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RESUMO 

 

As experiências como professor de inglês e estudos acerca da prática da oralidade em língua 

inglesa (doravante LI) nos levam a perceber como o ensino comunicativo no Brasil ainda 

possui dificuldades em sua implantação. Pensando em como poderíamos promover a 

oralidade na aula de inglês, este trabalho de pesquisa propõe três jogos de Role-playing Game 

(RPG) para fomentar a prática da oralidade nessa língua, bem como desenvolver 

competências relacionadas. A fim de cumprir com esses objetivos, aprimoramos três jogos de 

RPG que vinham sendo usados na nossa sala de aula e para dar suporte teórico a esta 

pesquisa, nos baseamos em elementos constituintes da Competência Interacional (CELCE-

MURCIA, 2007) e Fala em uma Segunda Língua (GOH e BURNS, 2012; BURNS, 2013). 

Esses estudos possibilitam, dentro de um Método Ativo de ensino (SCHANK, 1995; 

WELTMAN, 2007) como é o RPG, produzir um feedback que auxilia o acompanhamento do 

aprendizado e o desenvolvimento da oralidade no decorrer da pesquisa. Além disso, através 

da reflexão sobre leituras vinculadas ao uso de RPGs na educação e ao design de jogos 

(JÄRVINEN, 2008; KAPP, 2012), conseguimos aprimorar os três jogos citados para alcançar 

os objetivos desta pesquisa. O nosso arcabouço teórico é baseado em estudos que defendem o 

uso de RPGs na educação (FAIRCHILD, 2004; VASQUES, 2008; FLOYD D. e PORTNOW 

2008) e no ensino de LI (LUIZ, 2011; LEFFA, BOHN, DAMASCENO e MARZARI, 2012). 

Esperamos que ao aplicar em aula a nossa proposta de uso de nossos três jogos de RPGs, 

usando os aspectos relacionados a oralidade disponíveis em nosso arcabouço teórico 

metodológico, possamos estimular o aluno a desenvolver sua oralidade em LI, bem como 

incentivar a aplicação de metodologias de base comunicativa no ensino de línguas, 

contribuindo com estudos acerca desses dois temas.  

Palavras-chaves: Role-playing game, Oralidade, Abordagem Comunicativa, Ensino de Inglês 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The experiences as an English teacher and studies on the practice of speaking in English 

(hereinafter LI) lead us to realize how communicative teaching in Brazil still has difficulties 

in its implementation. Thinking about how we could promote orality in the English class, this 

research work proposes three Role-playing Games (RPG) to foster the practice of speaking in 

English classes, as well as to develop the skills related to it. In order to fulfill these goals, 

improve three RPG games that had been used in our classroom and to give theoretical support 

to this research, we based it on constituent elements of Interactional Competence (CELCE-

MURCIA, 2007) and in the Second Language Speaking (GOH and BURNS, 2012; BURNS, 

2013) Competences. These studies make it possible, within an Active Teaching Method 

(SCHANK, 1995; WELTMAN, 2007) as is the RPG, to produce feedback that helps to 

monitor the learning and development of orality throughout the project. Furthermore, guided 

by the authors named here relating to the use of RPGs in education and game design 

(JÄRVINEN, 2008; KAPP, 2012), we were able to improve the aforementioned games to 

achieve the objectives of this research. Our wider theoretical framework is based on studies 

that recommend the use of RPGs in education (FAIRCHILD, 2004; VASQUES, 2008; 

FLOYD D. and PORTNOW, 2008), mainly in the teaching of English (LUIZ, 2011; LEFFA, 

BOHN, DAMASCENO and MARZARI, 2012). We hope that when applying in class our 

proposed use of our three RPG games, using the aspects related to orality available in our 

methodological and theoretical framework, we can encourage students to develop their orality 

in LI, as well as encourage the application of communicative-based methodologies in 

language teaching. As a further outcome we aim to contribute to the studies on the two.  

Keywords: Role-playing game, Orality, Communicative Approach, English Teaching 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] buscam-se hoje novos horizontes com experiências que possam 

ser inovadoras para a aula de línguas. As inovações têm o sentido de 

oferecer ao aprendiz oportunidades de experiências mais diretas com e 

na língua alvo, propiciando-lhe mais insumo e de melhor qualidade, 

portanto, insumo mais significativo para o aluno. (ALMEIDA FILHO 

e BARBIRATO, 2000, p.24). 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO……………………………………………….……………………….…......11 

1. ORALIDADE E RPG…...……………………………….…………...…....................24 

1.1  Oralidade: Competência de Fala em Segunda Língua e Competência Interacional.…24 

1.2  Um pouco sobre RPG: história do gênero e definições...................................……….37 

1.3  RPG no ensino de LI.……………………………..……………………………..……57 

2. A ORALIDADE EM LI ATRAVÉS DE 3 JOGOS DE RPG..............…...….…….....68 

2.1 Três jogos de RPG: sugestões de uso, acompanhamento e feedback para o ensino da 

oralidade em LI……………………………………………………………………….…...….68 

2.1.1  Primeiro Jogo – The Wild Journey………………………………………...….…...….71 

2.1.2  Segundo Jogo – The Infinity Journey……………………………………………...….77 

2.1.3 Último jogo – Viheim……………………………………………….…...…....………83 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS………………...…………..………..………….............91 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....…………………....………………..………...........95 

APÊNDICES ………………………..……………………………..……….…....…...........100 

ANEXOS ……………………………………………………………………….…...….......121  



11 

 

INTRODUÇÃO 

As reflexões acerca das experiências pessoais no ensino de língua inglesa (doravante LI) 

ainda como aluno de escola pública, somando-se as experiências acadêmicas na graduação 

(como bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID) e 

atualmente como professor na área, tem produzido uma frequente ponderação sobre o trabalho 

com a oralidade na aula de inglês no país. O presente estudo concerne às inquietações sobre a 

atual metodologia utilizada para ensinar inglês em algumas escolas e principalmente, os 

prejuízos que uma abordagem voltada para a gramática normativa tem trazido para o ensino e 

aprendizagem desta segunda língua (L2) no ambiente escolar. 

Alguns de nossos documentos federais que regulamentam e visam o alinhamento com 

as políticas públicas de educação no âmbito nacional como a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), tem demonstrado o apreço e a importância da oralidade para o ensino de 

uma língua. Isso pode ser visto na BNCC quando, ao apresentar o eixo ensino e aprendizagem 

de língua inglesa, o documento indica a priorização e foco na função “social e política” 

(BRASIL, p. 239), ou seja, na interação social, na produção de sentidos e fins comunicativos. 

Destacamos aqui um dos comentários sobre o eixo oralidade onde se agrupam aos 

componentes de Língua Inglesa em que a BNCC destaca esta habilidade do seguinte modo: 

 

 

Envolve as práticas de linguagem em situações de uso oral da língua inglesa, 
com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou fala), 

articuladas pela negociação na construção de significados partilhados pelos 

interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a face. 

(BRASIL, p. 240). 

 

Como podemos identificar, nesse trecho da BNCC, o documento estipula que existam 

“práticas de linguagem” em situações de “uso oral da língua inglesa” que deveriam ser 

desenvolvidas no componente de LI. Mais uma vez o documento destaca aqui o foco na 

“compreensão ou escuta” e na “produção oral” que pretende desenvolver no aluno a 

habilidade de negociar e construir significados que sejam partilhados pelos participantes da 

aula.  

Já sobre o status da língua inglesa, segundo esses documentos, a BNCC do nível de 

ensino básico a compreende como língua franca, ou seja, uma língua comum adotada por 

falantes multilíngues de diferentes nacionalidades. Já na BNCC do ensino médio a LI é vista 
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como uma língua de uso mundial merecendo uma atenção específica, pois neste nível seu 

ensino é obrigatório. Por conseguinte, em uma busca mais detalhada nesses documentos, nos 

parâmetros comuns curriculares e tantos outros, identificamos que há uma defesa por uma 

abordagem de viés comunicativo no país desde o ensino básico. O PCN do ensino médio, por 

exemplo, preza por um ensino comunicativo visando o domínio de competências e 

habilidades de escrita e oral, onde a oralidade deve ocorrer para que o aluno não somente seja 

um consumidor, mas que também seja um produtor de significados (BRAZIL, 2006). A base 

legal desse documento ainda faz uma comparação entre o que se deve fazer e o que é 

atualmente feito no país quanto a esse ensino: 

 

 
Torna- se, pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de Línguas 

Estrangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a compreender e a 

produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 
possibilidade de atingir um nível de competência lingüística capaz de 

permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que 

contribua para a sua formação geral enquanto cidadão. Nessa linha de 
pensamento, deixa de ter sentido o ensino de línguas que objetiva apenas o 

conhecimento metalingüístico e o domínio consciente de regras gramaticais 

que permitem, quando muito, alcançar resultados puramente medianos em 

exames escritos. (BRAZIL, 2000) 
 

 

Assim, segundo esses documentos, o ensino de língua no Brasil deveria abranger as 

habilidades que proporcionam ao aluno desenvolver as competências linguísticas relacionadas 

a língua, sejam elas: ouvir, falar, escrever e ler. Esse parece ser o entendimento desses 

documentos no que se refere ao ensino comunicativo de LI, porém o que um dos próprios 

documentos aponta é o fato dessa abordagem esbarrar na má formação do professor levando a 

direcionar seus esforços de ensino na gramática normativa, destacando-se a norma culta e a 

modalidade escrita da língua. Portanto, na contramão do que estipulam esses documentos, o 

que temos visto na realidade são impedimentos de diversas ordens que bloqueiam o sucesso 

da prática e produção oral em língua estrangeira, principalmente nas escolas públicas 

(ALMEIDA FILHO, 2007).  

Concernente a isso, Corrêa (2017) argumenta em sua pesquisa que há uma visão 

negativa por parte de muitos em considerar que existe uma mínima qualidade e até mesmo 

bons resultados na aprendizagem oral de LI nas escolas. Ainda com base nessa afirmação, 

Corrêa (2017) mostra que principalmente para os usuários do ensino público do país, a 

péssima qualidade e não efetividade do ensino oral de LI nas escolas parece ser de 
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entendimento comum aos participantes de sua pesquisa, seja pela falta de estrutura da escola, 

seja pela formação do professor entre outros fatores. 

