogador, ponha seu nome verdadeiro; 
 Distribua os três Pontos de Atributos; 
 Invente os seus três Truques; 
 Escolha seus itens e os guarde na Mochila; 
 Personagens iniciantes não possuem Pontos de Experiência. Após a primeira partida, 

anote no espaço “Experiência” os pontos ganhos. 

 

 Ufa! Seu personagem está pronto. 
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Capítulo 03 – Regras 

Sucesso ou falha? O que é mais divertido. Mistérios e 
Misto-quente possui regras estruturadas que definem obstáculos 
a serem vencidos pelos jogadores com utilização de dados de seis 
faces, os d6, ou saídas criativas criadas pelos Exploradores. As 
Regras servem para ilustrar que nem tudo é da forma que 
queremos, além disso, a criançada se amarra em jogar dados. 

 

Testes – Toda vez em que um jogador resolver realizar uma ação com uma 
pequena chance de dar errado ou que o insucesso poderá acarretar em algo interessante, 
o Narrador solicitará que ele teste seus Atributos (F, I, S) e lhe dirá a dificuldade 
daquela ação. Assim, o Explorador rolará um d6 e o seu resultado deve ser abaixo do 
valor Atributo testado. Truques auxiliam nessa empreitada. Cada Truque utilizado 
diminuirá em um ponto o valor do dado rolado. Como são testes, há uma chance de que 
eles falhem. O que fazer nesse caso? Leia, logo mais em baixo, em Falhas. 

Por outro lado, nem todo embate precisa ser resolvido com rolagens de dados. 
Em alguns casos como características do personagem – Atributos em valor alto ou 
Truques específicos, saídas criativas ou após muitas tentativas, o Narrador poderá 
apenas concluir que o personagem conseguiu realizar aquela ação. 

 Dificuldade – Representa a complexidade e a natureza da ação. A Dificuldade de 
um teste sempre tem por base o valor do Atributo testado e deve ser considerada como 
fácil, mediana ou difícil.  

Ações fáceis são aquelas realizadas comumente pelos jogadores e que não 
apresentam nenhum obstáculo, no entanto, há uma pequena chance de não ser 
executada.  

Uma dificuldade mediana são aquelas que os personagens geralmente realizam 
com certa facilidade, no entanto há um pequeno obstáculo contra eles. 

Já a difícil é aquela que o personagem não possui qualificação, características ou 
não a realiza com frequência e, além disso, há certas restrições ou contratempos. 
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Saldo é a subtração do valor do Atributo pelo valor do dado. Para as ações Fáceis 
o Saldo deverá ser no mínimo zero, para as Medianas, no mínimo 01 e para as Difíceis, 
no mínimo 02. 

 

Exemplo 5: Considere que já estamos no meio da Aventura: 

_Princesa Lica, após revirar na gaveta de Baltazar, você encontra muitos papéis antigos 
com diversas anotações. Faça um teste de Inteligência, dificuldade mediana, para saber se 
encontra alguma pista interessante. 

A personagem de Mariana possui três pontos em Inteligência, a dificuldade do teste é 
mediana, por isso o resultado no dado (Saldo) deverá ser no máximo 02. Ela rola o d6 e tira um 03 
e não passa no teste. 

_Mas eu sou boa observadora. – Ela rebate. 

_Verdade, você tem esse Truque. – Nesse caso, ela consegue passar no teste, já que cada 
Truque utilizado subtrai em um ponto o resuldado do dado. _Princesa Lica, em um papel muito 
bobrado e bem provável que escrito às pressas você lê a seguinte frase: “Eles moram na floresta”. 

 

Sucesso é quando o personagem consegue realizar aquela ação, vencendo o 
Saldo da Dificuldade. No exemplo acima, Mariana obteve um sucesso e eu dei uma dica 
para ela. 

Sucesso crítico é quando o resultado do Saldo for maior que três em qualquer 
Dificuldade. Quando isso acontecer, considere que a ação foi realizada de forma 
excepcional, épica, majestosa.  

