
5  
O PESQUISADOR COMO ARTESÃO 
 

 

"As produções de todas as artes são tipos de poesias e seus artesãos são todos poetas.” 

(Platão) 

 

 

 

Figura 7- A artesã 

 

 

Entendo pesquisa qualitativa como uma atividade situada que inclui um 

conjunto de práticas materiais e interpretativas que transformam o objeto estudado 

em uma série de representações como entrevistas, conversas, gravações, 

anotações, filmagens, fotografias. Tais práticas visam a entender ou a interpretar 

situações reais e fenômenos e os sentidos que as pessoas a eles conferem (Denzin 

e Lincoln, 2006 [2003]). O pesquisador qualitativo é encarado enquanto indivíduo 

que utiliza uma diversidade de práticas metodológicas que não são definidas 

antecipadamente à pesquisa e que dependem das questões que são levantadas e do 

seu contexto. Denzin e Lincoln descrevem o pesquisador qualitativo como um 

bricoleur ou um confeccionador de colchas que encaixa e “costura” diferentes 

tarefas metodológicas, paradigmas teóricos e performances narrativas que farão da 

pesquisa um processo interativo de montagem reflexiva, “um conjunto de imagens 

e representações mutáveis interligadas” (Denzin e Lincoln, 2006 [2003], p. 20). 
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Comparo-me ao bricoleur – no seu significado no francês popular
1
 – ao 

desenvolver e implementar, através desta pesquisa, uma nova atividade 

pedagógica no contexto da surdez e estudar sua aplicação em contexto. Atuo 

como uma artesã que cria e experiencia sua arte. Um mosaico teórico-

metodológico foi assim construído no curso da realização da pesquisa, incluindo 

uma mudança do lugar do pesquisador, que passou de observador a construtor no 

decorrer da pesquisa. A transformação foi dinâmica e envolveu a participação 

imersiva em uma comunidade de prática, design de uma ferramenta pedagógica e 

implementação de uma atividade pedagógica utilizando a ferramenta. 

Considerando as diversas fases da pesquisa, entendo seu caráter híbrido, 

envolvendo interpretação, participação e construção coletiva em um processo 

longitudinal e exploratório. A seguir, farei o relato do caminho teórico-

metodológico que percorri, incorporando as abordagens metodológicas específicas 

que me inspiraram.  

 

 

5.1 

Experiência imersiva na prática do RPG 

 

As minhas primeiras atividades de pesquisa estavam relacionadas a dois 

pontos introdutórios do meu projeto. O primeiro deles se relaciona à pergunta de 

pesquisa: Como o RPG pode constituir-se como uma prática pedagógica na 

relação entre adolescentes surdos e seus mediadores?. O segundo foi traduzido 

no objetivo: Adaptar/elaborar um jogo de narrativa (RPG) adequado à faixa 

etária e às especificidades dos aprendizes surdos. 

As leituras introdutórias sobre o tema ajudaram a começar a responder à 

pergunta de pesquisa, no sentido de que me iniciaram em um processo de 

conhecimento do que é o RPG do ponto de vista teórico. No entanto, sendo o meu 

objetivo estabelecer uma atividade pedagógica nos moldes do RPG, senti que 

apenas o conhecimento teórico não era suficiente. Seria necessário conhecer na 

prática o RPG como atividade lúdica. Assim, outra questão se impôs como 

                                                
1 “Alguém que utiliza suas próprias mãos em seu trabalho e emprega meios tortuosos se 

comparados ao do artesão [...] o bricoleur é prático e conclui o seu trabalho” (Weinstein e 

Weinstein, 1991 apud Denzin e Lincoln, 2006 [2003], p. 38). 
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essencial para a continuidade do processo de pesquisa: Como é a prática do RPG 

do ponto de vista do jogador? E, consequentemente, um novo objetivo foi 

estabelecido: eu teria de experienciar o jogo. 

Fui em busca, então, da possibilidade de uma observação participativa em 

um grupo de RPG, no qual eu deveria atuar como jogadora com o objetivo de, 

através de uma experiência imersiva, aprofundar meus conhecimentos sobre os 

suportes, cenários, sistemas de regras e a própria interação durante o jogo como 

também desenvolver o conhecimento sobre o ponto de vista do jogador de RPG.  

Neste momento, o conhecimento e a definição da observação participante 

como abordagem metodológica tornou-se imprescindível. A observação 

participante “refere-se à observação procedida quando o pesquisador está 

desempenhando um papel participante estabelecido na cena estudada” (Atkinson e 

Hammersley, 1994, p. 251). Portanto, considero que lancei mão da observação 

participante como um método em que faria parte do cotidiano do grupo e até 

desempenharia tarefas regularmente, com o intuito de entender em profundidade o 

ambiente estudado. 

Depois de algumas tentativas frustradas de inserção em grupos de RPG, 

estabeleci contato com Carlos Eduardo Klimick Pereira, então doutorando da área 

de literatura do Programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Rio e também 

conhecido autor brasileiro de suportes para RPG.  

A minha experiência imersiva na prática e entendimento do RPG, 

realizada com a colaboração do pesquisador Carlos Eduardo Klimick Pereira, 

desenvolveu-se sob duas frentes: a) uma teórica e bibliográfica, em que foram 

realizadas leituras de obras literárias relacionadas com o tema e discussão das 

mesmas; b) outra prática, em que eu participei como jogadora de um grupo de 

RPG que estava inserido na pesquisa do projeto Incorporais – Brasil Barroco, de 

Eliane Bettocchi Godinho
2
.  

Carlos Eduardo Klimick Pereira e Eliane Bettocchi Godinho são 

especialistas em RPG e desenvolvem em parceria um amplo trabalho sobre a 

utilização educacional do jogo (cf. www.historias.interativas.nom.br).  

                                                
2 Pesquisa de Doutorado, 2007 – Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, orientador: 

Luiz Antonio Luzio Coelho. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710544/CA



84 
 

 

Em relação às discussões teóricas, Carlos Eduardo Pereira sugeriu leituras 

de obras literárias e filmes relacionados ao RPG por tratarem de características de 

interatividade e narrativa.  

Essas leituras serviram para desconstruir a noção de linearidade narrativa. 

A obra de Jorge Luis Borges O jardim das veredas que se bifurcam traz o 

conceito de teia de narrativas, ou seja, a capacidade que uma história tem de se 

desdobrar em diversas outras que ocorrem em tempos e espaços paralelos. O 

mesmo ocorre na obra de Ítalo Calvino “O castelo dos Destinos Cruzados”, que 

mostra a participação de diversos narradores em um “jogo” narrativo executado 

através de cartas de tarô, construindo a noção de interatividade narrativa. Outra 

importante contribuição para a compreensão daquele conceito foi o episódio que 

trata do holodeck da série Jornada nas Estrelas (Star Trek – Nova Geração, 

1987), de Gene Roddenberry. Os textos técnicos do próprio Carlos Eduardo 

Pereira que tratam de características específicas do RPG e da sua relação com as 

práticas educacionais foram discutidos no Capítulo 4, de fundamentação teórica. 