Ao longo de muitos anos, o Brasil vem apresentando obstáculos e dificuldades em 

obter êxito com o planejado para sua área de educação (FREIRE, 1997, 2002), não sendo 

diferente para a área de LI (ALMEIDA FILHO, 2001; BARCELOS, 2004). Um exemplo 

dessas tentativas de mudanças na história do ensino de LI no país é mostrado por Almeida 

Filho (2001) visto que acerca da mais recente mudança de abordagem de ensino no país, do 

Audiolingual para a Abordagem Comunicativa, doravante AC, chegou a passar por aqui como 

uma onda eufórica de mudança para o ensino de línguas, mas sem ainda ter alcançado sucesso 

com sua proposta. Uma das causas dessa frustrada tentativa de mudança, segundo Almeida 

Filho (2001), pode ter sido as divergências entre pesquisadores e seus pares acerca da 

abordagem, formação e a autorreflexão do professor na sua prática. Isso fez com que a AC 

tivesse dificuldades em se estabelecer no país, como aconteceu nas outras transições de 

abordagens, seja pelos problemas comuns da nossa educação (falta de estrutura, 

reconhecimento e formação profissional), e até de políticas públicas de ensino que incentivem 

a introdução e estabelecimento dessa abordagem. 

Por essa razão, Almeida Filho (2001) conclui que é preciso mais pesquisas e trabalhos 

feitos na área de ensino e aprendizagem de línguas, o que nos permitirá ter uma maior visão 

do estado da abordagem no país para então explorar sua potencialidade, buscando assim trazer 

uma renovação para o ensino de línguas no país. É notório que esse olhar histórico nos ajuda a 

fazer uma análise melhor da situação do ensino de LI nas escolas para podermos, com base 

em uma reflexão sobre o assunto, fornecer algum tipo de mudança no exercício da profissão 

de educador buscando uma melhoria para o trabalho com a oralidade em LI. 

Sobre essa questão do cenário de ensino de LI no país Coelho (2005) e Barcelos 

(2004) tomaram como um aspecto a ser estudado em suas pesquisas o ensino de Língua 

Inglesa em escolas públicas e como ele é percebido por alunos e professores que participam 

desse sistema de ensino. O destaque desses dois trabalhos se volta as crenças do usuário do 

ensino público sobre a impossibilidade de se aprender inglês em estabelecimento de ensino 

público. Afinal de contas, dados recentes sobre o sistema público de ensino no país conforme 

o Censo Escolar de 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, o INEP, mostra o alcance desse tipo de oferta de ensino no país. A título de 

exemplo, o Censo mostra a escola pública como a única fonte acessível de ensino para a 
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maior parte da população do país, e isso em todos os níveis educacionais. Apesar disso, o que 

vemos é que pouco foi mudado quanto ao enfrentamento dos problemas desse contexto de 

oferta educacional e isso só estigmatiza ainda mais essa oferta como ineficiente, sobretudo no 

que se refere ao ensino de língua no país (BARCELOS, 2004). 

Outra situação que tem dificultado o ensino oral de LI, segundo a visão de seus 

usuários, em Barcelos (2004) é a própria desmotivação dos alunos e professores de LI em 

nossa federação. Alguns dos entrevistados nessa pesquisa de Barcelos (2004) chegam a 

indagar-se: “Pra quê? Se eu nunca vô viajar pra fora?”. Isso, infelizmente, só mostra o quanto 

algumas pessoas ainda desconhecem a realidade de um mundo globalizado no qual o Inglês é 

a língua dos negócios, dos meios de entretenimento em geral, fazendo cada vez mais parte 

desse mundo tecnológico. Esse tipo de pensamento só tende a desmotivar mais ainda os 

alunos de inglês que com essa interpretação do ensino em relação a seu próprio futuro podem 

enxergar nas aulas algo que não lhe é proveitoso.  

Já no entendimento do profissional de ensino de LI, mas especificamente, Barcelos 

(2004) apresenta elementos encontrados na sua pesquisa apontados pelos professores como, 

material impróprio, salas de aulas com pouca ou nenhuma estrutura e quantidade de alunos 

por turma como algumas das adversidades de sua atuação em sala. Ainda segundo os 

entrevistados na pesquisa de Barcelos (2004), o quesito quantidade de alunos por sala impede 

o professor de atender individualmente a todos os alunos e suas necessidades de aprendizado 

da língua. Coelho (2005) igualmente destaca a dificuldade do número de alunos em sala de 

aula onde um dos professores entrevistados em sua pesquisa diz que: 

[...] é uma pena que as turmas são tão grandes, quase cinqüenta alunos às 

vezes, então fica difícil... tem uma meia dúzia que quer... se eu pudesse tirar 

uma meia dúzia e por numa salinha pequena era o sonho de todo mundo, 
mas não é a realidade, né [...] (COELHO, 2005, p.79). 

 

 

A fala de uma professora entrevistada na pesquisa de Coelho (2005) mostra que, se 

pudesse, ela faria a escolha de ter um número menor de alunos por sala para poder 

acompanhar cada aluno com maior dedicação e esse pensamento foi demonstrado por outros 

professores nessa mesma entrevista. Ainda destacamos do trecho citado, a opção argumentada 

pela professora de que se tivesse o poder de escolha, priorizaria os alunos “que querem” ter a 

aula e os isolaria em uma sala com um menor número de matriculados. Coelho (2005) expõe 

que essa problemática de alunos matriculados e atendimento individual só piora a situação da 
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oferta de ensino quando relacionada a outro fator, que é o número de horas destinadas para a 

disciplina de Inglês. A disciplina de modo geral, mesmo sendo atualmente obrigatória 

(BNCC, 2017), ainda possui um baixo número de encontros semanais por turma, em geral 

dois encontros de 50 minutos cada, agravados pelo fato de que nem sempre esses encontros 

podem ser dados em um mesmo dia. 

Além dos aspectos discutidos até aqui, no que concerne a situação do ensino de 

línguas no país, consideramos relevante levar em consideração alguns fatores extra sala de 

aula que, segundo Almeida Filho (2007), de alguma forma intervêm na qualidade do ensino 

de LI, conforme é apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Principais fatores intervenientes no processo de ensinar e aprender outras 

línguas. 

 

Fonte: Almeida Filho (2007, p. 12). 

A figura demonstra alguns fatores que podem intervir na sala de aula e, como afirma 

Almeida Filho (2007), esses fatores precisam de uma atenção por parte do professor quanto à 

produção de conteúdo e sua abordagem em sala de aula. Do contrário, isso implicaria em uma 

influência direta ou indireta do ensino ou aprendizagem antes, durante e depois da aula. 

Almeida Filho (2007) insiste que para se ter uma mudança perceptível, profunda e sustentada 

no ensino de línguas é necessário que elementos tais sejam levados em consideração dentro 

do plano de aula, pois não adiantaria ter um bom material de ensino se as extensões da sala de 

aula (vida social, familiar, trabalho do aluno, etc) interferem no se desempenho do aluno ou se 

a abordagem do professor não é adequada a ele ou ao nível da turma. 

Assim, cientes da necessidade de uma mudança na abordagem do ensino de LI junto à 

prática e produção oral e os desafios que temos de encarar para tal fazer, surge a principal 
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questão norteadora da nossa pesquisa, que é: como poderíamos promover um melhor trabalho 

com oralidade na aula de LI? Através dessa questão, pensamos então em fomentar a oralidade 

em nossas aulas, pois como tentamos mostrar até aqui, ela ainda é pouco vista e esta pesquisa 

propõe uma forma pela qual possamos minimizá-la, contribuindo com mais pesquisas 

desenvolvidas na área. Assim como essa questão nos norteou para o desenvolvimento da 

oralidade, as leituras apresentadas e a experiência no ensino e aprendizagem de LI nas 

escolas, nos mostra que sim, existem alunos com um bom nível gramatical no inglês 

(considerando esse contexto), porém precisam de um fomento adequado para desenvolverem 

essa habilidade. 

Esse potencial de alguns alunos também pode ser percebido na entrevista que Coelho 

(2005) aplicou em profissionais da educação em inglês quando um entrevistado sugeriu 

separar alguns alunos para lhes oferecer melhor apoio no aprendizado, conforme citado 

anteriormente. Nesse caso, não é que estamos concordando com essa segregação, mas é ao 

perceber a realidade dessas diferenças de níveis da segunda língua, havendo uma 

possibilidade de - com nossa pesquisa - envolver melhor os alunos na turma e buscar assim, 

uma maior participação e rendimento durante as aulas, objetivando um aprendizado mais 

ativo. 

Isto posto, iniciamos a busca por uma abordagem que se encaixasse nesse 

planejamento do nosso projeto e naturalmente optamos por uma abordagem comunicativa 

como visto em Richards (2006) e Richards e Rodgers (1986) sobre a AC. Nesses dois 

trabalhos os pesquisadores apresentam as noções de Communicative Language Teaching 

(CLT) e o seu objetivo que é desenvolver a competência comunicativa (Communicative 

Competence), doravante CC, dos estudantes de uma língua, ou seja, trabalhar com o ato de se 

comunicar e não somente no ensino gramatical da língua. Logo, essa decisão por um viés 

comunicativo com foco na oralidade nos pareceu à escolha mais óbvia, haja vista as 

experiências como educador e professor, onde percebemos que até aqui as escolas apresentam 

uma deficiência em trabalhar com essa habilidade nas aulas de inglês. 

Essa escolha por trabalhar especificamente com a AC, ou CLT, foi feita com base no 

que essa abordagem busca trabalhar junto ao aprendiz de línguas, como atividades que 

desenvolvam a CC desses indivíduos e que possam trabalhar tópicos específicos, funções, 

noções, tanto quanto vocabulário e a gramática da língua (RICHARDS, 2006). Essa 

argumentação proposta por Richards (2006) implica que a CLT, de modo geral, não está 
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somente concentrada em promover a oralidade, mas também no suporte necessário para que 

todas as habilidades linguísticas possam ser desenvolvidas de forma efetiva no ensino e 

aprendizagem de línguas. Esse argumento em muito é corroborado com a afirmação feita por 

Leffa (2016) em que a AC precisa também trabalhar outras habilidades além da oral, pois 

todas funcionam de forma entrelaçadas durante o ato comunicativo.  