Falha – Falha é quando o Saldo possuir valor negativo, ou seja, quando o 
resultado do dado for maior do que o valor do Atributo. Nesse caso, o personagem não 
conseguiu realizar aquela ação. Mas, aí, o que acontece? Diante uma falha, aconselha-se 
que o Narrador pergunte “E agora, o que você faz?”, e deixe o jogador criar uma saída 
alternativa para aquela sinuca, e não se prolongue em testes ou em situações pedantes. 
Se, por acaso, o personagem sofrer muitos danos (leia, logo abaixo, Saúde), diga que o 
jogo pausou, e que ele pense em alguma saída inusitada para aquela situação.  

Outra opção é utilizar do “Deus Ex Machina”. Algo inusitado, incrível, 
mirabolante, mesmo que inverossímil aconteceu e resolveu a situação. Por exemplo: um 
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salvador da pátria apareceu do nada, o animal de estimação afugentou o bandido, uma 
arma secreta é descoberta, um monstro maior e mais assustador faz com que o inimigo 
fuja, dando tempo para que o Explorador corra... e por aí vai. Lembre-se que as histórias 
devem ter finais felizes.  

Ordem de Jogada – A Ordem de Jogada, tipicamente, começa pela Rodada dos 
Exploradores. Os jogadores se organizam conforme o plano diante dos oponentes e daí vão 
tomando seus Turnos, um a um, até encerrarem a Rodada com um Turno de cada um. Passa 
então a cena para a Rodada do Narrador, quando cada NPC tomará sua cena e, eventualmente, 
reforços aparecem e outras coisas acontecem com o cenário. Ao fim da Rodada do Narrador, é 
novamente Rodada dos Exploradores. 

Ação – Como dito, RPG é bem parecido com um teatro de improviso e como tal, 
os personagens agem simultaneamente, muitos falam juntos ou querem agir de uma só 
vez. E isso não é muito legal, pois todos devem participar e divertir igualitariamente. 
Para tanto, existe a regra do Turno. Turno, ação, rodada ou movimento é “a vez do 
jogador”. É neste momento em que o Explorador dirá o que fará. Geralmente, 
corresponde a 03 segundos – isto é, o tempo em que o personagem faria aquela ação – 
Veja em Ordem de Jogada, como definir a ordem. Existem dois tipos de ações: 

Ações Livres são realizadas sem concentração, livres de testes, de forma 
espontânea ou executadas simultâneas às outras, desde que não se atrapalhem: falar 
uma pequena frase, sacar ou soltar um item ou movimentar-se.  

Ações completas são mais complexas do que as ações livres, e, por esse motivo, 
demandam de tempo ou testes para serem realizadas. Um jogador pode realizar apenas 
uma Ação completa por turno. Exemplos: correr, saltar, recitar um poema ou discurso, 
abrir um cadeado, levantar-se do chão.  

Teste resistido são testes de jogador contra jogador – Atributo contra Atributo. 
Por exemplo: dois personagens desejam convencer um terceiro, para tanto esses dois 
primeiros realizam teste de S contra S. Aquele que possuir mais sucessos, vence o 
desafio. Evidente que, neste mesmo exemplo, o terceiro personagem poderá também 
realizar outro teste resistido de I contra S, para saber se é convencido ou não da lorota. 
Truques auxiliam nesses testes. 

 

Exemplo 6:_Princesa Lica, depois de um dia de caminhada estrada afora, você encontra 
algumas pegadas que atravessam a estrada e levam para dentro de um bosque. 
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_Eu vou investigar pra descobrir de quem são. 

_Para isso, você deve fazer um teste fácil de Inteligência. Você tem três pontos nesse 
Atributo, então seu dado tem que dar 3 ou menos. Rola o dado aí.  

Mariana rola o dado e tira um 05. Saldo -2 (valor do Atributo testado (03) menos o 
resultado do dado (5) igual a -2). Sando negativo, portanto ela não passa no teste. Porém, eu a 
recordo que ela possui alguns Truques que podem auxiliá-la, são eles: “Ótima observadora” e 
“Age bem em apuros”. Nesse caso, cada Truque “reduz” em um ponto o resultado no dado. O 
novo resultado torna-se 03. E ela passa no teste, afinal testes Fáceis aceitam Saldo de valor zero 
ou maior. 