O livro-cenário Brasil Barroco: Um jogo de Luz e Sombras, de Eliane 

Bettocchi (2006), e o filme O enigma do horizonte (Event Horizon, 1997), de Paul 

Anderson, foram utilizados como suporte dos jogos de cenários históricos e de 

ficção científica. Soma-se a isto a prática do metajogo, realizada por mim como 

jogadora. Um tópico essencial é a busca autônoma de mais subsídios para 

compreender e envolver-me com o cenário, construir minha personagem e 

interagir com os outros jogadores e o mestre fora dos encontros, o que será 

discutido mais profundamente a seguir.   

 

 

5.1.1 

A aventura da pesquisadora como jogadora  

 

O primeiro encontro com a pesquisadora Eliane Bettocchi foi realizado 

para a construção da minha personagem, a qual seria inserida no enredo do jogo 

Brasil Barroco, que já estava em andamento. Até aquele momento, foi necessário 

que eu lesse todo o livro suporte para poder tomar conhecimento do cenário do 

jogo e do sistema de regras. A criação da personagem foi elaborada a partir de 

uma ficha que consta no livro suporte (Anexo 2) e está  associada ao sistema de 
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regras proposto para aquele cenário. As personagens criadas pelos jogadores 

(PCs
3
) são sempre as protagonistas do enredo do jogo. 

O processo de conhecimento do cenário histórico do jogo – Brasil colonial 

e Europa pré-renascentista, no período entre 1650 e 1720, em que predominou o 

barroco na arte brasileira – deu-se através da leitura do livro utilizado como 

suporte. Este cenário era composto por uma descrição de lugares e situações 

ocorridas com personagens fixos ou coadjuvantes (NPCs
4
) ficcionais que se 

fundiam aos aspectos históricos. Durante a leitura, foi espontâneo o surgimento de 

ideias para a construção de uma personagem com o qual eu atuaria como 

jogadora, pensando em como ela poderia inserir-se naquele “mundo”. Também 

tive de considerar as personagens dos outros jogadores que já faziam parte da 

campanha e as possíveis relações que a minha personagem teria com as deles. 

Rapidamente, pude perceber que uma teia narrativa ia surgindo em 

diferentes direções em meu imaginário como jogadora. O jogo nem sequer havia 

começado para mim, mas a construção da personagem já foi suficiente para a 

criação de associações narrativas entre os meus conhecimentos, os meus objetivos 

e as minhas futuras ações no enredo do jogo em andamento. Também observei, na 

experiência de criação da personagem, que os meus sentimentos e desejos 

surgidos durante a leitura do livro suporte e o conhecimento do cenário e da 

história das personagens fixas/coadjuvantes fundiram-se aos objetivos e às 

características psicológicas da minha personagem.  

No início da minha atuação como jogadora de RPG, senti que o maior 

desafio imposto a um jogador inexperiente era o de compreender como o sistema 

de regras se relacionava com o restante das características do jogo. Não entendia 

como uma simulação da realidade, através do rolamento de dados, poderia 

relacionar-se com a proposta de narração livre. Mas segui minha trajetória como 

jogadora, na qual foram construindo-se as compreensões dos modos de 

participação no jogo continuamente. 

 Participei de quatro sessões de jogo que tinham o pesquisador Carlos K. 

Pereira como mestre, a pesquisadora Eliane Bettocchi como auxiliar do mestre, 

representando outras personagens do enredo – coadjuvantes e figurantes –, dois 

                                                
3 Personagem jogador ou player character. Personagens controladas pelos jogadores em 

uma sessão de RPG, necessariamente as protagonistas das histórias. 
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jovens universitários com experiência em RPG que participavam como jogadores. 

Apesar de ser a única participante iniciante em RPG, fui completamente inserida 

naquela “comunidade de prática” ao longo do processo. Defino comunidade de 

prática, a partir de Wenger (2001), como uma comunidade em que as pessoas 

interagem e constroem relações entre si em torno de um domínio. Segundo 

Wenger (2001: 73), o engajamento mútuo caracteriza estes grupos e está 

associado à noção de pertencimento e de filiação. Os membros de uma 

comunidade de prática envolvem-se em torno de algo a ser feito, ou seja, o 

empreendimento conjunto. Considerando isto, assim que comecei a participar 

como jogadora no grupo de RPG, percebi que “ser RPGista, portanto, significa 

fazer parte de uma comunidade de prática que tem como principal 

empreendimento a criação coletiva de narrativas” (Oliveira, 2003).  

Outro importante link teórico-conceitual foi estabelecido a partir da minha 

percepção sobre o meu “entre-lugar”.  Ao mesmo tempo em que tentava ter um 

olhar de pesquisadora frente à entrada no grupo de RPG, também teria de me 

posicionar como jogadora. Em um determinado momento, senti-me em um 

terceiro lugar, em uma posição híbrida, em que se misturavam atuações 

contraditórias. Assim, ao olhar para o meu processo imersivo na prática do RPG, 

remeti a minha experiência no grupo aos conceitos propostos por Geertz (2001 

[1973]) de “experiência-próxima” e de “experiência-distante”. O primeiro, 

segundo a literalidade das suas palavras, é aquele que alguém, pertencente a uma 

determinada comunidade – um paciente, um aluno e, em meu caso, um jogador de 

RPG, “usaria naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus semelhantes 

veem, sentem, pensam, imaginam etc” (Geertz, 2001 [1973], p. 87). O segundo “é 

aquele que especialistas de qualquer tipo [...] utilizam para levar a cabo seus 

objetivos científicos, filosóficos ou práticos” (Geertz, 2001 [1973], p. 87).   

Ao entrar para o grupo, eu apenas contava com a minha “experiência-

distante” para descrever o que era a prática do RPG. Ao participar como jogadora 

de um grupo, desenvolvi uma “experiência-próxima” do que é, na prática, jogar 

RPG, interagir de uma forma específica e usar uma linguagem própria para tal.  

Geertz (2001 [1973]) sugere um constante cotejamento entre estas suas 

dimensões: a nativa (conceito de experiência-próxima) e a que o antropólogo usa 

                                                                                                                                 
4 Personagem não jogador ou non-player character. Personagens controladas pelo mestre 

em uma sessão de RPG. 
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(conceito de experiência-distante). O antropólogo tem de saltar “continuamente de 

uma visão da totalidade através das partes que a compõem, para uma visão das 

partes através da totalidade que é a causa de sua existência, e vice-versa, [...] 

fazendo com que uma seja explicação para a outra” (Geertz, 2001 [1973], p. 105). 

