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AO ACENDER AS LUZES 
 

 

 

Figura 61 – O teatro 

 

 

 No presente estudo tive como objetivo analisar o RPG como proposta 

pedagógica no contexto da surdez. Dando continuidade à metáfora do teatro utilizada 

na análise, considero que este é o momento em que retornamos à “realidade”. As 

cortinas se fecham e as luzes são acesas. Quais as emoções frente à dramatização? 

Qual o impacto que a história trouxe? É nisto que pensamos ao sair de uma sala de 

cinema ou de teatro. Da mesma forma, a conclusão do estudo faz-me retomar o 

enquadre inicial, no qual refletirei sobre quais foram as contribuições desta pesquisa. 

 

 

7.1  

Respondendo às perguntas 

 

 Diferentes indagações foram norteadoras da condução da pesquisa. Elas 

continuarão sendo utilizadas como guias neste fechamento. Em cada fase em que foi 

sendo realizada a pesquisa, elaborei questões específicas. Elas retratam o caminho 

que percorri como pesquisadora.  

 Na primeira fase do estudo o objetivo era aprofundar-me no tema pesquisado 

e, para tanto, elaborei as seguintes perguntas:  
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(i) Quais são as características do jogo de narrativa (RPG)? 

(ii)  Como é a prática social do RPG do ponto de vista do jogador? 

(iii) Como o jogo impulsiona o processo de construção de narrativas 

interativamente? 

Fui a campo e vivenciei o RPG de “dentro”, como jogadora. Neste momento, 

construí minha participação em um terceiro lugar, como analista-experienciadora 

através da observação participante em um grupo de rpgistas. Comecei a compreender 

que construir narrativas coletivamente através do jogo era lidar constantemente com a 

necessidade do novo, da criação. As performances do narrar eram situadas em uma 

perspectiva poética/estética na criação e interpretação dos personagens nas suas 

ações/reações. Percebi que todos os elementos envolvidos no RPG – cenário/suporte, 

personagens, narração do mestre, enigma a ser desvendado, rolamento de dados – 

constituíam-se como fôrmas que iam moldando a criação de histórias interativamente. 

Participar como jogadora de um grupo de RPG, portanto, foi fundamental para 

entender este jogo como a prática lúdica e social que reúne as pessoas em prol de uma 

atividade cooperativa e prazerosa.  

Na segunda fase, na qual o jogo foi elaborado como proposta, deparei-me com 

a seguinte pergunta: como e quais práticas de letramentos e especificidades 

linguísticas dos adolescentes surdos, falantes de Libras, devem ser consideradas e 

influenciam a elaboração de uma proposta de RPG?  

 Esta pergunta começou a ser respondida a partir da consideração da 

abordagem bilíngue que fazia parte do contexto de estudo. Os adolescentes surdos 

que participaram da pesquisa fazem uso da língua de sinais como primeira língua, 

portanto a proposta deveria considerar suas especificidades culturais. Baseado no 

entendimento de que a socialização através da linguagem era, para os participantes, 

fundamentalmente visual, buscamos utilizar um suporte e desenvolver os elementos 

do jogo levando isso em conta. A escolha do cenário de aventura/terror partiu das 

práticas diárias de letramentos dos adolescentes. A utilização das HQs, das imagens, 

dos objetos mediadores, a criação do tabuleiro e das miniaturas foram os elementos 

imagéticos inseridos na construção da proposta. A participação da intérprete também 

proporcionou que todos os participantes atuassem na implementação do jogo 
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utilizando a sua primeira língua. O design metodológico foi elaborado considerando o 

conhecimento do cenário que os participantes deveriam desenvolver (leitura das HQs 

e recontagem) e a observação longitudinal do desenvolvimento das habilidades do 

narrar (etapa de jogo, leitura das outras HQs e recontagem com criação do final).  

A terceira fase, de implementação da proposta, envolveu as questões a seguir: 

(i) Como se dá o processo de co-construção de narrativas na interação entre 

adolescentes surdos e seus mediadores utilizando como ferramenta o 

RPG? 

(ii) Os adolescentes surdos conseguem participar de todas as etapas do jogo? 

(iii) O que o jogo de RPG possibilita aos participantes? 

Os adolescentes participaram ativamente de todas as etapas da implementação 

da proposta. Na recontagem, após a leitura das primeiras HQs, e assim que 

iniciaram o jogo demonstraram compreensão do cenário, das personagens e das 

regras. Segundo os relatos dos adolescentes, do mestre/assistente de pesquisa, da 

professora surda sobre a experiência e da minha observação, percebemos que os 

participantes: a) engajaram-se na criação coletiva de histórias através de 

performances narrativas dramatizadas; b) buscaram explorar a contextualização 

para a solução do(s) enigma(s); c) realizaram entrecruzamento discursivo de outras 

vozes narrativas; d) ativaram antigos e construíram novos esquemas de 

conhecimento; e) interagiram e interpretaram com eficácia o evento social em que 

encontravam-se através dos diversos enquadres que operavam (instrucional, jogo, 

teatro, comédia/piada); f) alternaram códigos para envolver a audiência e alinhar-se 

ao interlocutor; g) co-construíram narrativas multiformes no presente, passado e 

futuro, utilizando os elementos imagéticos da proposta. 