Todavia, para que pudéssemos apresentar um trabalho de viés comunicativo que lide 

com a oralidade em LI, decidimos nos concentrar em componentes específicos da CC como a 

Competência Interacional (CI) ou Interactional Competence (CELCE-MURCIA, 2007) e 

também a Competência de Fala em Segunda Língua (CFL2) ou Second Language Speaking 

Competence (GOH e BURNS, 2012). Essa escolha por trabalhar, em específico, com essas 

competências, veio ao perceber que nelas estão contidos componentes direcionados à 

percepção e análise da interação entre pessoas, identificando com isso, um empenho em 

desenvolver os atos de fala e o conjunto de habilidades necessárias. Por consequência desses 

aspectos temos na CI e CFL2, as bases teóricas para uma análise e acompanhamento de nosso 

objetivo com o trabalho de oralidade em LI, dentro das interações promovidas e produzidas 

durante a possível aplicação de nossa pesquisa. Esse filtro que fizemos na CC nos ajudou 

também a obter um melhor planejamento do nosso projeto, tendo em vista que não 

poderíamos em pouco tempo de mestrado trabalhar conteúdos gramaticais diversos para só 

então introduzir a ferramenta que havíamos escolhido para esta pesquisa.  

Foi esse um dos motivos pelos quais decidimos voltar à atenção da nossa pesquisa 

para alunos de 1ª série do ensino médio, pois entendemos que esses tenham estudado uma 

gama de conteúdos gramaticais até então, mas sem um trabalho oral desenvolvido 

concomitante a essa ação. Logo, tivemos que definir um pré-requisito para os alunos que 

participassem do projeto, uma vez que esses tivessem, no mínimo, que possuir um 

conhecimento elementar da língua inglesa, ou seja, A1 e A21 conforme demonstrado no 

quadro do Conselho da Europa (2001). Os alunos que possuem maior conhecimento da língua 

podem ser treinados em um primeiro período para se tornarem futuros “mestres de mesa”, 

podendo se tornar monitores do projeto quando for para a sala de aula. Isso ajuda a envolver o 

maior número de pessoas possíveis no auxílio do projeto e podem engajar os participantes no 

próprio aprendizado da língua enquanto estiverem no projeto. Outro detalhe acerca disso, é a 

situação a qual o professor não possui proficiência adequada - em termos de oralidade - para 

                                            
1 Ver Anexo A para maiores informações. 
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ajudar os alunos. Nesses casos, o professor pode fornecer o seu conhecimento gramatical da 

língua enquanto algum aluno com mais fluência na língua possa ajudar os colegas e o próprio 

professor nesse quesito2. 

Dito isto, bastava agora buscar por uma ferramenta, meio ou modo em que se 

trabalhasse com a oralidade para que pudéssemos desenvolver essas competências e 

especificamente os seus componentes mais ligados à oralidade. Com essa ferramenta o nosso 

projeto tomaria corpo e poderíamos então propor as mudanças pretendidas, considerando os 

aspectos das dificuldades do trabalho com essa habilidade.  

Passamos então a refletir sobre algumas das atividades que vínham sendo propostas na 

prática profissional e chegamos a três jogos de Role-Playing Game (RPG), pois quando eram 

usados em aula para desenvolver a interação e desenvolvimento da oralidade em inglês, 

apresentavam resultados positivos e um alto potencial engajador entre os alunos. Percebemos 

também que outras áreas de ensino como física (DOS SANTOS e DAL-FARRA, 2013; 

NASCIMENTO JÚNIOR e PIASSI, 2015), história (MACEDO, 2013; PEREIRA, 2011; 

PESSOTTI, 2018), ciência e biologia (COELHO, 2017; MARINS, 2017; OLIVEIRA NETO 

e BENITE-RIBEIRO, 2012; SANTOS, 2003), e no ensino de línguas (SILVEIRA e COSTA, 

2004; LUIZ, 2011; LEFFA, BOHN, DAMASCENO e MARZARI, 2012; SILVA FILHO, 

2019), esse argumento do uso de jogos como uma ferramenta de ensino tem ganhado maior 

espaço desde o início dos anos 20003. 

Acerca desse argumento sobre o uso de jogos e o seu potencial para envolver os alunos 

em um ensino mais ativo, Weltman (2007), afirma que é reconhecido pelos próprios alunos 

como um forte meio para reverter uma aula tradicional (método de ensino menos 

participativo) em uma aula diferente e engajadora. Segundo Weltman (2007), foi percebido 

                                            
2 Entendemos que, nesse caso específico, alguns professores podem não se sentir a vontade no projeto, pois 

haverá uma tendência dos participantes em pensar que o aluno fluente sabe mais do que o professor e por isso 

devem escutar ao que esse aluno diz e não o professor. Entretanto, é preciso pensar nessa pesquisa como uma 

chance onde todos os participantes do projeto podem aprender uns com os outros e que o respeito a todos deve 

ser mútuo. Quanto a autoridade do professor em sala, esse projeto se posiciona como um processo de ensino 

ativo (WELTMAN, 2007; SCHANK, 1995) e portanto o aluno já estaria sendo o conhecedor e seguidor do seu 

próprio processo de aprendizagem, onde o professor se coloca como um guia e líder de sala que possa conduzi-lo 

esse processo. 
3 Percebemos esse padrão do aumento de produção científica acerca do tema pela leitura de outros trabalhos, 

além desses citados inicialmente, pesquisados para formar o estado da arte de nossa pesquisa em que boa parte 

deles apresenta esse indicador temporal em suas produções. Mesmo sem ter a certeza para indicar ao certo a 

razão de tal fenômeno, inferimos que isso tenha se dado pelo fato dos jogos passarem a ser mais acessíveis aos 

alunos se tornando algo do cotidiano deles. Isso tem forte relação com a revolução tecnológica pela qual essa 

geração tem passado e o que essas pesquisas espelham é essa realidade. 
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em análises sobre um conjunto de trabalhos estudados no qual envolviam o tema 

aprendizagem ativa (AA), que o uso de jogos como uma técnica auxiliar de aprendizado é 

muito popular nas escolas. Conforme Weltman (ibidem), além dos games serem uma 

ferramenta com a qual os alunos possuem certa relação e convívio, essa popularidade também 

apresenta fatores favoráveis ao ensino como a diversão, o estímulo ao espírito competitivo e a 

própria afinidade que eles têm com jogos.  

Com base nessas afirmações, podemos entender que os jogos apresentam um forte 

argumento por parte dos alunos para serem usados em sala de aula, frente ao método de 

ensino tradicional. Para Weltman (2007), o diálogo e discussão de situações entre os 

jogadores no RPG, é o momento em que pode ocorrer a aprendizagem através da construção 

social que é possível com o uso da língua e, portanto, devem ser estimulados. Por essa razão é 

que os jogos se caracterizam como um excelente “aparelho de fazer4” (SCHANK, 1995) no 

ensino ativo de uma língua, pois busca envolver o aluno no processo de ensino/aprendizagem. 

Por esse motivo, Weltman (2007) demonstra uma série de atividades que possuem diversos 

níveis de interação no método AA, caracterizados como alto ou baixo níveis de engajamento e 

interação, dentre as quais o RPG possui alto destaque. 

Outros quesitos também considerados para o uso de RPG nessa pesquisa, feitos através 

das reflexões já mencionadas aqui - sobre os problemas no ensino de LI - em particular com a 

oralidade. Como este projeto pode minimizá-los? Para isso temos que: 

● se queremos evitar uma aula desinteressante/desmotivante de inglês - o jogo com seu 

aspecto divertido e naturalmente engajador5 (a depender de sua qualidade) vem como 

uma solução para mudar esse quadro;  

● se contamos em sala com um grande número de alunos que impede uma aula mais 

participativa e ativa - isso dificilmente será um problema para o RPG que trabalha 

com situações cooperativas/colaborativas e o número alto de jogadores é sempre bem 

vindo; 

                                            
4 Tradução nossa. No original: doing device (SCHANK, 1995). 
5 Esse engajamento é causado pela diversão do aluno quando em uma partida de jogo ele demonstrar querer a 

continuação  na aventura proposta por se sentir preso a sua narrativa, missão ou pela alegria de estar se 

divertindo com os colegas. Caso seu engajamento esteja baixo, o jogador geralmente tende a perder foco nos 

objetivos do jogo até desistir de jogá-lo. 
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● se temos uma sala de inglês com pouca estrutura - o RPG usa a imaginação, 

pouquíssimo material para a sua aplicação que por sua vez viabiliza o seu uso para 

públicos de diversos ambientes escolares; 

● se desejamos uma aula com foco na comunicação - dentro do RPG temos simulações 

de práticas da oralidade, esses atos comunicativos estão próximos da realidade, graças 

a imersão dos alunos nos jogos de interpretação de papel, considerando a qualidade da 

narrativa criada para o engajamento e participação de todos os jogadores. 

Ainda sobre a decisão de uso de RPGs, optamos por um tipo específico o qual é 

conhecido, “de mesa” (tabletop) devido à fácil logística de sua aplicabilidade em sala, detalhe 

importante para conduzir nossa pesquisa. Isso foi pensado para que os jogos sugeridos 

pudessem ser usados em ambientes escolares que venham possuir uma precariedade de 

insumos para as aulas como visto em algumas escolas. Isso não impede que os jogos de RPG 

os quais propomos neste projeto, possam ser usados em escolas, observando apenas os pré-

requisitos demonstrados. 