Entendo que a junção das duas experiências gera um terceiro estado de 

conhecimento da prática e da comunidade que, no meu caso, por ter passado da 

“distante” para a “próxima”, poderia ser chamado de participante analista-

experienciador. Este portanto, posiciona-se entre um “mundo” conhecido no 

sentido teórico, mas totalmente novo no sentido prático, o qual pretende conhecer 

do ponto de vista global do sentir, pensar, agir e falar como seus membros o 

fazem. Ainda que desta forma, o olhar do analista-experienciador durante a sua 

imersão é influenciado por “objetivos científicos”, assim como por suas 

construções teóricas sobre determinadas práticas, que podem ser reafirmadas, 

reformuladas ou abandonadas. 

Entendo que a minha construção como analista-experienciadora no grupo 

de RPG foi realizada de fora para dentro e de dentro para fora, pois, além da 

possibilidade de participar como jogadora, pude também fazer a filmagem das 

duas primeiras sessões de jogos e, então, analisar a minha própria participação em 

relação aos modos interacionais e às características da co-criação de histórias no 

RPG. 

A continuidade da prática imersiva foi realizada através da oportunidade 

de participar como jogadora de outro grupo de RPG sob um cenário de ficção 

científica (Geocosmos) com a colaboração do pesquisador Carlos Eduardo 

Klimick Pereira. 

A minha primeira consideração em relação à co-construção de narrativas 

na prática do RPG foi a de que a história criada, assim como no faz-de-conta, está 

acontecendo em um presente imaginário. Diferente da perspectiva laboviana, a 

narrativa no RPG não é uma recapitulação e sim uma criação instantânea. Esta 

nova forma de narrar mostra que interatores
5
 buscam, incessantemente, a noção do 

novo porque não existe uma referência no passado e o tempo verbal utilizado é 

sempre o presente. 

                                                
5 Utilizarei o termo interator para ressaltar os papéis presentes na interação através do 

RPG: interlocutor e ator (Pereira, 2008). 
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A co-narração no RPG é, na realidade, uma co-criação em que o 

imaginário prevalece. A co-construção narrativa durante o jogo é baseada em 

múltiplas possibilidades de criação, mas, ao mesmo tempo, os jogadores procuram 

adequar-se ao cenário/ambientação proposto, às personagens criadas por eles 

mesmos – o que leva também ao trabalho de criação de uma nova subjetividade e 

à solução colaborativa de um problema colocado pelo mestre, o enigma a ser 

desvendado. 

Pude perceber que há um esforço conjunto dos jogadores para manter a 

extraordinariedade poética/estética ligada ao enredo através de representações 

“teatrais” das personagens que podem ir, por vezes, além de um timbre de voz ou 

entonação característica, chegando até a performances corporais. A co-criação 

narrativa no jogo de RPG é marcada pelo prazer envolvido em todas essas 

construções: o cenário, as personagens, a estética/poética, a solução de um 

enigma. Ao mesmo tempo em que criam histórias conjuntamente, os jogadores e o 

mestre se divertem imensamente com a imprevisibilidade, o estabelecimento de 

ações estratégicas e o ir e vir de situações engraçadas, tensas e melancólicas, 

assim como na vida real. 

O papel do suporte, do mestre e dos jogadores gera múltiplas 

possibilidades de interação que são fôrmas de criação narrativa. A partir do 

suporte, onde está descrito o cenário e é desenvolvida a ambientação, surgem as 

ideias iniciais de histórias para o mestre e os jogadores. O suporte pode ser 

entendido nos termos da orientação laboviana: aspectos da contextualização da 

história que promovem o “chão” narrativo. Através do metajogo, os jogadores e o 

mestre podem explorar mais características do cenário, promovendo uma 

expansão da contextualização e maiores possibilidades de ação das personagens. 

A criação das personagens pelos jogadores envolve aspectos da 

subjetividade e dos estereótipos sociais vinculados ao cenário proposto. No 

suporte Brasil Barroco: um jogo de luz e sombras, a concepção das personagens 

passava por vários processos em que os jogadores, primeiramente, deveriam 

identificar-se com determinados “tipos” que seriam perfis, demonstrando suas 

preferências em relação à atuação no jogo (como “combatente” – prioriza regras e 

situações de combate físico; “ator/atriz” – prioriza a encenação da personagem; 

“tático” – prioriza planos, soluções e coerência do jogo; segundo Bettocchi, 

2006). A seguir, na continuação da conceituação da personagem, o jogador deve 
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descrever informações relevantes que comporão o background, que envolvem 

suas crenças e seus medos, suas qualidades e seus defeitos, suas avaliações, seus 

desejos, seus objetivos e seus planos (Bettocchi, 2006). E, ainda, faz parte desta 

criação estabelecer a função heróica (marcial, social, intelectual, mensageira ou 

transgressora), a função relacional (cooperação, competição ou isolamento) e as 

competências (marcial, pessoal e social) e habilidades (intuitivas e técnicas). Ao 

final de todo o processo de criação da sua personagem protagonista (PC), o 

jogador, através das regras de caracterização do suporte, já desenvolve uma 

grande narrativa, uma história de vida. As ações e os posicionamentos das 

personagens durante o jogo devem estar coerentes com esta criação inicial. As 

avaliações das situações, os juízos de valor dependem, também, destas 

características e históricos.   

Outra fôrma narrativa que conduz o processo de co-criação é a habilidade 

do mestre em estabelecer envolvimento dos jogadores com o jogo através da 

criação de um enredo que possui múltiplas alternativas de continuidade (Laws, 

2002). Os imprevistos e as re-configurações que se dão através dos testes 

(rolamento de dados) e das decisões dos jogadores, inesperadas para o mestre, 

também definem o processo. A solução colaborativa de um problema ou enigma 

colocado implicitamente pelo mestre, juntamente com todos os aspectos 

anteriormente citados, também faz parte das características da co-narração no 

RPG. 

A partir desta prática imersiva, consegui estabelecer um ponto de vista 

novo como pesquisadora. Vivenciar a prática do RPG foi o ponto de partida para 

uma realização mais segura da pesquisa de campo. 

A seguir, tratarei dos aspectos específicos que envolveram a pesquisa de 

campo que focalizou a elaboração e implementação do RPG como atividade 

pedagógica no contexto da surdez e as outras abordagens metodológicas que 

embasaram este processo. 

 

 

5.2  

Elaboração de um RPG para adolescentes surdos 
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Após a minha experiência imersiva no grupo de RPG, dei início ao 

processo de criação/elaboração de um jogo de RPG para surdos, que nomeei nos 

objetivos do presente trabalho como adaptar/elaborar um jogo de narrativa – 

RPG – adequado para faixa etária e especificidades dos adolescentes surdos 

participantes do estudo. Deste processo, também participaram a pesquisadora 

Eliane B. Godinho, o consultor em RPG Carlos Klimick e Rian Rezende, que fora 

meu colega de grupo de RPG e, a partir daquele momento, atuaria como meu 

assistente de pesquisa
6
. 