_Você observa bem as pegadas. Parece ser de um ser humano adulto. As pegadas entram 
no bosque e de lá desaparecem. O que você faz? 

_Deve ser os bandidos que falavam no papel! - Ela responde. _Acho que não vou lá. É 
perigoso. Vou continuar pela estrada.  

 

Observe que personagens iniciantes, por possuir pontuação baixa em Atributos e 
poucos Truques, dificilmente passarão nos testes. Isso é importante para que o jogador 
tenha interesse em continuar a jogar e evoluir seu Explorador. Tente trabalhar as 
derrotas de forma positiva e propulsora de evolução do personagem.  

 

 Saúde – Algumas aventuras serão perigosas ou até mesmo Inimigos poderão 
atacar e machucar os Exploradores (claro que é de mentirinha!). Saúde é como a 
“barrinha de life” dos videogames, portanto, consumível – Note que na ficha do 
personagem há cinco coraçãozinhos, este é o total de Saúde dos personagens. Nesse 
caso, o Narrador dirá que o acidente ocorrido foi leve ou grave.    

 Acidentes Leves – o personagem esbarrou em algo que o escoriou; ele foi pular e 
torceu o pé; tentou pegar uma fruta no pé, mas arranhou o braço… Este tipo de acidente 
causa um dano – pinte um coraçãozinho. 

 Acidentes Graves – o personagem caiu num buraco ou de um barranco; caiu de 
bicicleta; pisou em falso em uma madeira velha, foi atacado por um inimigo… Este tipo 
de acidente causa dois danos – pinte dois coraçãozinhos. 
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 Os Exploradores podem curar seus machucados alimentando-se, utilizando o 
Mertiolate ou outro produto antisséptico. Uma vez não curados, os danos se acumulam 
e quanto “gastos” todos os coraçãozinhos, a mãe do personagem o chama para dentro 
de casa e ele não poderá brincar até curar seus machucados. 

Evidente que esses acidentes e seus danos têm caráter exclusivamente subjetivo e 
ilustrativo. Eles demonstram que Aventuras possuem riscos que devem ser estudados e 
evitados. Narrador, tente descrever o acidente e os danos de forma lúdica e ilustrativa. 

 

 Exemplo 7: _Princesa Lica, você continua a sua caminhada por mais um tempinho... 
(pausa dramática). _Faça um teste mediano de Inteligência. Mari rola o d6 e tira um 06. Saldo (-
3). Ela viu que não foi um bom resultado e apela para os Truques. Infelizmente, ainda não é 
suficiente. Para esse tipo de teste, ela deveria ter rolado no mínimo 04 (considerando a subtração 
que os Truques promovem). 

 _Você continua a caminhar distraída quando de repente um homem vestido com trapos 
escuros* salta à sua frente. Mesmo com a regra da Ordem de Jogada, ele age primeiro, afinal o 
mal caráter surpreendeu a menina, além disso, ele possui os Truques “Sou bom em tocaias” e 
“Sou muito esperto”. _Mari, ele age primeiro. QUERO BISCOITOS! Ele grita. - Nesse ponto 
eu até mudei o tom da voz. 

 _Eu jogo o pacote de biscoito no lado da estrada e saio correndo. 

_Muito bom. Menina esperta! - Eu digo. _Você tem dois pontos de Força, com isso, você 
consegue correr enquanto o homem mau tenta encontrar o pacote de biscoito. 

 

*Nesse ponto, é válido não descrever o Antagonista, ao invés disso apenas diga 
“você vê um homem mal encarado. Como que ele é?” e deixe que a criança descreva o 
meliante. 

  

 Exemplo 8: _ Você então sai correndo sem olhar para trás. Logo à frente há uma ponte de 
madeira sobre um rio que corta a estrada. Essa ponte é bem curtinha e parece ser bem velha. 

 _ O homem mal deve querer me perseguir.Eu atravesso a ponte. Mas com cuidado para 
não cair.  
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 _Muito bom. Mas, quando você está bem no meio dela, a ponte começa a ranger. Parece 
que ela vai partir. 

 _Eu corro! 