Tendo esclarecido estes pontos de nossa pesquisa, é necessário informar nesse 

momento a situação em que a produção desse projeto se encontrava, ou seja, da pandemia do 

novo agente SARS-CoV-2 (COVID-19), uma vez que não nos foi permitida sua aplicação 

envolvendo participantes em sala de aula presencial. Isso foi feito em cumprimento aos 

decretos estaduais e municipais que exigiam o distanciamento social para evitar a criação de 

aglomerações. Tão pouco houve condições de aplicar o projeto online, visto que algumas 

escolas públicas não possuíam condições necessárias para voltar às aulas neste formato, 

tampouco as escolas particulares podiam fazê-lo, durante o período de pandemia. Assim, em 

meio a tantas indecisões de retorno às atividades escolares, tivemos que adequar o nosso 

projeto a realidade vivida naquele momento. 

No que se refere às questões de metodologia da nossa pesquisa, como demonstrado até 

então, está vinculada à área de ensino e aprendizagem de língua inglesa e ao campo de 

estudos de Linguística Aplicada, já que esta tem o intuito prático de atenuar o problema com 

oralidade nas aulas de LI (MOITA LOPES, 2015). Também em conformidade com as 

mudanças da pesquisa, devido ao motivo já citado, a nossa pesquisa passou de uma pesquisa-

ação para uma pesquisa de cunho bibliográfico (GIL, 2008), dado que podemos somente 

explorar o estado da arte sobre RPG e ensino de LI para leitura e a produção da nossa 

dissertação (GIL, 2008). Também em virtude dessas mudanças, a pesquisa passou agora a ser 
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de natureza básica por não ser mais de uma aplicação prática e direta na sala de aula (GIL, 

2008). Quanto a sua abordagem, esta passa a ser apenas qualitativa, já que não contaremos 

mais com possíveis dados gerados na sua aplicação em sala de aula com participantes (alunos, 

professor e professor/pesquisador). Por último temos com todo esse contexto apresentado que 

o objetivo do nosso projeto se tornou de caráter exploratório (GIL, 2008). 

 

Quadro 1 - Esquema dos objetivos traçados na pesquisa. 

Objetivos antes da pandemia 

Objetivo geral Objetivos específicos 

Fomentar a prática da 

oralidade em LI e 

Desenvolver competências 

relativas. 

 Aplicar três jogos de RPG voltados para promover 

a comunicação dos participantes em língua inglesa; 

 Observar os alunos durante as etapas da pesquisa 

para oferecer feedback que os ajudem a alcançar um 

bom domínio de competências relacionadas à 

oralidade. 

Adaptação do objetivo por causa da pandemia 

Objetivo Geral Objetivos específicos 

Propor o uso de três jogos de 

RPG para o fomento, prática 

e desenvolvimento de 

competências relacionadas à 

oralidade em LI. 

 Demonstrar como o jogo de RPG (e em específico 

os três que estamos propondo) pode promover a 

comunicação e interação de seus participantes em 

LI; 

 Dar suporte teórico e metodológico para que em 

uma possível aplicação, o professor possa observar 

os alunos durante as etapas da pesquisa para 

oferecer feedback que os ajudem a alcançar um 

bom domínio de competências relacionadas à 

oralidade. 

 

No Quadro 1, buscamos demonstrar nossos objetivos iniciais para esta pesquisa e 

como pretendíamos alcançá-los. Nossa principal intenção com esta pesquisa é de fomentar a 

prática da oralidade em LI, sugerida em nossa hipótese de pesquisa, com o uso de jogos de 

RPG. Porém, como foi explicado acerca da pandemia, tivemos que propor o uso de três jogos 

os quais usamos em sala de aula e que foram aprimorados pelas leituras que fizemos sobre o 

tema para cumprir com os objetivos traçados conforme mostrado no quadro 1. Para tanto, esta 
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pesquisa busca oferecer um suporte teórico metodológico para a aplicação de nossos jogos, 

bem como fornecer sugestões de uso e observação dos alunos quanto ao desenvolvimento de 

competências relacionadas a oralidade, caso a pesquisa venha a ser usada. No que se refere a 

desenvolver essas competências, temos os estudos sobre competência de fala em segunda 

língua (GOH e BURNS, 2012) e Competência Interacional (CELCE-MURCIA, 2007) que 

não só nos permite avaliar com melhor qualidade os alunos, como também fornecer um 

feedback que será a base do fomento e desenvolvimento da oralidade deles durante a possível 

aplicação dos nossos jogos. Os três jogos citados são: The Wild journey, The Infinity Journey 

e Viheim.  

No uso pessoal desses jogos, o objetivo era de promover a interação, a diversão e o 

engajamento dos alunos com foco na prática e produção oral em inglês, cujo jogos era a 

ferramenta usada para esse fim. Por esse motivo, buscamos com o RPG proporcionar diversão 

durante a aprendizagem do inglês, pois segundo Huizinga (2007), há nos jogos de simulação, 

uma oportunidade de prática lúdica a qual pode ser usada no mundo real. De forma análoga, 

Rodriguez (2006) ao desenvolver as ideias apresentadas por Huizinga (2007), criou jogos de 

RPG em um método que chama playful learning6 (aprender divertido)7 argumentando que 

dessa maneira o RPG pode ser um bom auxilio para as aulas de língua estrangeira. Isso 

porque, conforme Huizinga (2007), Rodriguez (2006) também entende como mínima a 

diferença entre o sério (serious) e o divertido (playful) dentro de um jogo, uma vez que para 

ele a diferença está nas funções desempenhadas pelo jogo e as razões as quais as pessoas o 

jogam. Essa ideia é reforçada por Järvinen (2008) que similarmente entende a diversão no 

jogo como um momento propício ao aprendizado do aluno, como demonstraremos mais a 

frente nos estudos de Luiz (2011). Desse modo, os jogos que estamos propondo aqui possuem 

base nesse método de ensino, o playful learning, pois foi com esse intuito que foram criados, 

ou seja, os alunos jogavam e se divertiam, por fim aprendiam a usar LI de modo prático. 

Portanto nos pareceu lógico aproveitar esse trabalho que já vinha sido desenvolvido para usar 

nesta pesquisa. 

Outra questão importante acerca dos jogos que estamos propondo para esta pesquisa, é 

que os estudos sobre RPG e seu uso na educação junto as leituras sobre design de jogos, nos 

                                            
6 Embora o autor não tenha de fato assumido essa alcunha para si, durante a leitura de sua dissertação, podemos 

perceber que ele usa playful learning em termos que se adequam aos nossos jogos. 
7 O termo pode possuir diferentes traduções para o Português, mas quando lendo a pesquisa de Rodriguez 

(2006), percebemos que entre “brincalhão” e “divertido” o segundo adjetivo parece ser o mais plausível para o 

termo apresentado pelo pesquisador. 
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possibilitam a reflexão técnica e crítica sobre eles. Com isso, conseguimos melhor 

compreender os mecanismos dos jogos de RPG, já que o gênero vem sendo bastante usado 

para a educação e a leitura desses trabalhos nos possibilita entender a teoria e a prática do 

RPG no ensino. Para tanto, tivemos as leituras de Järvinen (2008), Kapp (2012) sobre design 

de jogos atrelado ao estudo de Luiz (2011) que usou RPG para o ensino de inglês, entre outras 

leituras acerca do uso de RPG na educação.  

Por fim, esperamos com nossa pesquisa contribuir para o fomento e desenvolvimento 

da oralidade do aluno de LI visando uma aprendizagem centrada na comunicação usando 

RPGs. Por conseguinte, almejamos colaborar com os estudos acerca do uso de Role-playing 

games para o ensino e aprendizagem de línguas, que em nosso caso específico é a inglesa. 

Dadas essas informações iniciais, seguimos com as discussões e proposições dessa 

dissertação onde no Capítulo 1 abordaremos o tema da Oralidade e RPG. Nesse capítulo, 

iniciaremos com algumas discussões acerca do tópico oralidade em LI apresentando os 

conceitos da abordagem de ensino comunicativo e as competências inerentes a ela. Buscamos 

também, esclarecer os aspectos relacionados à oralidade que nos guiam para obter uma 

melhor forma de acompanhar e observar o andamento dos nossos objetivos durante uma 

aplicação da nossa pesquisa. Encerramos esse capítulo mostrando o que é RPG (um pouco da 

história e gêneros), as afinidades desse jogo com uma aprendizagem comunicativa e o 

potencial do uso de RPG no ensino ativo de LI. Realizada essa amostra teórico-metodológica 

no capítulo primeiro, adentraremos no Capítulo 2 onde demonstramos a aplicabilidade dos 

três jogos de RPGs os quais produzimos para estimular e desenvolver a oralidade em LI. 

Nessa etapa da nossa dissertação, vamos expor a nossa pesquisa de maneira cujo leitor possa 

se familiarizar com as etapas, narrativas e modos operandi dos nossos três jogos, para em 

seguida acompanhar os aspectos orais contidos neles, servindo como um auxílio em uma 

possível aplicação. Em conclusão, temos as considerações finais onde é apresentado um 

pouco das nossas expectativas acerca do ensino e aprendizagem de inglês nesta pesquisa. 
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1. ORALIDADE E RPG 

 

Como buscamos destacar na introdução desta pesquisa, a oralidade é muito importante 

para o ensino de língua inglesa, apesar do nosso país, por diversos motivos, não haver obtido 

muito sucesso em aplicar abordagens que priorizem a comunicação. Isso ocorre porque a 

abordagem de base comunicativa tem, de modo geral, um viés de ensino amplo, no sentido de 

comtemplar todos os aspectos de uma língua, incluindo a estrutura e o seu uso real 

(WIDDOWSON, 1978). Amplitude essa que ainda não foi entendida por parte dos estudiosos 

(ALMEIDA FILHO, 2001) e tampouco tem sido posta em prática pelos profissionais que 

estão em campo. Também mostramos que a escolha por role-playing games nesta pesquisa, é 

o resultado das nossas experiências profissionais com o uso desse tipo de ferramenta no 

ensino de inglês, além de ter sido influenciada por pesquisas que evidenciam o aumento da 

aplicação dos RPGs como uma ferramenta diferenciada para o ensino de diversas disciplinas. 