Inicialmente, foi realizada com os adolescentes surdos que participariam 

da pesquisa uma entrevista, que tinha por objetivo mapear algumas de suas 

práticas de letramento, que envolviam o que liam, assistiam pela televisão e no 

cinema, quais os principais sites pelos quais navegavam na Internet etc. Esta 

entrevista seria utilizada como referência para a escolha do cenário do jogo que 

seria criado – fantasia, ficção científica, histórico entre outros. A entrevista foi 

realizada através de uma conversa espontânea com a presença também da 

professora surda. Através da tomada de conhecimento das preferências de gênero 

por parte dos participantes, segundo as referências dos filmes, programas de TV, 

jogos e leituras que faziam parte do seu cotidiano, pôde-se perceber a presença 

marcante dos gêneros terror e aventura
7
 (como exemplos fílmicos Harry Potter, 

Homem-aranha, Batman, O Grito, Pânico) e do contato com a literatura das HQs, 

principalmente, da Turma da Mônica. Nenhum dos adolescentes nem a professora 

surda haviam jogado RPG anteriormente. Com exceção da professora, os 

adolescentes sequer conheciam o termo.  

Nas primeiras discussões sobre qual seria o tipo de suporte mais adequado 

para o jogo (onde é descrito parte do cenário), foi sugerido por Eliane B. Godinho 

a utilização de um suporte visual, que seria um filme em Libras ou com legenda 

oculta. Posteriormente, após uma vasta discussão sobre a viabilidade da criação de 

um vídeo como suporte, concluímos que a utilização de uma HQ seria mais 

viável. A inviabilidade de criar-se um vídeo aliou-se ao fato de considerarmos que 

                                                
6 Apoio técnico gentilmente cedido pelo “Projeto Incorporais: técnicas de narrativa 

interativa para temas transversais”, programa de Apoio à Melhoria do Ensino nas Escolas Públicas, 

coordenadora: Eliana Lucia Madureira Yunes Garcia, PUC-Rio (FAPERJ, no.: E-

26/110.233/2007). 
7 Os gêneros em questão, de acordo com a proposta de Schneuwly e Dolz (2004), 

pertencem ao agrupamento do narrar, que se relaciona à cultura literária ficcional. Segundo 
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as HQs também possuem um conteúdo visual expressivo com um processo de 

letramento diferenciado, centrado na imagem, o que, por sua vez, favorece à 

compreensão de adolescentes surdos (Gesueli e Almeida, 2003). Além disso, as 

HQs constituíam um material mais acessível e muito diversificado em termos do 

que já havia no âmbito comercial. 

Desta forma, procuramos estabelecer uma ambientação/cenário para o jogo 

que envolvesse HQs e aspectos da fantasia pré-existente dos participantes (Law, 

2002). Foi escolhida, então, a aventura seriada em HQ, Tina e os caçadores de 

enigmas: Mistério Cósmico (Maurício de Souza Produções, 2007; Figuras 8, 9 e 

10), que possui um cenário de aventura com tom de humor e as personagens já 

eram conhecidas pelos adolescentes. As histórias seriadas da turma da Tina são 

uma versão mais moderna da tradicional HQ voltadas para o público adolescente e 

desenvolvem uma aventura divida em três volumes/revistas mensais. Na história 

selecionada, as personagens principais (Tina, Pipa, Zecão, Rolo, Jaiminho e 

Rúbia) são jovens universitários que, liderados por uma estudante de jornalismo 

(Tina), partem em busca de um suposto alienígena cuja nave teria caído no Brasil. 

A minissérie é recheada de referências a filmes (Star Wars, A bruxa de Blair, 

Sinais entre outros) e a fatos, lugares e pessoas reais (chupa-cabra, Cabo 

Canaveral – EUA – etc). 

 

 

Figura 8 – Capa da Minissérie Tina e os Caçadores de Enigmas: Mistério Cósmico 

(setembro, 2007) 

                                                                                                                                 
Nicotti, Gonzaga e Gonzaga (2006), o gênero de terror suscita na audiência sustos, horror e medo, 

levando-a a refletir sobre situações além da vivência cotidiana ou da imaginação.  
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Figura 9  – Capa da Minissérie Tina e os Caçadores de Enigmas: Mistério Cósmico 

(outubro, 2007) 

 

 

Figura 10 – Capa da Minissérie Tina e os Caçadores de Enigmas: Mistério Cósmico 

(novembro, 2007) 

 

Para contemplar o gênero do terror além do de aventura, mesclamos, no 

cenário de aventura da Tina, a aventura O Engenho (suplemento e módulo de 

aventura do RPG Desafio dos Bandeirantes, de Carlos K. Pereira, Flávio Andrade 

e Luiz Eduardo Ricon, sem data; Figuras 11 e 12), que possuía um tom de terror, 

no qual a história “é construída sobre um clima de suspense e tensão” (Pereira, 

Andrade e Ricon, 1992, p. 18). O Desafio dos Bandeirantes foi lançado em 

dezembro de 1992, sendo o quarto RPG publicado no Brasil e o primeiro a 

abordar temas nacionais. É um RPG de fantasia-histórica, passado em uma versão 

mítica do Brasil colonial (chamado Terra de Santa Cruz) por volta do ano de 

1650. O Engenho é uma aventura que se passa em um antigo engenho abandonado 

e o enredo foi criado para ser jogado a partir do sistema de regras e do cenário de 

Desafio dos Bandeirantes. 
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Figura 11 – Capa do Módulo de Aventuras O Desafio dos Bandeirantes: A Floresta do 

Medo / O Engenho 

 

 

Figura 12 – Página 17 do Módulo de Aventuras O Desafio dos Bandeirantes: A Floresta 

do Medo / O Engenho 

                                  

Desta mescla de cenários e gêneros, nasceu a aventura Tina e os 

Caçadores de Enigmas no Engenho do Medo, com um enredo próprio elaborado 

pelo assistente de pesquisa que, na aplicação da atividade, atuou como mestre 

(Anexo 3). 

Considerando que o mestre do jogo (assistente de pesquisa) era falante de 

Português e os jogadores eram falantes de Libras, a comunicação entre eles 
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deveria ser realizada por meio de um intérprete
8
. Pensando nisso e em como a 

experiência de surdos falantes de línguas de sinais é eminentemente visual (Skliar, 

2005), desenvolvemos vários suportes visuais e concretos que seriam utilizados 

pelo mestre durante o jogo para facilitar e aprimorar o processo interacional. Para 

tal, contamos com a participação de um designer gráfico, também jogador de 

RPG, que criou uma visualização em forma de tabuleiro que representava a casa 

grande da fazenda de engenho, um dos principais locais do cenário onde se 

passava a aventura. O tabuleiro era dividido em partes relativas à planta baixa dos 

cômodos da casa, baseado na ilustração do livro suporte O Desafio dos 

Bandeirantes – O Engenho (Pereira, Andrade e Ricon, 1992, p. 21), conforme 

Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Planta baixa do Engenho 

 

O objetivo era que as personagens penetrassem cômodo por cômodo dos 

primeiro e segundo andares do casarão do engenho abandonado, conforme as 

escolhas dos jogadores, podendo visualizá-los um a um à medida que exploravam 

o lugar. Optei por não apresentar a imagem do tabuleiro neste capítulo para fazê-

lo no capítulo de análise. 