 _Mais à frente, tem várias frestas na madeira da ponte. Para continuar você deve fazer um 
teste mediano de Força. Rola o dado aí. 

Ela lança o d6, com resultado 3, mas não passa no teste (Para esse teste, ela deve tirar 02 
ou menos no dado (Seria 01, já que o Atributo F=2 e é um teste mediano, porém o Truque “Age 
Bem em Apuros” lhe auxilia nesse teste), mesmo assim, ela não passa com um resultado 03. 

_Você pisa em falso em uma fresta e recebe algumas feridas na perna. Além disso, você 
torce o pé. Foi um acidente grave. Pinte dois corações. 

 

Princesa Lica Machucada. Note que apagamos “Biscoito Recheado” da ficha. 
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Tipos de testes – Seguem alguns exemplos de testes como exemplo. Algumas 
circunstâncias podem modificar as nossas descrições, cabendo ao Narrador o que mudar.  

 Andar furtivamente (F) – andar em lugares escuros sem ser notado. Exemplo de 
Truques: andar furtivamente; não chamar a atenção; me esconder. Dificuldade padrão: 
mediana, já que não se sabe no que o personagem possa pisar e fazer um barulhão.  

 Armar e desarmar armadilhas (I) – este é um tipo de teste que necessita de ferramentas, 
por outro lado, algumas armadilhas não necessitam de ferramentas para serem desarmadas com 
eficiência. Exemplo de Truques: montar armadilhas; desarmar armadilhas. Dificuldade padrão: 
variável, pois depende muito de como a armadilha foi armada e a complexidade da armadilha a 
ser composta, geralmente é uma atividade fácil, já que é uma ação que pode ser realizada apenas 
por aqueles que possuem conhecimento prático.  

 Arrombar portas, janelas... (I) – é a capacidade de abrir dissimuladamente fechaduras de 
portas, portões, baús, janelas... sem quebrar, por assim dizer, a fechadura. Exemplo de Truques: 
abrir fechaduras. Dificuldade padrão: variável, pois cada fechadura possui seu mecanismo 
próprio, além das circunstâncias e a existência de ferramentas. 

 Barganhar/ manipular/ convencer (S) – no decorrer do jogo, o personagem deverá 
convencer alguém de que a balela que ele está dizendo é uma boa ideia. Exemplo de Truques: 
convencer as pessoas; boas palavras; boa lábia; tirar proveito da situação. Dificuldade padrão: 
variável, pois trata-se de um teste resistido contra o S do oponente. 

 Caçar (I) – caçar é a arte de encontrar pistas de seu alvo, sentir seu cheiro, encontrar 
pegadas... Exemplo de Truques: caçar; sobrevivência; encontrar pessoas. Dificuldade padrão: 
Variável (Mediana, no mínimo). Caçar é um teste que leva em consideração o ambiente em que 
o alvo se encontra e a vontade de ele não querer ser encontrado ou em certas circunstâncias, ou 
realizado como Teste Resistido. 

 Compreender um enigma (I) – Durante o jogo, surgirão pistas, compreender mapas, 
cartas, páginas antigas, enigmas ou até mesmo mistérios a serem resolvidos pelos jogadores. 
Predicado: compreender enigmas; resolver problemas; matar charadas. Dificuldade padrão: 
Variável. Conforme a complexidade do enigma e principalmente do sucesso de sua realização. 
Compreender enigmas é impossível para jogadores que não possuem nenhuma característica 
relevante para tal empreitada.  

 Escalar (F) – capacidade de subir montanhas e construções, escolher os melhores sulcos 
durante o percurso. Queda – durante o percurso, se houver uma falha  o personagem cai, 
causando-lhe um dano leve por metro de queda. A cada metro, o personagem pode realizar uma 
ação (dificuldade difícil) para se agarrar e evitar cair por completo. Exemplo de Truques: 
Escalar; Sei encontrar sulcos em parede lisa. Dificuldade padrão: fácil, desde que o personagem 
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tenha F 3, menos que isso, a dificuldade passa a ser mediana, no entanto, depende do quão liso, 
angular ou pedregoso for o percurso. 