Assim, seguiremos neste capítulo explorando a habilidade de fala, buscando 

demonstrar aspectos da oralidade existentes na competência de Fala em Segunda Língua 

(GOH e BURNS, 2012; BURNS, 2013) e na Competência Interacional (CELCE-MURCIA, 

2007) que possam nos ajudar a embasar a observação e feedback de participantes que venham 

a pôr em prática nossos jogos em sala de aula. Depois disso, iremos brevemente expor o que é 

RPG, sua história, seus tipos, esclarecer sobre as nossas escolhas e os aprimoramentos dos 

jogos que anteriormente usávamos em sala, tendo como referência os estudos de Järvinen 

(2008) e Kapp (2012). Ao fim do capítulo, buscaremos demonstrar como o RPG tem sido 

usado na educação e em particular no ensino de língua inglesa e como cada um dos jogos 

observados nos ajudaram a entender os potenciais do uso do RPG nas aulas.  

 

1.1  Oralidade: Competência de Fala em Segunda Língua e Competência 

Interacional 

A Abordagem Comunicativa tem sido alvo de estudo por alguns pesquisadores 

brasileiros que buscam demonstrar como o uso da fala, atrelado ao conhecimento estrutural da 

língua, podem fazer uma diferença no ensino de inglês no país (ALMEIDA FILHO, 2001, 

2007; LEFFA, 2016). Entretanto, a implantação da AC tem encontrado dificuldades, como 

buscamos demonstrar, ainda que minimamente, na introdução desta pesquisa. Incluindo, tanto 

fatores externos (ambiente social do aluno, por exemplo) quanto internos à sala de aula 
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(desmotivação, formação do professor, etc.). Sendo assim, nesta pesquisa adotamos a AC na 

qualidade de fundamental ao ensino comunicativo de LI e ideal para auxiliar o cumprimento 

de nossos objetivos. Concordando assim, com a afirmação de Bygate (1987), acerca do uso da 

fala em aulas de língua estrangeira (LE), argumentando que a habilidade: 

➔ merece tanta atenção quanto a habilidade de escrita, tanto em primeira quanto em 

segunda língua; 

➔ que os aprendizes da língua precisam frequentemente falar com confiança, a fim de 

realizar muitas de suas transações básicas; 

➔ é a habilidade pela qual eles são julgados com mais frequência e podem fazer ou 

perder amigos; 

➔ é, por excelência, o veículo das relações sociais; 

➔ é também o meio pelo qual a linguagem é aprendida. 

Através desses argumentos, Bygate (1987) expõe aspectos importantes sobre a fala 

que parecem perpassar as camadas relacionadas à interação social e política de interlocutores 

que muito dependem dela para essa função conforme vimos na BNCC, por exemplo.  

Concernente a isso, Levelt (1989) defende essa função social da fala ao intermediar o diálogo 

entre interlocutores e ressalta que por ter essa função social/comunicativa, a fala no ensino de 

línguas deve estar em pé de igualdade com as outras habilidades linguísticas. Desse modo, se 

a fala exerce tamanha influência na vida social de um interlocutor, como argumentam ambos 

os pesquisadores, é essencial que seja dado a essa habilidade linguística um espaço maior 

dentro do ensino de línguas. Deixando claro que esse maior espaço significa, na verdade, 

desenvolver as quatro habilidades linguísticas igualmente para que o ensino de uma língua 

seja significativo para o aluno, em conformidade com essas alegações.  

Ainda segundo Levelt (1989), relativo à dimensão de componentes necessários para a 

prática e produção oral em uma conversa entre interlocutores, existem alguns 

comportamentos paralinguísticos que, de forma geral, deveriam ser inspecionados nos estudos 

sobre a fala. Sendo assim, os gestos, padrões de olhar, movimentos corporais, entre outros, 

são comportamentos que acompanham a fala e cada um deles, a depender de um contexto, é 

capaz de influenciar a comunicação entre falantes de uma língua. Logo, é compreensível a 

relevância do estudo desses aspectos dentro do ato comunicacional dado esse propósito 

identificado no uso desse tipo de estratégia comunicacional. Consequentemente, defender um 

ensino articulado de LI não é um exagero, pois a fala é uma habilidade que envolve o 

desenvolvimento de várias habilidades ao mesmo tempo. Assim, segundo defende Johnson 
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(1996, p.155 apud GOH e BURNS, 2012), deve haver no ensino de línguas uma harmonia 

entre o conhecimento da língua, seu uso, bem como os fatores que interferem na 

interação/comunicação de seus usuários. Por isso, é necessária a aplicação de uma AC no 

ensino de LE visto que essa abordagem contempla aspectos múltiplos da língua em uso.  

Nesse sentido, dentro de estudos relativos à habilidade de fala em segunda língua 

(CFL2), Goh e Burns (2012), conceituam os componentes relacionados ao que chamam de 

competência da fala em segunda língua, e como essa competência mobiliza conhecimentos e 

habilidades conforme visto na Figura 2. Tal estudo busca demonstrar que a fala pode ser 

entendida como uma competência8 visto que, para o seu uso, o interlocutor deve dominar uma 

gama de habilidades as quais o tempo todo, parecem ser monitoradas por ele, conforme 

aponta Levelt (1989). Assim, Goh e Burns (2012, p. 167) definem a CFL2 descrevendo os 

diversos componentes que a constituem: Conhecimento de Língua e Discurso, Habilidades 

Fundamentais de Conversação e Estratégias de Comunicação. Onde: 

● Conhecimento de Língua e Discurso - (Knowledge of Language and Discourse) 

requer do interlocutor: 

- o domínio dos padrões sonoros da língua (ser capaz de pronunciar a língua de 

maneira inteligível em níveis segmentais e suprassegmentais)9; 

- conhecer a gramática e o vocabulário da língua (estruturas faladas, 

características gramaticais, léxico); 

- compreender como os trechos da fala encadeada (discurso, gênero) são 

organizados, para que sejam social e pragmaticamente apropriados (registro). 

● Habilidades fundamentais de conversação (Core Speaking Skills) - busca 

desenvolver a capacidade de processar a fala rapidamente para aumentar a fluência 

(velocidade de fala, agrupamento, pausa, linguagem formulada, marcadores de 

discurso) como também: 

- envolve a capacidade de negociar a fala (basear-se em declarações anteriores, 

monitorar a compreensão, reparar falhas de comunicação, fornecer feedback); 

                                            
8 Para esta pesquisa, assumimos os conceitos de “competência” e “habilidade” de acordo com a BNCC onde o 

primeiro termo compreende a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos) enquanto que as 

habilidades são de caráter prático, cognitivas e socioemocionais. (BRASIL, 2018, p.8). 
9 Tradução nossa. No original: being able to pronounce the language intelligibly at segmental and 

suprasegmental levels. (BURNS, 2013, p.167). 



27 

 

- gerenciar o fluxo da fala à medida em que essa se desenvolva (iniciando 

tópicos, tomada de turnos, sinalizando intenções, conversas de abertura/ 

encerramento); 

● Estratégias de comunicação (Communication Strategies) - envolvem o 

desenvolvimento de: 

- estratégias cognitivas para compensar as limitações no conhecimento da 

linguagem (gestos, aproximação, evitação, etc); 

- estratégias metacognitivas (planejar com antecedência o que dizer, pensar 

conscientemente sobre como você diz algo, etc); 

- estratégias de interação (pedir por esclarecimentos / repetição, reformular e 

verificar a compreensão). 

A Figura 2 demonstra a articulação entre esses três componentes que constituem a 

CFL2 e com a descrição de cada um no artigo é que entendemos melhor a exigência para o 

domínio deles. Destarte, podemos ver como Goh e Burns (2012) articulam suas ideias e 

argumentos na tentativa de demonstrar a complexidade que é ensinar e entender a fala e os 

possíveis componentes que a constituem. Burns (2013), também explica que para o sucesso 

da aprendizagem desta competência é preciso que o professor ofereça oportunidades aos seus 

alunos de desenvolverem esses componentes dentro do seu planejamento de aulas. Para isso, 

Goh e Burns (2012) demonstram um arcabouço bem conceitualizado e estruturado10 o qual 

podem apoiar a aprendizagem do aluno e sugere que o professor os direcione de forma 

sistemática usando os conceitos que apresentam em seu artigo. 

  

                                            
10 O fato desse arcabouço teórico sobre competência de fala ter sido apresentado por Goh e Burns (2012) da 

maneira como foi, não permitia as próprias pesquisadoras reconhecer a imensidão dos estudos necessários para 

entender a fala de modo pleno, por isso, talvez, tenham assumido que seus estudos sobre a competência de fala 

sejam apenas holísticos. 
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Figura 2: Competência de Fala em Segunda Língua 

 

 

 

Fonte: Burns (2013, p. 167) 

Vale ressaltar que, segundo Goh e Burns (2012), faz-se necessário o uso de um ciclo 

de ensino da fala, conforme a Figura 3, para melhor acompanhar o desenvolvimento da CFL2 

dos alunos. Sob essa perspectiva, esse modelo cíclico de ensino é constituído por etapas que 

auxiliam o profissional não somente a entender a sua execução como também acompanhar e 

desenvolver a CFL2 ao longo das aulas. Dessa maneira, o professor pode planejar melhor suas 

aulas inserindo as diferentes habilidades linguísticas e através dessa competência buscar um 

ensino comunicativo. Logo, no empenho dessas medidas haverá um esforço que possibilita o 

professor ter condições de, em sua aula de inglês, poder alcançar o propósito da disciplina, 

que é ensinar uma segunda língua (L2) dentro de uma proposta comunicativa e, portanto, 

significativa. 
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Figura 3: Modelo de um Ciclo de Ensino de Fala 

 

 

 

Fonte: Burns (2012, p. 172) 

Assim sendo, podemos perceber que a aplicação de um ensino por meio da CFL2 deve 

partir do pressuposto de que as aulas sejam voltadas para o ensino de fala e em seguida temos 

uma série de ações que fomentam e desenvolvem o domínio sobre essa competência ao longo 

de todas as etapas do ciclo. A exemplo disso, Burns (2013, p.172-176) demonstra em seu 

artigo, como todo o processo deve ser aplicado e aponta ações a serem tomadas durante o 

ciclo como aspectos determinantes ao modelo, destacando para o professor os seguintes 

pontos: 

● usar uma ampla gama de habilidades básicas de conversação; 

● desenvolver fluência na expressão de significado; 

● usar a gramática de forma flexível para produzir uma ampla gama de expressões que 

pode expressar significado precisamente; 

● usar vocabulário apropriado e formas de linguagem precisas relevantes para suas 

necessidades de falar;  

● compreender e usar as convenções linguísticas e sociais da fala para vários contextos; 
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● empregar estratégias adequadas de comunicação oral e discurso; 

● aumentar a conscientização sobre gênero e estruturas de gênero; 

● aumentar consciência metacognitiva sobre a fala L2 dos alunos; 

● gerenciar e autorregular o próprio desenvolvimento da fala. 