Para representar as personagens (PCs e alguns NPCs) no espaço do 

tabuleiro, foram confeccionadas miniaturas bidimensionais das personagens que 

                                                
8 Pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua ou desta outra língua 
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ficavam de pé e podiam ser posicionados e manipulados conforme a vontade dos 

jogadores (Figura 14). Outros objetos e imagens que representavam elementos 

essenciais do enredo – fita de cetim azul, cordão com pingente relicário, velas, 

livro antigo, foto de engenho abandonado, imagens de personagens coadjuvantes 

(NPCs) e de objetos do engenho – foram utilizados para incrementar a narração do 

mestre e mediar o processo de co-construção narrativa. Portanto, todos os 

elementos utilizados no cenário/ambientação (a saber: a HQ, os objetos, as 

imagens e o tabuleiro) serão considerados mediadores
9
 assim como os demais 

participantes. A visualização destes elementos será apresentada no capítulo de 

análise. 

 

 

Figura 14 - Miniaturas bidimensionais das personagens 

 

As personagens do jogo de RPG geralmente são criadas pelos próprios 

jogadores com base na ambientação/cenário proposto e no sistema de regras. No 

entanto, pela falta de experiência dos participantes com esta prática lúdica e pelo 

tempo reduzido para o desenvolvimento do projeto, optamos por oferecer 

personagens “prontas”, que seriam as já conhecidas personagens da turma da 

Tina, pulando, assim, a etapa de criação. As personagens oferecidas pelo mestre 

tinham parâmetros
10

 iniciais (pontuação de habilidade, energia e sorte e uma 

                                                                                                                                 
para uma determinada língua de sinais (Quadros, 2004, p. 7). 

9 O termo mediação é utilizado neste trabalho segundo as bases sócio-interacionais e os 

conceitos de zona de desenvolvimento proximal e andaimento (Mercer, 1994; Vygotsky, 1998a, 
1998b; Bruner, 1975 e 1977). 

 

10 “(...) componentes definíveis do sistema (função heróica, função relacional, competências 

e habilidades), conceitos abstratos que traçam o perfil da personagem, aos quais se atribuem 

valores quantitativos (custos e modificadores numéricos) e qualitativos (níveis) que auxiliam a 

decidir se as ações realizadas pelas personagens foram ou não bem-sucedidas” (Bettocchi, 2006). 
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relação de habilidades) que poderiam ser incrementados ao longo do jogo pelos 

interatores através das fichas de personagens elaborada pelo auxiliar de pesquisa 

(Anexo 4). Considerando que o objetivo principal da atividade era a co-criação da 

história através de interação, as regras que envolviam rolamento de dados e as 

habilidades das personagens foram adaptadas do Sistema Incorporais, 

desenvolvido por Eliane Bettocchi Godinho (2008), aplicadas e apresentadas pelo 

mestre aos jogadores durante o jogo somente nos momentos em que “as ações das 

personagens tinham possibilidade de falha ou sucesso parcial” (Pereira, 2007, p. 

75). 

 Concluída esta etapa, tínhamos o suporte, o cenário e as estratégias de 

ambientação definidas para a execução do RPG como atividade pedagógica no 

contexto da surdez. A seguir, tratarei do contexto em que a proposta foi 

implementada e dos participantes do estudo. Em seguida, farei a descrição da 

geração de dados, através do design metodológico e da proposta de análise. 

Finalmente, passarei para a discussão de como esta pesquisa, como um todo, 

insere-se na proposta metodológica da pesquisa-ação. 

 

 

5.3 

Contexto da pesquisa e perfil dos participantes 

 

A implementação da atividade pedagógica utilizando como ferramenta o 

RPG foi realizada no Ambulatório de Surdez do Curso de Fonoaudiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste espaço, 

o atendimento fonoaudiológico e pedagógico estão inseridos num programa de 

trabalho com crianças, adolescentes e adultos surdos, de abordagem bilíngue. As 

crianças e os adolescentes atendidos no ambulatório são, geralmente, surdos pré-

linguais
11

 que participam, simultaneamente, de um atendimento pedagógico em 

Libras (Língua Brasileira de Sinais), que é considerada a L1, e fonoaudiológico, 

que tem por objetivo viabilizar a aquisição do Português, L2, nas modalidades 

oral e escrita.  

                                                
11 Crianças que tiveram surdez congênita ou ficaram surdas antes de adquirirem uma 

língua.  
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As atividades de trabalho no Ambulatório de Surdez são realizadas por 

uma equipe multidisciplinar e estão inseridas no Serviço de Fonoaudiologia do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ. Os atendimentos são 

realizados por profissionais e por estudantes de Fonoaudiologia inseridos no 

programa de estágio acadêmico do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da 

UFRJ. O ambulatório, na época da pesquisa, era coordenado por uma 

fonoaudióloga, professora doutora do curso. A equipe profissional era constituída 

por duas fonoaudiólogas-pesquisadoras, uma psicóloga intérprete
12

, uma 

professora/pedagoga surda e uma pedagoga intérprete.  

No segundo semestre de 2008, quando a pesquisa foi realizada, as 

atividades profissionais dividiam-se da seguinte forma: a psicóloga era 

responsável pelo atendimento psicológico individual de alguns pais e crianças 

surdas além do atendimento ao grupo de pais; a professora surda e a pedagoga 

realizavam atendimento pedagógico em Libras às crianças e adolescentes; a 

professora surda ministrava, também, um curso de Libras aos pais; as estagiárias 

acadêmicas e as fonoaudiólogas-pesquisadoras eram responsáveis pelos 

atendimentos fonoaudiológicos às crianças, supervisionadas pela coordenadora do 

ambulatório.   

Na aplicação da atividade, além da minha participação na condição de 

pesquisadora e da do meu assistente de pesquisa, participaram quatro adolescentes 

surdos pré-linguais, a professora surda e a psicóloga intérprete – estas últimas, 

profissionais da equipe do ambulatório. Três dos quatro adolescentes surdos são 

do sexo masculino e estão em atendimento no ambulatório há mais de dois anos. 

A quarta adolescente foi convidada para participar por um dos adolescentes do 

ambulatório, que é seu namorado. Todos possuem proficiência em Libras, sendo 

que os três adolescentes do ambulatório utilizam-na como L1 e a adolescente 

convidada relatou ter mais segurança utilizando o Português.  No período da 

pesquisa, os adolescentes tinham idade entre 14 e 16 anos. A faixa etária foi 

determinada, a princípio, com base na descrição do desenvolvimento das 

brincadeiras utilizado para este estudo (Vygotsky, 1998a e b; Leontiev, 2001; 

Elkonin, 1998), pois os jogos com regras pré-determinadas são atividades 

representativas das crianças em período escolar (a partir dos seis anos) e 

                                                
12 Com alta proficiência em Libras. 
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permanecem como atividade lúdica até a idade adulta, semelhante ao caso do RPG 

(Pereira, 2008; Pavão, 2000).  