 

Evolução – A cada partida, o Narrador deverá dar um Ponto de Experiência para 
os Exploradores. Esses pontos servem para adquirir mais níveis em Atributo ou novos 
Truques. Pontos de Experiências são acumulativos, ou seja, você pode poupá-los para 
gastar depois – anote-os no espaço “Experiência - Atual”. No espaço “Experiência – 
Gasta”, anote todos os pontos gastos na evolução. Essa mecânica é importante para que 
o Narrador saiba o quanto de pontos os jogadores já ganharam e evoluíram, assim, ele 
pode balancear o nível de características dos Antagonistas que aparecerão no jogo.   

 

Valor de Evolução: 

 Atributos = Cada nível novo de Atributo equivale ao gasto de 02 Pontos de 
Experiência. 

Truques = Cada Truque novo equivale ao gasto de 03 Pontos de Experiência. 

 
Em certos casos, aconselha-se que o Narrador bonifique o jogador com mais 

Pontos de Experiência, quando ele: 

 Ter uma idéia muito fantástica; 
 Interpretar muito bem seu personagem; 
 Criar uma saída espetacular perante um problema; 
 Acertar ou errar os testes em demasia (também se aprende ao consertar os erros); 

Ou em outras situações em que o Narrador achar necessário.   
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Capítulo 04 - Como Narrar Aventuras de RPG para 
30 guri (Simultaneamente!) 

 

Pois bem. Nós da "Jotun Raivoso", acreditamos que RPG e educação têm tudo a 
ver, e é por isso que durantes esses últimos anos temos aplicado oficinas de RPG em 
diversas escolas e outros centros educacionais. Acreditamos, sobretudo que, tanto a 
educação quanto as experiências do RPG devem ser Autônoma e intuitiva, por isso que 
durante anos temos desenvolvido um método de aplicação de RPG para grupos maiores 
de jogadores. 

Método de ensino “RPG Autônomo e Intuitivo” – Porém, um dos desafios mais 
frequentes encontrados na aplicação de RPG nas escolas é como narrar para um número 
grande de alunos. Afinal, mesas de RPG geralmente são destinados à três a seis 
jogadores.. Como fazer então para jogar RPG em classes que possuem 30 crianças e 
apenas um professor? Neste cenário, há uma problemática básica: como dar a devida 
atenção a todos os jogadores simultaneamente. 

Considerando então no que foi elencado nos dois primeiros parágrafos, nós 
elaboramos o método “RPG Autônomo e Intuitivo”. Este método se baseia nas 
premissas que a educação deve ser alheia às decisões do professor e voltado 
completamente às necessidades, experiências e possibilidades dos alunos. O  professor 
devem estar em sintonia com seu aluno, no desenvolvimento de sua identidade e na 
construção de pensamento crítico e lógico. Este método preza pela espontaneidade dos 
participantes e na total não influência externa, de modo que ele seja autônomo e 
intuitivo, afinal, como afirma Freire “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Mas como? – Nesse método os próprios alunos serão os Narradores – isso 
mesmo! Eles vão criar e narrar suas próprias aventuras. Para isso, alguns passos devem 
ser seguidos. 

1 – Rompa paradigmas - Primeiramente, devemos romper o paradigma de que 
para ser narrador de RPG demanda tempo e estudo do sistema de jogo. Não que isso 
não seja verdade, mas o que quero dizer que para a proposta a seguir não é 
fundamental. O aluno-narrador não precisa conhecer do jogo. Estamos trabalhando com 
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alunos sem nenhuma experiência – na verdade, estamos trabalhando com a proposta de 
construção de experiência. Se alguns possuírem alguns conhecimentos prévios do jogo, 
não tem problema. Apenas tome cuidado para que este não tome sempre à frente e 
ofusque os demais alunos. 

2 – Exemplifique a atividade – Agora é sua vez de explicar o que é RPG. Para 
isso, você pode utilizar este mesmo livro, fazer exemplos, convidar a gente para ir aí 
(vamos com gosto), ou até mesmo procurar em outras mídias, como no Youtube ou 
podcasts especializados no assunto. Mas, veja, como já disse, é missão quase impossível 
entender do que se trata o RPG sem jogá-lo. Portanto, não se avexe. O importante desse 
passo é expor a atividade, afinal, os discentes construirão os conceitos progressivamente 
passo-a-passo, até entenderem de fato ao jogarem. Então, bora para o próximo passo.   