Por conseguinte, temos nesses aspectos chave do ciclo de aprendizagem da CFL2, 

entre o que nos parecem ser sugestões e requisitos, a busca sistemática de Goh e Burns (2012) 

em contribuir para o sucesso do ensino da competência que defendem. Esse empenho no 

ensino da CFL2 é ratificado por Burns (2012, p. 173-176), pois apresenta de modo bem 

pragmático, exemplos de como acompanhar os alunos em cada etapa do ciclo durante a aula 

(nas atividades diárias e interações, por exemplo), averiguando o empenho e cumprimento 

desses aspectos. Vejamos alguns exemplos: 

➢ Etapa 1 - Focar em aumentar a consciência metacognitiva de fala a qual possui dois 

principais propósitos que seriam encorajar os alunos para o desenvolvimento geral da 

fala e os preparar para abordar uma tarefa específica de fala; 

○ Exemplo de tarefa:  

■ What is your main reason for learning to speak English? 

■ Do you feel nervous or anxious when you speak English? 

■ List three things about your speaking that you would like to improve. 

➢ Etapa 2 - Essa fase se concentra em fomento, suporte para as atividades de fala e inclui 

a introdução ao monitoramento do ensino de uma nova língua. Isso permite o aluno 

organizar seu conhecimento linguístico em desenvolvimento; ativar o conhecimento 

linguístico existente reciclando itens de idiomas específicos, facilitando a carga de 

processamento e os estimulando a interpretar as tarefas de modo mais exigente. 

○ Exemplo de tarefa: 

■ Part I Guidelines to help you prepare for the task 

● 1) Identify a topic you are interested in or know quite a lot 

about (e.g. How to make your favourite food) 

● 2) Write the main points you want to cover in the space 

provided below: 

➢ Etapa 3 - Essa etapa se caracteriza por promover um contexto onde os alunos possam 

praticar a fala através de uma atividade comunicativa. 

○ Exemplo de tarefa: Um role play ou um RPG. 
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➢ Etapa 4 - Visa criar oportunidades para os alunos melhorarem a acurácia da língua 

trabalhada, bem como melhorar o uso eficaz de estratégias e habilidades. 

○ Exemplo de tarefa: trabalho específico de pronúncia, estrutura de textos e 

também vocabulário. 

➢ Etapa 5 - Os alunos precisarão retornar a etapa 3 e repetir os procedimentos desta 

etapa assim como os da etapa 4. Essa repetição das etapas se dá para que o aluno tenha 

agora uma forma de analisar e praticar elementos contidos na etapa 4, desenvolvendo 

assim as suas performances. 

➢ Etapa 6 - Os alunos terão que refletir sobre a sua aprendizagem de modo que regulem 

e avaliem os estágios até aqui. Dentro dessa reflexão podem estar incluídas atividades 

como, analisar o que já foi visto, entender áreas em que precisa melhorar ser etc. 

○ Exemplo de atividades: 

■ 1) In this week’s lessons, I learnt to do the following in spoken English: 

■ 2) This is how I feel about my learning this week (Use ✓ for ok): 

● I feel confident to that I can do this again (  ) 

● I am not very confident (  ) 

● I am still unsure about what I have to say and do in such a 

situation (  ) 

➢ Etapa 7 - essa última etapa é dedicada ao feedback dos alunos quanto às tarefas e as 

etapas que sucederam a essa. 

○ Exemplo de feedback: 

■ comentários ou notas sobre as habilidades e desempenho individual de 

cada aluno nas folhas de observação usadas durante a tarefa de falar. 

Podemos perceber através dessas explanações acerca de cada etapa do ciclo de ensino 

de CFL2, que Goh e Burns (2012) se preocupam minuciosamente com o ensino da 

competência da fala. A título de exemplo, é demonstrado uma constante atenção às etapas do 

ciclo que estão relacionadas com o feedback oferecido ao aluno, pois esse momento é 

indispensável para o acompanhamento e desenvolvimento da CFL2. Isso porque, esse 

feedback oferece uma oportunidade ímpar de aprendizado para o estudante de língua que 

atento ao que lhe é dito pode tomar conhecimento de onde deve melhorar nos seus estudos e 

monitorar de forma prática a sua aprendizagem de inglês, por exemplo. Também destacamos 

que é nesse tipo de educação ativa, proporcionada pelo ciclo, cujo o profissional de educação 

passa a ter maior monitoramento de sua prática docente junto ao aluno. 
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Entretanto, mesmo tendo um arcabouço teórico como esse de Goh e Burns (2012), 

continuamos buscando por mais leituras acerca da oralidade e seus aspectos, até porque é 

deixado bem claro pelas próprias pesquisadoras que seus estudos sobre a fala são apenas 

“holísticos”, ainda que tenhamos neles um conteúdo relativamente denso como ficou explícito 

nos dois trabalhos lidos. Essa postura é conveniente diante de um estudo tão abrangente 

quanto os que são voltados a entender a língua. Por essa razão, ficamos empenhados em 

buscar mais teorias que envolvessem a oralidade e seus aspectos e voltamos a nossa leitura 

para estudos estabelecidos dentro da própria Abordagem Comunicativa que havíamos optado 

para aplicação nesta pesquisa. Através dessa busca podemos ter uma diversidade maior de 

estudos relacionados à oralidade para que possamos entender melhor seus aspectos. Assim, 

teríamos um arcabouço teórico mais robusto para poder observar e dar um feedback com mais 

qualidade aos alunos/jogadores no decorrer da nossa pesquisa. 

Isto posto, vimos que pela defesa de um ensino comunicativo, Widdowson (1978) nos 

apresenta em seu trabalho dois termos importantes no entendimento de língua e oralidade que 

foram traduzidos para português como “forma e uso” da língua. Em seu livro, ele explica que 

a “forma” compreende o conhecimento das regras linguísticas de uma língua, enquanto que o 

“uso” vem a ser o conhecimento linguístico para fins comunicativos (WIDDOWSON, 1978, 

p.3). Ele ainda explica que essa ideia deriva de outras dicotomias apresentadas anteriormente 

ao seu trabalho como “língua” e “fala”, por Ferdinand de Saussure, e “competência” e 

“desempenho”, por Noam Chomsky. Com isso ele busca mostrar que essa ideia que a língua 

possui aspectos inerentes ao que se conhece sobre ela e aquilo que é usado 

comunicativamente pelos seus falantes, já havia sido interpretada dessa forma por diferentes 

pesquisadores.  

Ademais, Widdowson (1978), alega que conhecer uma língua não depende somente de 

um conhecimento sobre suas regras ou a capacidade de dar exemplos em nível da forma, mas 

é necessário saber que a qualquer língua é dada um valor quando usada de modo 

comunicativo, por seus falantes. Pressupõe-se então, que não podemos focar o ensino de 

línguas na sua gramática, afinal ela também possui um aspecto que necessita da interação dos 

seus usuários para se tornar mais efetiva, completa ou até mesmo, significativa. Por isso, 

Richards (2006) também defende a igualdade de desenvolvimento das quatro habilidades 

linguísticas: falar, ouvir, escrever e ler para este tipo de ensino. 
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Com base nesse ideal linguístico de se trabalhar aspectos dicotômicos da fala para se 

obter significado no ensino e aquisição de língua (e em resposta às ideias de Chomsky sobre o 

falante ideal de uma língua sem influências socioculturais e históricas), Hymes (1972) 

defende uma postura etnográfica para o que entende ser uma competência comunicativa que 

considera a variedade linguística existente na interação de falantes reais da língua como 

influente no processo comunicativo. Isso implica que uma palavra pode assumir diferentes 

significados a depender do grupo de pessoas que estiverem usando-a em uma específica 

região, em um dado contexto e desprendida das estruturas formais de uma língua. Assim, 

Hymes (1972, p. 281) estabelece uma competência comunicativa que também se volta para a 

questão cultural dos falantes, aproximando-se de um estudo sociolinguístico dessa relação 

onde é considerado para seu uso: 

1. se (e em que nível) algo é formalmente possível; 

2. se (e em que nível) algo é viável em virtude dos meios de implementação disponíveis; 

3. se (e em que nível) algo é apropriado (adequado, feliz, bem-sucedido) em relação a 

um contexto no qual é usado e avaliado; 

4. se (e em que nível) algo é de fato feito, realmente executado e o que isso acarreta. 

Com o avanço de estudos linguísticos a AC, buscava sobrepor o Método Audiolingual 

que imperava até então, Richards (1986, 2006) colabora com suas ideias acerca de um ensino 

comunicativo de línguas ou Communicative Language Teaching, também conhecido como 

CLT.  De acordo com Richards (2006), a CC deriva de uma abordagem comunicativa 

sociolinguística e é um recurso pelo qual educadores têm recorrido bastante na busca por um 

ensino de línguas mais significativo para o falante. Ainda segundo Richards (2006, p.3), o 

objetivo da CLT é desenvolver a CC e inclui os seguintes aspectos do conhecimento de 

língua: 

➢ saber como usar a língua para uma variedade de finalidades e funções; 

➢ saber como variar nosso uso da língua de acordo com a configuração e os participantes 

(por exemplo, saber quando usar o discurso formal e informal ou quando usar a 

linguagem de forma adequada para escrita em oposição à comunicação falada); 

➢ saber produzir e compreender diferentes tipos de textos (por exemplo, narrativas, 

relatórios, entrevistas, conversas); 

➢ saber como manter a comunicação apesar de ter limitações no conhecimento do 

idioma (por exemplo, por meio do uso diferentes tipos de estratégias de comunicação). 
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Assim, é notório que existe dentro dos estudos sobre CLT o objetivo de que a língua 

possa ser ensinada buscando todos, ou o máximo de aspectos, a ela relacionados. Analisando 

então essa proposição, podemos traçar um paralelo entre o que a CLT propõe e os objetivos 

que temos com o nosso projeto que é fomentar a parte comunicativa e oral dos alunos de LI. 