Finalmente, passei à quarta fase da pesquisa, desenvolvendo um trabalho mais 

solitário e analítico, através da seguinte pergunta: o RPG pode se constituir como 

uma prática pedagógica na relação entre adolescentes surdos e seus mediadores?  

Ao realizar a análise, cheguei à conclusão que o RPG pode se constituir como 

uma relevante prática pedagógica no contexto da surdez. Mas, para tal, precisam ser 

observados os aspectos linguísticos e culturais dos participantes assim como 

procuramos fazer na fase de elaboração do jogo. A abordagem multicultural e dos 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710544/CA



210 

 

 

multiletramentos foram essenciais para entender de que forma esta proposta abarcou 

as culturas locais e as multissemioses na construção de sentidos e conhecimentos.  

Desta forma, voltamos às perguntas iniciais do estudo: 

(i) Quais as contribuições que o uso do RPG pode trazer para o trabalho 

clínico-pedagógico com crianças e adolescentes surdos? 

(ii) De que forma o RPG pode se constituir como uma proposta pedagógica no 

âmbito da surdez? 

Pude vislumbrar os benefícios do RPG como a prática pedagógica de criação 

conjunta de histórias ficcionais para o desenvolvimento discursivo e linguístico-

cognitivo dos adolescentes surdos. Mas, para isso, o caminho trilhado no processo de 

construção da pesquisa teve de partir da minha realidade individual como 

pesquisadora na relação com o RPG para, posteriormente, ser projetada para o 

contexto da surdez. A participação da professora surda foi um pontapé inicial na 

sensibilização de outros educadores do contexto clínico-pedagógico para a utilização 

do RPG como prática de multiletramentos.   

Do ponto de vista metodológico, a abordagem qualitativa do pesquisador 

como artesão aprimorou a capacidade de elaboração da pesquisa a partir de várias 

“camadas”, nas quais o pesquisador assume diferentes papéis e tarefas. Nesta 

abordagem, o pesquisador assume uma postura ativa em relação ao seu contexto e 

participantes e interativa com os demais colaboradores na construção das propostas, 

análises e reflexões que constituem o estudo.  

Em relação aos sistemas de transcrição utilizados no estudo, considero que 

houve um aprimoramento da forma de observar os contextos linguísticos, nos quais a 

língua de sinais está presente. Para além da proposta da análise da conversa e do 

sistema de glosa, procurei contemplar as duas línguas envolvidas na interação, 

viabilizando a interpretação dos significados. 

Do ponto de vista teórico, pude perceber que a teoria sobre os jogos, 

especialmente o jogo de narrativa, tem, ao mesmo tempo, uma relação de 

aproximação e oposição à visão canônica laboviana da estrutura narrativa. A 

emergência de novidade e os “mundos imaginários” fazem do RPG um nascedouro 

de narrativas ficcionais que se entrecruzam e que dependem e fomentam a capacidade 
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criativa do narrador. Os modos interacionais de uma prática linguístico-discursiva 

específica como o RPG estão voltados para a criação conjunta e a co-autoria. 

Frente às necessidades político-pedagógicas da comunidade surda, considero 

que o presente estudo contribuiu para um olhar diferenciado sobre as práticas de 

letramentos no contexto da surdez. Repensar as práticas inclui construir novas, 

procurando respeitar e incluir as culturas locais como os aspectos da cultura surda e 

do RPG como prática lúdica. O encontro de surdos e ouvintes no mesmo espaço de 

criação é o começo do estabelecimento de práticas multiculturais que viabilizem 

formas de letramentos críticos e autônomos.   

 

 

7.2  

Das implicações, limitações do estudo e encaminhamentos futuros 

 

 As possibilidades de reflexões sobre a implementação da proposta de 

utilização do RPG no contexto da surdez não são encerradas nesta pesquisa. Outros 

aspectos como os posicionamentos identitários dos participantes durante o jogo 

podem ser explorados. Lembro que as diversas etapas de implementação da proposta 

(cf. Design Metodológico, capítulo 5) geraram dados que não foram utilizados na 

análise como a recontagem das HQs lidas pelos adolescentes e a criação dos finais 

alternativos para as histórias. Os “recortes” foram necessários e revelam a minha 

interpretação dos dados assim como o cruzamento dos sistemas de transcrição. 

Considero que muitas outras propostas como esta devem ser implementadas 

para a realização de estudos mais aprofundados sobre os modos de narrar em Libras e 

de outros aspectos das práticas de letramentos no contexto da surdez relacionado à 

abordagem bilíngue. Mesmo porque os adolescentes que participaram do estudo nos 

perguntaram quanto voltaremos à UFRJ para jogar RPG novamente. E, então, como 

essa história vai terminar? 
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