3 - Defina o tema da Aventura – Definir o tema da aventura é um dos passos 
mais importantes na hora de criar a própria aventura. Um adendo: você já ficou mais 
tempo escolhendo o filme ou a série do que assistindo propriamente dito? Nossa! Eu já. 
O problema é quando a gente se arrepende da obra escolhida (olá, mudança repentina 
de assunto). Voltando. Para escolher o tema da aventura devemos entender o conceito 
de aventura livre.  

Aventuras livres – são aquelas que não têm objetivo específico ou pragmático – 
de fixação ou explanação de conteúdo. No entanto, bastante importante, pois se baseia 
fundamentalmente na diversão dos alunos. Evidente que todas as experiências de jogos 
têm sua contribuição intelectual – veja mais no Capítulo 5. Tendo isso em mente, vamos 
por a mão na massa: 

a) Decidindo a Aventura - Durante as aulas que antecedem os jogos, pergunte 
aos alunos que tipo de aventuras eles querem vivenciar – super-herói, ataque zumbi, 
investigar o roubo do livro da biblioteca... Note que muitos trarão experiências vividas, 
como filmes, séries ou animações que estão assistindo. Deixe gurizada sugerir e a 
criatividade correr solta. Nesse ponto, você vai se surpreender com a capacidade dela.  

Das idéias elencadas, escolha apenas a que se demonstrou a mais divertida, 
mesmo assim não deixe de explorar todas as outras idéias. É importante nesse ponto 
escolher apenas um tema, mas isso não quer dizer que os outros não serão utilizados 
futuramente, em outras oportunidades de jogos essas idéias “engavetadas” serão 
utilizadas para construção da própria aventura. O importante nesse ponto é demonstrar 
para turma que suas idéias são importantes. Quer dizer, que suas idéias são essenciais. 
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Mas, se eu não entender as referências da molecada? – Não se importe com isso 
agora, pois aqui vai um conselho: Deixe que elas tomem o rumo da atividade e da 
história, você, professor é apenas o meio condutor entre os alunos e os conceitos aqui, 
afinal estamos conversando sobre educação e atividade lúdica autônoma. 

b) Escrevendo a Aventura - Depois de decidir qual o tema da aventura, vamos 
escrevê-la. Para isso, aconselho uma boa pesquisada em “aventuras prontas” na 
internet. Além disso, em nosso site <https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso>, na aba 

“Downloads”, disponibilizamos algumas aventuras prontas, nos moldes do sistema “Mistérios e 
Misto Quente” e dos aqui dispostos. Após essa pesquisa, escrever a sua própria Aventuras não 
tem mistério. 

Para escrever a sua Aventura, você deve escolher alguns alunos para esta empreitada. A 

quantidade desses alunos geralmente é 1/6 do total dos alunos. Indico, portanto,  escolher 
aqueles que você imaginou agora, os ditos "pra frentes", os que geralmente dão um 
trabalhinho. Não se esqueça, é para romper paradigmas e se surpreender. Agora, nesse 
ponto, é só escrever o enredo da aventura. Siga um modelo pronto – aqueles citados no 
passo acima, e deixe que a criançada discorra a trama – é sério, você vai se surpreender 
com a capacidade delas. Ah, sim. Esse grupo discente também serão os Narradores da 
aventura, claro, afinal eles que a criaram.  

c) “Aventura pronta – Mistérios e Misto Quente – Se preferir ou se não tiver 
tempo ou os recursos, não tem problema usar de aventuras prontas da gente. Na 
verdade, essas aventuras que estou te oferecendo estão mais para um script simples de 
teatro. O Narrador deverá lê-las enquanto joga. No mais, elas contêm dicas de narração 
e outras informações básicas. Aconselho, portanto, parar a leitura desse texto e baixá-las 
(Na aba “Downloads, em nosso site <https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso>) e 
dar uma estudadinha básica nelas.  