Certos de que os estudos voltados para a estrutura da língua já estão sendo demasiadamente 

praticados, desde cumprir com os conteúdos de “capa a capa” de um livro até os maçantes 

preenchimentos de espaços por formas verbais, sem haver um propósito comunicativo para 

isso. 

Por isso, temos alguns dos primeiros autores que se preocupam em analisar e oferecer 

componentes e aspectos relacionados a CC que possam ser usados para uma abordagem 

voltada para o ensino comunicativo. Canale e Swain (1980) e Canale (1983) buscam 

demonstrar com seus estudos que a CC é composta de elementos como: competência 

gramatical (domínio sobre os códigos da linguagem), competência estratégica (domínio da 

comunicação verbal e não-verbal para fins de sanar algum problema na comunicação), 

sociolinguística (regras socioculturais de uso e de discurso) e, conforme adicionado em 

Canale (1983), a competência de discurso (como combinar formas gramaticais para obter um 

texto falado ou escrito unificado em diferentes gêneros). Para Canale (1983), essas 

competências minimamente formam o arcabouço teórico da CC, mas existe a possibilidade de 

haver outras tantas que possam estar relacionadas a outros sistemas de conhecimento e 

habilidades e também de ações humanas. Canale (1983) apresenta outra competência derivada 

da CC, que necessita do mesmo domínio de conhecimento estrutural da língua e habilidade de 

uso, mas difere da CC, pois: 

 

[...] a realização de tal conhecimento e habilidade sob condições psicológicas 

e ambientais limitantes, como memórias e restrições de percepção, fadiga, 

nervosismo, distrações e interferências de ruídos de fundo. (CANALE, 1983, 

p. 5)11 

 

 

Assim, para Canale (1983), existem condições para que essa “comunicação real” 

(actual communication) ocorra numa tentativa de desvincular esse seu conceito de 

“performance”, demonstrado por Chomsky, e evitar possíveis ambiguidades ou confusões, 

                                            
11 Tradução nossa. No original: The realization of such knowledge and skill under limiting psychological and 

environmental conditions such as memory and perceptual constraints, fatigue, nervousness, distractions and 

interfering background noises. (CANALE, 1983, p. 5). 
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Canale (1983) a nomeou dessa forma. Portanto, a competência comunicativa é tratada por 

Canale (1983) como uma capacidade subjacente à habilidade oral, enquanto a comunicação 

real está associada à manifestação dessa habilidade linguística em situações concretas. 

Já Celce-Murcia (2007) contempla uma visão mais ampla e unificadora em seu 

trabalho sobre CC e as competências que a compõem, conseguindo detalhar de modo mais 

aprofundado, dando ênfase a um componente em que seus aspectos centrados na oralidade. 

Entendemos esse componente dessa forma, pois como mostrado em Celce-Murcia (2007), 

todos os aspectos referentes a ele e seus subcomponentes estão voltados para interações entre 

falantes de uma língua de modo prático e comunicativo. Muito parecido com o que Canale 

(1983) apresenta sobre comunicação real, exceto pelo fato da competência de Celce-Murcia 

(2007) estar inserida na CC e não vista como uma habilidade ou competência à parte. Sobre a 

competência de Celce-Murcia (2007), embora ela exija um domínio de determinado 

conhecimento estrutural da língua em uso, esse não é o ponto central da competência 

interacional (CI), mas sim, a dinâmica de interação e o propósito comunicativo dos diálogos 

em geral.  

Quanto aos três sub-componentes ligados diretamente à performance e ao conjunto de 

atos da fala que precisamos para desenvolver a CI, esses são nomeados por Celce-Murcia 

(2007, p. 48-49) como: Competência Acional, Conversacional e Não verbal/paralinguística. 

A primeira competência pode ser definida como o transmitir e compreender a intenção 

comunicativa, ou seja, o conhecimento de como realizar um ato comum da fala e conjuntos na 

língua-alvo envolvendo interações entre interlocutores. Estão inseridas nessas competências 

ações como: trocas interpessoais e de informação (pedir e dar informações, explicar e discutir 

sobre algo, etc), expressar opiniões (concordar e discordar, assim como aprovar e desaprovar) 

e sentimentos, persuasão (sugerir, solicitar, instruir, etc.), relatar problemas (reclamar, criticar, 

culpar, acusar, etc) e até falar sobre cenários futuros (esperanças, promessas e predições, por 

exemplo). 

A segunda competência (a conversacional) é inerente ao sistema de tomada de turnos 

dentro de uma conversa e, de modo particular, compreender gêneros de diálogo como abrir e 

fechar conversas, estabelecer e mudar tópicos, obter, segurar e ceder a palavra, interromper a 

conversa, colaborar com essa e fazer backchannel (e.g., interpor respostas ao interlocutor 

verbalmente ou não, usando um: uhum, ok, certo, entre outros), etc. Já a terceira competência 

(não verbal/paralinguística), refere-se a aspectos da interação oral cruciais ou complementares 

dentro de um diálogo em que se incluem a linguagem corporal ou cinésica (sinais não-verbais 
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de mudança de direção, comportamentos de backchannel, gestos, marcadores de afeto, 

contato visual), proxêmica (uso do espaço por interlocutores como manter ou não a distância 

entre ambos), comportamento háptico (toque), enunciados não linguísticos com importância 

interacional (por exemplo, ah! hum?) e o papel do silêncio e das pausas no decorrer dessas 

interações. 

Dessarte, para fomentar a prática de oralidade e desenvolver a habilidade de fala em LI 

com o uso de três RPGs, temos agora um arcabouço teórico que permite produzir um 

feedback metodologicamente constituído e prático se consideramos seu uso para esse fim. Os 

estudos de Goh e Burns (2012), Burns (2013) e Celce-Murcia (2007), nos colocam à 

disposição uma gama de componentes que tanto se relacionam com elementos do uso da fala 

em si como também envolve compensação da falta, relativa ou não, de um conhecimento 

linguístico durante a comunicação (ver quadro 2). 

 

Quadro 2: Aspectos relativos à oralidade em  Competência de Fala (GOH e BURNS, 2012) e 

Interacional (CELCE-MURCIA, 2007). 

Aspectos relacionados à 

oralidade 

Competência de Fala (GOH 

e BURNS, 2012; BURNS, 

2013) 

Competência Interacional 

(CELCE-MURCIA, 2007) 

Conhecimento 

Linguístico 

Conhecimento de língua e 

Discurso 

Competência Linguística e 

Formulaica 

Produção Oral Habilidades Fundamentais de 

Fala 

Competência Acional e de 

Conversação 

Compensação no ato 

Comunicacional 

Estratégias de Comunicação Competência não 

verbal/paralinguistica. 

 

Como demonstrado no Quadro 2, existem relações entre o que é apresentado por Goh 

e Burns (2012) e Burns (2013), concernentes a CFL2 e em Celce-Murcia (2007) referente a 

CI ainda que essa segunda seja mais voltada para os atos comunicacionais de fala. Assim, 

podemos na observação da interação entre os alunos e o próprio professor na pesquisa obter: o 

nível de conhecimento de LI (estrutura e regras, por exemplo) do aluno, observar sua 

desenvoltura na produção oral e caso o participante esteja sempre usando de compensação 

linguística (usando sinais ou fazendo gestos, por exemplo), o professor (como pesquisador, 

mestre ou NPC) direciona-o a praticar mais a oralidade dentro do jogo. Assim sendo, cabe ao 

professor desenvolver ambientes necessários para a prática da oralidade em LI pelo aluno, não 
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somente entre seus pares como também junto a ele. Caso não haja um fluxo de interação, não 

haverá no aluno a intenção de contribuir com a aula, visto que a fala é geralmente uma ação 

intencional, como afirma Levelt (1989). Entendemos que há como fomentar a prática da 

oralidade em LI e desenvolvê-la, usando os estudos de Celce-Murcia (2007) , Goh e Burns 

(2012) e Burns (2013) como base teórico/pedagógica, tanto para fornecer feedback aos 

alunos, quanto para aprimorar e promover a oralidade em inglês através dos jogos de RPG.  

Por fim, esperamos que o uso dessas duas competências auxilie o professor a observar 

e contribuir para a melhoria da produção oral de seus alunos durante nossa pesquisa, visto que 

nos capítulos seguintes, dispomos de maiores detalhes sobre como fazer isso. Seguiremos 

com os próximos tópicos deste onde faremos uma exposição sobre o que é RPG, de que 

maneira alguns estudos acerca desse tema nos ajudaram a centralizar nossos esforços nos 

objetivos traçados (como usar RPG no ensino e o aprimoramento que fizemos nos nossos 

jogos através dessas leituras, por exemplo). Ao fim disso, separamos um tópico específico 

para demonstrar o funcionamento dos três jogos de RPG os quais produzimos para a aula de 

LI discorrendo sobre algumas sugestões de uso e acompanhamento dos alunos durante as 

etapas dos jogos na oportunidade de seu uso. 