Todos os adolescentes participantes do estudo possuem família ouvinte. 

Fazem uso constante da Libras na interação com colegas e amigos surdos e, com 

menor frequência, com familiares. Passarei a detalhar o perfil dos adolescentes 

surdos utilizando nomes fictícios para os mesmos.  

Cláudio, na época da pesquisa, tinha 15 anos e cursava o 9º ano (8ª série) 

do Ensino Fundamental no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Realizou o primeiro segmento do Ensino Fundamental no Centro Educacional 

Pilar Velasques (CEPV), escola especializada em educação de surdos e de 

orientação bilíngue.  A sua perda auditiva foi percebida com 1 ano de idade, logo 

após um episódio de meningite. Ele apresenta perda auditiva neurossensorial de 

grau profundo
13

 em ambos os ouvidos. É atendido no Ambulatório de Surdez da 

UFRJ desde os 6 anos. Fez uso de próteses auditivas desde 1 ano e oito meses de 

idade e realizou implante coclear
14

 em julho de 2008. Após o implante, o 

adolescente apresenta percepção assistemática dos sons da fala. Cláudio mora com 

os pais e os avós e não possui irmãos. Os pais de Cláudio são comerciários e 

possuem nível superior. Segundo os relatórios fonoaudiológicos, o adolescente 

possui um “bom ambiente familiar”, interage bastante com os pais e é bem 

estimulado. É fluente em Libras. Faz boa leitura oro-facial, porém apresenta 

dificuldades nos níveis morfossintático, semântico e fonético-fonológico do 

Português oral, além de apresentar dificuldades de leitura e escrita (cf. Relatório, 

2008/2).  

Guilherme tinha 14 anos no segundo semestre de 2008 e cursava o 8º ano 

(7ª série) do Ensino Fundamental no INES. Estudou no CEPV de 2002 a 2005 e, 

anteriormente, no Instituto Anne Sullivan. A perda auditiva de Guilherme foi 

detectada quando tinha 1 ano e 6 meses de idade, provavelmente causada por 

rubéola gestacional. Também apresenta perda auditiva neurossensorial de grau 

profundo em ambos os ouvidos. Faz atendimento fonoaudiológico desde os 5 anos 

e no referido ambulatório desde os 8 anos. Usa sistematicamente prótese auditiva 

desde os 9 anos. Mora com a mãe e a irmã. A mãe é professora e possui nível 

                                                
13 Esse grau de perda não permite o acesso aos sons da fala. 
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superior. Conforme o relatório fonoaudiológico (2008/2), “o adolescente possui 

uma ótima relação afetivo-emocional com a mãe, com quem se comunica em 

Libras e Português oral”. Não foram relatadas informações sobre o pai. Possui alta 

proficiência em Libras. Utiliza o Português oral através de palavras isoladas, tem 

leitura oro-facial restrita e dificuldades de leitura/escrita (cf. Relatório, 2008/2). 

Murilo, no período da pesquisa, estava com 14 anos e cursava o 8º ano (7ª 

série) do Ensino Fundamental no INES. Ingressou no CEPV em 2002, onde 

permaneceu até 2005. Antes disso, estudou em uma escola municipal em Duque 

de Caxias, Rio de Janeiro. Murilo aos 5 meses de idade teve meningite bacteriana 

e, como consequência, apresentou perda auditiva que foi classificada, 

posteriormente, como neurossensorial moderada a severa
15

 em ambos ouvidos. 

Faz uso de prótese auditiva desde os 3 anos de idade. É atendido no ambulatório 

desde os 4 anos e 8 meses. Segundo relatório fonoaudiológico, mora com a mãe, 

dois irmãos e o padrasto e “tem bom relacionamento com toda a família”, porém 

veio a conhecer o pai biológico há bem pouco tempo. É fluente em Libras e 

apresenta dificuldades no Português oral e escrito (cf. Relatório, 2008/2). 

As informações sobre o perfil da participante Renata, adolescente que não 

é atendida no ambulatório, foram colhidas através de entrevista com a sua mãe. 

No segundo semestre de 2008, Renata tinha 16 anos e cursava a 1ª série do Ensino 

Médio no INES. Do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a adolescente estudou 

no Instituto Nossa Senhora de Lurdes, especializado em educação de surdos. 

Antes disso, estudou no Colégio Pinheiro Guimarães (escola regular) e na 

Associação de Assistência à Criança Surda (AACS). Rafaela perdeu a audição 

com 1 ano e meio por meningite e apresenta perda auditiva neurossensorial 

profunda bilateral. Fez uso não frequente de prótese auditiva e realizou terapia 

fonoaudiológica nos colégios em que estudou e na Universidade Estácio de Sá até 

2009. Segundo a mãe, a adolescente tem alta proficiência em Libras, assim como 

no Português oral/escrito, e faz boa leitura oro-facial.   

Mariana, professora surda, também nasceu em uma família de ouvintes. 

Estudou no INES até completar o ensino médio e, em 2009, terminou o Curso 

                                                                                                                                 
14 O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido 

como ouvido biônico, que estimula eletricamente as fibras nervosas remanescentes, permitindo a 

transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo, a fim de ser decodificado pelo córtex cerebral. 
15 Esse grau de perda permite acesso a alguns sons da fala. 
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Bilíngue de Pedagogia do INES. Trabalha no Ambulatório de Surdez da UFRJ 

desde 1995. 

Na aplicação da atividade, os adolescentes e a professora surda atuaram 

como jogadores, interpretando as personagens (PCs). O mestre do jogo foi o 

assistente de pesquisa, Rian Rezende
16

, que possui uma vasta experiência com 

narrativas interativas em ambientes pedagógicos. A pesquisadora atuou como 

observadora e auxiliar do mestre e a psicóloga intérprete fez a tradução-

interpretação simultânea
17

 da Libras para o Português oral e vice-versa, sendo 

mediadora da comunicação/interação entre jogadores e mestre. A pesquisadora e o 

assistente de pesquisa, após o planejamento prévio das sessões de jogo, realizaram 

com a psicóloga intérprete reuniões de capacitação inicial para que tivesse uma 

introdução ao conceito de jogo de narrativa (RPG). 

 

 

5.4  

A geração de dados e o Design Metodológico 

 

Antes da implementação da atividade pedagógica, também foram 

discutidos aspectos metodológicos relacionados ao objetivo de estabelecer 

formas, aliadas ao jogo adaptado, de observar o desenvolvimento longitudinal da 

narrativa dos adolescentes surdos. Para que isto pudesse ser realizado, foram 

planejadas três etapas de realização da pesquisa (Figura 15). Na primeira etapa, 

chamada de Pré-jogo, os aprendizes surdos passariam por uma atividade narrativa 

prévia às sessões de jogo que consistiu na recontagem da HQ lida pelos 

adolescentes (Tina e os caçadores de enigmas: Mistério Cósmico), utilizada como 

suporte do cenário do jogo. 