4 – Divida e conquiste – Lembre-se, nesse ponto você deverá ter explanado sobre a 

atividade, ter escolhido os narradores e ter escrito ou selecionado  a aventura. Agora, divida a 
turma em grupos para cada Narrador e de forma bem eclética – não se esqueça, um dos 
alunos de cada grupo será o narrador. Imprima-as em número igual de narradores, 
imprima também as fichas de personagens em número igual de jogadores. 

 

5 – Montando os Personagens – Monte agora com o restante da turma os 
personagens (os alunos narradores não montam personagens, mas devem estar atentos 
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nessa fase para se aprofundarem mais nas regras do jogo). Nessa hora, o professor 
deverá semelhante a uma aplicação de conteúdo, ir ao quadro (ou não, siga a sua 
metodologia) e literalmente ensinar como montar uma ficha de personagem. Aconselha-
se que o próprio docente crie um personagem e que ele informe aos os jogadores que, 
criar um personagem é algo muito importante. Diga a eles para imaginarem um 
personagem de um filme, série, desenho animado ou qualquer outra referência. 
Personagem este que eles gostariam de ser por um dia. Ainda neste aspecto, indique que 
eles pensem em algo de diferente para esse personagem: um medo, um sonho, 
característica física... Mas, lembre-se: os personagens devem fazer sentido com a 
Aventura proposta.  

A criação do personagem é uma fase importante para que os alunos possam 
começar a entender as regras do jogo. Enquanto monta as fichas de personagens, simule 
alguns testes de rolagens de dados. Essa simulação inclusive pode ser realizada 
novamente ao fim da montagem e pouco antes de iniciar os jogos propriamente dito, e 
tem como finalidade ensinar e reforçar as regras de jogo. 

6 - Agora é com os Narradores - Enquanto os outros alunos terminam de montar 
suas respectivas fichas, converse separadamente com os alunos narradores. releia de 
forma sucinta a Aventura que vocês criaram. Nessa hora, muitas crianças ficam 
nervosas, afinal elas começarão a entender que estarão em lugar de destaque enquanto 
diretores da peça. Acalme-as e afirme que você estará lá para ajudá-las.  

Bom, sem mais. Agora deixe com eles. Você vai se surpreender com a sagacidade 
dos mais jovens e se assustar quando notar que eles nem precisam muito mais de nós. 

Como diria Freinet: "Somos aprendizes, às vezes com pretensão de mestres e 
ocultando de bom grado, a nós mesmos, as nossas imperfeições e as nossas impotências. 
Somos todos aprendizes!” 

Nota: É imprescindível ao professor dominar a prática do RPG e do sistema a ser 
aplicado. Além disso, estude as Aventuras criadas ou as prontas. 

 

 

 

#Wesley - Alves - 100042409 - jotunraivoso@gmail.com

#100042409 - jotunraivoso@gmail.com



26 
 

Capítulo 05 – Mas Por que Jogar RPG? 

Na verdade, depois dessa pequena leitura, você notará que a 
pergunta deveria ser: Por que não jogar RPG? 

 

Agora, o papo é da gente com os jogadores, discentes e, ou filhas e filhos. Se você 
está aí querendo convencer seus pais ou professores a jogarem RPG contigo, seguem 
sete motivos para utilizar em sua persuasão. 

 
1 - Leitura – Diga a ele que existem inúmeros livros, manuais, compêndios, 

romances, materiais de apoio... que auxiliam a jogar RPG. Todos nós sabemos que a 
prática da leitura enriquece o vocabulário, ajuda na concentração e no senso crítico, 
desenvolve a criatividade e capacidade de interpretação de texto, além de ser uma ótima 
ferramenta para a prática da escrita. Claro que não estou incentivando você a mentir. É 
para ler mesmo, cara. Falando nisso, dê uma boa lida nesse artigo do  Guia do 
Estudante.<<https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/estante/4-beneficios-que-a-
leitura-traz-para-o-cerebro-e-para-a-vida/>> 

2 - Criar/contar histórias - RPG, sobretudo, é uma atividade de contar histórias, 
atividade essa intrínseca à própria realidade, história e condição humana – a nossa 
tradição milenar da oralidade – as lendas de heróis, de deuses antigos, monstros e 
perigos desconhecidos.. Todos nós adoramos contar histórias, seja elas criadas por nós 
ou por outros. Contar uma bela história nos leva a diversos mundos e situações, além 
dos filmes, séries e até mesmo outras mídias que prostramos perante passivamente. 
Contar histórias é uma atividade que desenvolve a imaginação, linguagem, apresso à 
leitura, memória e principalmente a socialização humana.  