A segunda etapa da pesquisa foi nomeada Jogo ou Campanha e consistia 

no momento em que seriam realizadas as sessões de RPG. A terceira, considerada 

a etapa Pós-jogo, foi o momento em que os participantes fizeram a leitura de outra 

minissérie em três volumes/revistas da Turma da Tina (Tina e os caçadores de 

                                                
16 Atual mestrando em Design, PUC-Rio, executando o projeto “Análise dos Alternate 

Reality Games (ARGs) e suas possíveis contribuições para as tecnologias educacionais”. 
17 “É o processo de tradução-interpretação de uma língua para outra que acontece 

simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso significa que o tradutor-intérprete precisa 
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enigmas: Criaturas Lendárias, março e abril, 2008). Porém, diferentemente da 

primeira, a terceira etapa consistiu em uma recontagem diferenciada da história 

lida. A proposta consistia em que os adolescentes lessem somente a primeira e a 

segunda revistas da minissérie e recontassem a história criando um final. Desta 

forma, a proposta como um todo contemplou o objetivo de analisar a habilidade 

narrativa e de criação dos adolescentes ao longo do processo que incluía a 

experiência com o RPG.  

A etapa pré-jogo foi iniciada em setembro de 2008 através de reuniões da 

pesquisadora com a intérprete e o assistente de pesquisa e da distribuição das HQs 

aos adolescentes e à professora. Foram realizadas duas reuniões com a psicóloga 

intérprete para que a mesma pudesse compreender melhor o contexto em que iria 

atuar. Para tal, ela também fez a leitura das HQs utilizada como cenário, mas, 

antes disso, fez leitura de um livro-jogo
18

 para ir se familiarizando com o caráter 

interativo do RPG. A intérprete também fez uma leitura prévia do livro Desafio 

dos Bandeirantes – o Engenho, que foi utilizado na ambientação proposta. 

Também foram realizadas reuniões sistemáticas com o assistente de pesquisa para 

a finalização do material visual. Em outubro de 2008, após a leitura das HQs pelos 

adolescentes e pela professora surda, foi realizado um encontro com cada um 

individualmente. Neste encontro, os adolescentes recontaram a história lida e 

puderam tirar dúvidas e interagir com a pesquisadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Design Metodológico da pesquisa de campo 

                                                                                                                                 
ouvir/ver a enunciação em uma língua (língua fonte), processá-la e passar para a outra língua 

(língua alvo) no tempo da enunciação” (Quadros, 2004, p. 11). 

11  --  PPrréé--jjooggoo  
Leitura das HHQQss e rreeccoonnttaaggeemm  ddaa  

hhiissttóórriiaa; reuniões com a equipe   

22  ––  JJooggoo  //  CCaammppaannhhaa  
Aplicação da atividade utilizando o RPG 
elaborado com a participação de toda a 
equipe  

33  ––  PPóóss--sseessssããoo  
Outras possibilidades de narrativas no jogo; 
leitura de HHQQss e recontagem com ccrriiaaççããoo  

ddee  uumm  ffiinnaall para a história 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710544/CA



102 
 

 

As recontagens e as narrações dos adolescentes e as sessões de jogos 

foram filmadas nos moldes da metodologia da micro-análise etnográfica, um dos 

tipos de pesquisa qualitativa de caráter interpretativista (Erickson, 1992; 

Chambers, 2000). De acordo com Erickson (1992), estudioso que desenvolveu 

este tipo de abordagem metodológica na Educação, o principal objetivo de se 

introduzir a etnografia na pesquisa em contextos educacionais e de estudos da 

linguagem é de possibilitar tratar das especificidades da vida cotidiana em micro-

contextos de forma holística e de solucionar problemas interacionais envolvidos 

nestes contextos.  

A micro-análise etnográfica envolve filmagens de interações e suas 

respectivas transcrições, buscando a especificação de contextos de aprendizagem 

e os processos que influenciam estes contextos na interação face-a-face tanto no 

aspecto verbal quanto no não-verbal. Esta abordagem enfatiza a necessidade de se 

ter uma visão da ecologia social da interação em detalhes especialmente se a 

intenção do pesquisador é a de intervir e alterar a prática pedagógica existente.  

 Observando estas orientações metodológicas, portanto, na última semana 

de outubro de 2008, demos início à etapa do jogo ou campanha. Foram realizadas 

seis sessões de jogo: as duas primeiras nas salas de atendimento do Ambulatório 

de Surdez, três em salas de aula do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

e uma na sala de aula das dependências do Ambulatório de Fonoaudiologia do 

campus da Praia Vermelha. Desta forma, a posição em que os participantes 

ficaram sentados, a da filmadora, a da mesa em que eram apoiados o tabuleiro e os 

demais materiais foi modificada algumas vezes ao longo dos encontros, conforme 

as possibilidades que o local oferecia. Em princípio, utilizávamos os horários 

vagos da intérprete e da professora surda desde que coincidissem com os horários 

em que os adolescentes não estavam em atendimento. Ressaltamos que dois dos 

participantes, Murilo e Guilherme, não participaram de todas as sessões de jogo. 

Murilo esteve presente somente a segunda e a quarta sessões. Guilherme 

participou da primeira, da segunda e da terceira sessões. Assim, a campanha foi 

encerrada às vésperas das férias do ambulatório, em dezembro de 2008.  

 Em março de 2009, depois de reiniciadas as atividades no Ambulatório de 

Surdez, voltei ao mesmo para a execução da etapa pós-jogo, que foi iniciada com 

                                                                                                                                 
18 Livros-jogos são livros em que é contada uma história interativamente, em função das 

ações escolhidas pelo leitor-jogador. 
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a distribuição dos dois primeiros volumes da HQ “Tina e os caçadores de 

enigmas: Criaturas Lendárias” (Maurício de Souza Produções, 2008; Figuras 16 e 

17). A proposta de criação de um final para a história foi apresentada aos 

adolescentes. Após a leitura, encontrei-me individualmente com cada um dos 

adolescentes para a filmagem da recontagem com a criação do final.  

 

  

Figura 16 – Capa da Minissérie Tina e os Caçadores de Enigmas: Criaturas Lendárias 

(março de 2008) 

 

 

Figura 17 – Capa da Minissérie Tina e os Caçadores de Enigmas: Criaturas Lendárias 

(abril de 2008) 

 

 

Além dos dados gerados durante os encontros das três etapas da 

implementação do RPG como proposta pedagógica, considero todos as outras 

fases da pesquisa como dados deste processo, a saber: a minha observação 
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participante no grupo de RPG; a elaboração/criação coletiva do jogo para o 

contexto da surdez; as reuniões com a equipe que participou da etapa da 

campanha e a entrevista realizada com o assistente de pesquisa e com a professora 

surda, após sessão de visionamento
19

. Este processo de construção de 

conhecimento pode ser relacionado à imagem do cristal que reflete a imagem sob 

vários ângulos (Denzin e Lincoln, 2006 [2003]), ou seja, o autor-pesquisador 

conta sua história a partir de diferentes pontos de vista. 