3 - É um jogo? Sim. Sobretudo cooperativo - Por se dizer cooperativo, entende-se 
que o RPG ninguém perde ou ganha, simplesmente, todo o grupo vence os obstáculos 
pretendidos pelo Narrador ou não. Sendo assim, as vivências do RPG nos ensina a 
sermos mais solidários, companheiros e, acima de tudo, desenvolvemos o sentimento 
empático e, assim nos tornamos cada vez mais responsáveis com os amigos (por não 
dizer mais afetuosos). Atividades compartilhadas proporciona aos seus participantes 
lembranças e vivências que perdurarão por muito tempo. Atividades essas essenciais 
para a construção de amizade, fraternidade e relação paternal. 

4 - Desafiador por natureza - Sim, como dito antes, jogar RPG não é sobre ganhar 
ou perder, no entanto, vencer os obstáculos e desafios dos Mestres é algo primordial. 
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Para tanto, é necessário planejamento e estratégias, definir táticas, decifrar enigmas e 
principalmente ser dinâmico. Em um mundo cada vez mais competitivo, tanto nas 
escolas ou em nossa vida laboral, possuir essas características é primordial. Saca essa 
matéria da Super Interessante. <<https://super.abril.com.br/blog/newsgames/como-jogar-rpg-
pode-te-tornar-um-profissional-bem-sucedido-e-apto-a-criar-jogos-legais/>> 

5 - Atividade pacifista - muito já se disse (de forma preconceituosa e vil!) que 
jogos são precursores de violência. Mentira. Basta abrir qualquer tipo de material de 
RPG que você nota que o contato físico é desestimulado. Todas as ações do jogo 
dependem da imagética da cena, tudo acontece no mundo abstrato e somente só. Além 
de pacifista, o RPG se trata de uma atividade sobre amizade e companheirismo, pois 
trabalha o desenvolvimento empático e afetivo de seus participantes. 

6 - Educacional - Muito foi testado e escrito sobre a aplicação do RPG nas escolas, 
como ferramenta de apoio educacional. Seja na ilustração de mundo da História, 
abstrativismo da Matemática, conceituação espacial da Geografia, cientificismo da 
Biologia, Química ou Física, do processo de interpretação textual da Literatura... ufa! E 
tantos outros. Mas, se você é assim como eu que crê que a Escola antes de mais nada 
deve ser um ambiente descontraído, divertido e experiencial, saiba que tem em mãos 
uma ferramenta excepcional para esses objetivos. 

7 - É acessível - Do que precisa para jogar RPG? amigos, lápis, borracha, folha de 
caderno e uns livros - Nada muito caro, e aposto que você tem tudo isso aí na sua casa, 
rua ou escola. Na verdade, a parte mais cara são os livros. Nem tanto. Há editoras de 
RPG que liberam seus materiais gratuitamente, a minha favorita é a Coisinha Verde. 
<<https://coisinhaverde.com.br/jogos/>>.  Aproveitando o ensejo, deixo aqui nosso site para 
você poder adquirir outros materiais de apoio como aventuras prontas, personagens 
prontos e diferentes módulos. Clica aí: https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso .  

 
 
Aqui termino. Já disse tudo que queria nesse instante. Um beijo e um abraço – tô 

enrolando, pois não gosto de despedidas! 
  

 

          Wesley “Tio Leley” Alves 
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Adquire “Resistência Glórqui”, um jogo de RPG simples, lúdico, divertido e para 
toda a família! Pelo Catarse https://www.catarse.me/jotun_raivoso_resistencia_glorqui 
ou pelo site https://jotunraivoso.wixsite.com/jotunraivoso.  
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