Ao olhar para as minhas motivações iniciais e para todas as circunstâncias 

metodológicas que se impuseram a pesquisa, vejo a necessidade de se abordar 

outras discussões metodológicas para o entendimento da proposta em questão. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006 [2003]), na crise pós-moderna que envolveu o 

questionamento do conceito de observador distante, iniciou-se a busca por “uma 

pesquisa mais voltada para a ação, para a participação e para o ativismo” (Denzin 

e Lincoln, 2006 [2003], p.32). 

Pensando em como este estudo foi se constituindo como uma ação em 

grupo, a fim de construir uma proposta que promovesse a transformação de uma 

realidade específica, dialogo com a metodologia da pesquisa-ação. Michel 

Thiollent define pesquisa-ação como 

  

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (Thiollent, 

2003, p. 14) 

 

Segundo o mesmo autor, os principais aspectos da pesquisa-ação, 

considerando-a uma estratégia metodológica de pesquisa, são: 

(i) uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada; 

(ii) desta interação, resulta uma ordem de prioridade dos problemas a 

serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma 

de ação concreta; 

                                                
19 Procedimento de pesquisa aplicada que consiste em produzir e ou gravar registros de 

participantes convidados a assistir a uma gravação em vídeo de uma cena de aula de língua ou 

entrevista para expressar posições, revelar percepções sobre os processos de ensinar ou aprender 

um novo idioma.  
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(iii) o objetivo da investigação não é constituído pelas pessoas e sim 

pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 

encontrados nesta situação; 

(iv) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo menos 

esclarecer os problemas da situação observada; 

(v) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das 

ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; 

(vi) a pesquisa não se limita a uma forma de ação, pretende-se 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou 

o “nível de consciência” das pessoas e grupos considerados. 

Retomo, portanto, a minha motivação inicial, que se mistura às outras 

vozes vindas do mesmo contexto, de modo a reintegrá-las ao todo metodológico 

discutido aqui. Ao longo da minha experiência no Ambulatório de Surdez da 

UFRJ (primeiramente como aluna, posteriormente como monitora profissional e 

hoje como pesquisadora) e de outras que motivam as pesquisas neste espaço, 

percebemos a necessidade de aprimoramento do trabalho terapêutico-pedagógico 

realizado com as crianças e adolescentes surdos que frequentam a instituição. 

Como repensar as atuais práticas e propor novas? Considero que o esforço que 

este trabalho empenhou em responder a esta pergunta foi uma construção coletiva, 

inserida em seu contexto, e pode ser entendida como um processo multicultural. 

 

 

5.5  

Considerações sobre o corpus 

 

O corpus a ser analisado, inicialmente, seria constituído pela transcrição de 

todos os encontros realizados durante as etapas da pesquisa, os quais totalizariam 

quatorze encontros de, em média, uma hora cada. Ao iniciar a transcrição da 

primeira recontagem, deparei-me com a complexidade que envolvia transcrever 

uma situação em que duas línguas eram faladas (Português e Libras), ou seja, a 

alternância de código e a utilização da bimodalidade (cf. Capítulo 2) eram 

constantes. 

As Convenções de transcrição, a princípio, foram baseadas nos estudos de 

Análise da Conversação (Hutchby e Wooffitt, 1998; Atkinson e Heritage, 1984; 
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Gago, 2002), incorporando símbolos sugeridos por Schiffrin (1987) e Tannen 

(1989), no âmbito da Análise do Discurso, com a complementação do Sistema de 

Transcrição para Libras (Felipe, 1997) e a tradução/versão para o Português, no 

caso das falas em Libras dos adolescentes e da professora surda (Anexos 6 e 7). 

Este Sistema de Transcrição da Libras é uma 

 

variação de um sistema de glosas, em que uma palavra em inglês (ou outra língua 
oral), grafada em maiúsculo, é usada para representar o sinal manual com o 

mesmo sentido. Algumas marcações não manuais são acrescentadas por códigos 

sobrescritos, e alguns do espaço de sinalização são representados por letras ou 
números subescritos. (McCleary e Viotti, 2007, p. 2-3) 

 

Segundo alguns estudos-pilotos que propõem novos sistemas de 

transcrição da Libras (McCleary e Viotti, 2007), as línguas sinalizadas carecem de 

qualquer sistema de escrita
20

 largamente aceito que possa servir como base para 

uma transcrição própria que dê conta da corporalidade original destas línguas. 

Apesar de considerarmos que este sistema apresenta uma série de limitações, 

tivemos de adotá-lo e adaptá-lo à necessidade deste estudo. Assim, as falas em 

Libras foram transcritas pelo sistema de glosas. Porém, para uma melhor 

compreensão, optei também por incluir uma versão/tradução para o Português, a 

partir da qual foram feitas as análises. 

Comecei a considerar que seria um desafio deveras grande realizar as 

transcrições de todos os encontros de recontagem e das sessões de jogos. A 

interação dinâmica entre falantes de duas línguas de modalidades diferentes 

(auditiva-oral e viso-espacial), que se comunicavam mediados por uma intérprete, 

tornava o processo extenuante e inviável, tendo em vista também o posterior 

processo de análise. A minha avaliação corroborou as dos professores que 

participaram da minha banca de qualificação. E, assim, mais uma vez, através de 

uma decisão compartilhada, comecei a pensar em formas de fazer uma “edição” 

dos dados para posterior transcrição. 

Uma das sugestões advindas da banca de qualificação foi a de que me 

concentrasse somente na etapa do jogo ou campanha. A segunda sugestão 

consistia em, após um visionamento atento e minucioso dos vídeos das sessões de 

                                                
20 Já existem alguns sistemas desenvolvidos (SignWriting de Valerie Sutton, 1996), no 

entanto não tem atingido aceitação geral na literatura linguística pela dificuldade de leitura que 

apresentam para pessoas não especialmente treinadas, que é independente do conhecimento da 

língua visualizada. 
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jogo, realizar uma seleção dos momentos mais significativos para os propósitos da 

pesquisa. A ideia era a de que apenas estes momentos fossem transcritos, 

constituindo, assim, o corpus da pesquisa. Desta forma procedi e os trechos da 

etapa de jogo ou campanha que foram selecionados e transcritos encontram-se no 

Anexo 8. 

Através da discussão teórico-metodológica desenvolvida neste capítulo, 

considero que o trabalho do pesquisador artesão envolve vários conhecimentos 

sobre as suas “ferramentas de trabalho” e “matérias-primas” que serão usados para 

construir a sua obra. Foi assim que esta pesquisa foi construída. Em um percurso 

que envolveu a aquisição de vários conhecimentos sobre o RPG como prática 

lúdica foi-se, coletivamente, sendo construída a proposta específica para o 

contexto da surdez. 

Após a exposição das diversas abordagens metodológicas presentes neste 

trabalho, características do contexto aqui investigado e de seus participantes, 

passo, então, à análise e interpretação do corpus selecionado e dos dados gerados. 
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