 

1.2  Um pouco sobre RPG: história do gênero e definições  

A origem histórica dos jogos se perde e muitas vezes se confunde com a própria 

história da humanidade, na verdade, “a civilização humana não acrescentou característica 

essencial alguma à ideia geral de jogo” como afirma Huizinga (2007, p.3). A exemplo, 

Huizinga (2007) descreve cachorros que chamam uns aos outros para a brincadeira, impõem 

regras (não pode morder o outro gravemente), simulam raiva e por conseguinte aparentam ter 

prazer naquilo que fazem, “tal como os homens”. Para Järvinen (2008), Johan Huizinga é o 

autor mais importante sobre estudos relacionados a jogos, embora outros pesquisadores 

viessem antes dele, estudado sobre o tema. Isso só evidencia o quão antigo é esse anseio da 

humanidade em entender o jogo, na verdade, a vontade de usar “simulações” de situações e 

contextos para treinamento ou entretenimento dos seus (HUIZINGA, 2007). É complicado 

assegurar a origem do Role-playing Game ainda que alguns pesquisadores busquem fazer isso 

e alguns até assumem que pode haver versões diferentes sobre tal origem. Ainda assim, 

Schmit (2008) busca traçar acontecimentos concernentes ao que hoje conhecemos como RPG 

destacando o precursor de todas as obras do gênero que vieram após ela.  
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O ano era 1974 quando surgiu o jogo comercial chamado Dungeons & Dragons, 

criado por Gary Gygax e Dave Arneson, segundo Schmit (2008), esse jogo na realidade era 

entendido na época como mais um jogo do tipo war game (jogo de guerra) com algumas 

mudanças bem peculiares, é claro. Esses tipos de jogos, segundo Fine (2002, p.9, apud 

Schmit, 2008, p. 28), foram se popularizando desde a década de 1950 tendo como público os 

jovens da época. Após um tempo, o D&D acabou sendo reconhecido como o primeiro jogo do 

tipo RPG e não apenas um war game (SILVA FILHO, 2019).  

De acordo com Schmit (2008), isso aconteceu porque houve uma série de jogos do 

tipo war game que com o passar dos anos foram trazendo novos elementos ao gênero mais 

complexos que envolviam muitas estratégias com algumas chances para interpretação de 

papel. D&D começa a se destacar dos demais war games pelos seus cenários medievais 

fantásticos (baseados nos livros de Tolkien)  que possuíam uma narrativa 

colaborativa/cooperativa e interpretativa, o que deu origem a era dos jogos no estilo Role-

playing game. Esse novo estilo possui outros diferenciais como, um bom sistema de regras e 

um juiz ou mestre (SCHMIT, 2008) que julgava as ações dos jogadores ao mesmo tempo em 

que criava as narrativas. Esses e outros aspectos podem ser encontrados até hoje nos jogos do 

tipo RPG e por isso o D&D é visto como um RPG que inspirou tantas produções posteriores a 

sua (MOTA, 2004; SCHMIT, 2008). 

 No entanto, Schmit (2008) não nos dá maiores detalhes sobre o exato momento 

em que o jogo de RPG passou a ser entendido assim, apenas aponta que isso tenha acontecido 

entre os anos iniciais e a partir da segunda edição do D&D. Já Bettocchi (2002, p. 40-49) 

busca traçar um histórico do RPG em sua dissertação de mestrado em design, separando as 

fases com base em leituras acerca das gerações de mestres (PAVÃO, 1999) e a produção de 

jogos levantada por Amâncio (1997) entre 1974 e 1997. A autora apresenta então três fases 

que no seu ponto de vista foram momentos importantes no que se refere à “preponderância de 

certos padrões na produção comercial nos EUA e no Brasil” (BETTOCCHI, 2002). A 

seguinte síntese para cada uma dessas fases busca elucidar a obra da pesquisadora. 

A primeira fase aconteceu nos Estados Unidos entre 1974/7712 e no Brasil em 1991, 

onde os RPGs possuiam um visual inspirados em ilustrações de fábulas e contos de fada no 

final do século XIX e início do XX (KLIMICK, 2008). É possível encontrar uma 

                                            
12 Ainda de acordo com Pavão (2000, p. 22, apud VASQUES, 2008), os jogos de RPG foram trazidos para o 

Brasil através de estudantes que na década de 1970 faziam intercâmbio nos Estados Unidos ou Inglaterra. 
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homogeneidade de estilo nas ilustrações dando ênfase ao cenário da fantasia medieval13, os 

sistemas de regras quantitativos (habilidades, dados que decidem empasses, etc) com 

personagens agrupados em classe/nível, cuja classe corresponde à sua ocupação (mago, 

guerreiro, rogue, etc), já o nível seu desenvolvimento. Foi nessa fase que o Dungeons & 

Dragons começou a ganhar seu espaço aqui no país e influenciou as produções nacionais da 

época como TAGMAR. Este RPG foi pioneiro produzido e publicado no Brasil, por isso 

credita-se a esse a abertura dessa fase no país (KLIMICK, 2008). 

A segunda fase foi iniciada nos EUA entre 1977/1991 e no Brasil entre 1991/199314. 

Esse segundo momento caracterizou-se pela introdução de influências vindas dos quadrinhos 

de diversos gêneros, além do cinema na visualidade dos jogos (KLIMICK, 2008). Aqui temos 

a adição de cenários de ficção científica (também conhecidos como sci-fi ou scifi) e os 

sistemas de regras que são “genéricos” e podem ser usados em qualquer cenário. Existem 

também algumas produções que se concentram nas regras e outras nas “ambientações”. Com 

adição de tantos tipos diferentes de cenários foi natural que aparecessem novos estilos e 

técnicas, como a fotografia, mas o que se pode ver também é uma unidade de estilo visual nos 

livros. Ainda sobre sistemas de RPG genéricos, fica o destaque para a produção na época do 

“Generic Universal Roleplaying System”, mais conhecido como GURPS. O sistema foi 

lançado em 1988 (VASQUES, 2008) e criado por Steve Jackson, mas o seu primeiro 

copyright é de 1986 conforme Mota (2004) que ainda sustenta o argumento que esse é um dos 

três jogos fundamentais para se entender os RPGs norte-americanos. Esse sistema se destaca 

justamente pela proposta de ser utilizado em qualquer campanha/cenário imaginável com o 

dado de seis faces (d6). 

Quanto à terceira fase do RPG, inicia-se nos Estados Unidos em 1992 e no Brasil em 

199415. Essa fase é aberta com o jogo Vampire: The Masquerade, segunda edição, que traz 

um sistema de regras flexíveis, centrado nas personagens, ambientação e narrativa, assim 

como a possibilidade de jogar com monstros fantásticos (KLIMICK, 2008). Ainda de acordo 

com Klimick (2008) o visual dos jogos dessa fase apresenta uma miscelânea de estilos, além 

                                            
13 Como dito anteriormente, as obras literárias de J. R. R. Tolkien serviram de grande influência para muitos 

jogos dessa época como foi o caso do D&D e sucessores. 
14 Percebemos nessa segunda fase a diminuição da lacuna temporal entre a produção (EUA) e a chegada desses 

produtos no Brasil, uma vez que para a primeira fase acontecer aqui no país houve um lapso de pelo menos 17 

anos para acontecer (de 1974 a 1991, para ser mais preciso). Isso pode ter ocorrido pelo fato de o jogo ter 

ganhado mais adeptos por aqui desde sua primeira aparição por aqui. 
15 Os dois anos citados fazem referência às novas fases e lançamento do jogo Vampire: The Masquerade 2nd ed. 

que é um RPG puramente narrativo e foi criado por Mark Rein-Hagen nos respectivos países. 
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de diferentes técnicas dentro da mesma publicação, algo que não tinha sido feito até então. 

Podemos destacar a qualidade literária dos jogos dessa época que se sobressai dos anteriores 

pela quantidade de personagens jogáveis, um exemplo disso é a possível interpretação de 

vilões, bem como novas raças de personagens. Jogos brasileiros, também, sofreram grandes 

influências dessas fases do RPG, tanto que por volta de 1991 que se iniciaram as produções 

nacionais das quais destacamos: 

- Tagmar é intitulado por Klimick (2008) como o primeiro RPG brasileiro e o próprio 

site do jogo16 concorda com essa afirmação. Oficialmente, o jogo foi lançado em 1991 

e com ele algumas mudanças na forma de se jogar RPG no país. Ao contrário do D&D 

e outros jogos da época, Tagmar possuía um único livro para tudo e trazia consigo o 

conceito de energia heroica para os personagens. Essa energia heroica ajudava a 

resolver situações que segundo o site eram absurdas em outros jogos e pode ser 

entendida como um ímpeto de sobrevivência dos seres engajados no combate. A figura 

4 demonstra a capa da primeira edição do livro de Tagmar em 1991. 

 

Figura 4: Primeira edição do livro de fantasia medieval de RPG 

 

Fonte: Micreiro Gamer17 

 

                                            
16 Link para o site do jogo: <https://www.tagmar.com.br/>. Acesso em 10 nov 2020. 
17 Link para o blog: <http://micreirogamer.blogspot.com/p/blog-page.html>.  Acesso em 10 nov 2020. 

https://www.tagmar.com.br/
http://micreirogamer.blogspot.com/p/blog-page.html
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- Desafio dos Bandeirantes (DBan) é o primeiro jogo de RPG brasileiro em que o 

ambiente das narrativas é baseado em nossa cultura, folclore e lendas, ao ponto em 

que Tagmar possui uma ambientação comum para a época (Contos de R. R. Tolkien). 

O DBan se destacou em priorizar as raízes brasileiras e seu folclore, mesmo que isso 

não tenha sido bom para o sucesso do jogo em seus anos iniciais (KLIMICK, 2008). 

Um aspecto positivo deste jogo é a forma fácil como o sistema de batalhas ocorre, 

tudo é rapidamente decidido com a jogada de um dado de vinte faces (d20). Contudo, 

um ponto negativo para o jogo é lidar com as habilidades, por exemplo, ainda que um 

personagem seja altamente habilidoso, ele possui menos de 40% de acerto em seus 

testes18. A figura 5 destaca a capa do livro de 1992. 

 

Figura 5: Capa do livro: O Desafio dos Bandeirantes - Aventuras na Terra de Santa Cruz 

 

Fonte: Rede RPG19 

 

                                            
18 Dados apresentados por PACHECO, Thiago da Silva. Desafio dos Bandeirantes: o resgate do RPG brasileiro. 

Artigo de site, Rede RPG, 2011. Disponível em <https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-

bandeirantes-o-resgate-do-rpg-brasileiro/>. Acesso em 28 jul 2020. 
19 Fonte para o site Rede RPG: <https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-bandeirantes-o-resgate-

do-rpg-brasileiro/>. Acesso em 28 jul 2020. 

https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-bandeirantes-o-resgate-do-rpg-brasileiro/
https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-bandeirantes-o-resgate-do-rpg-brasileiro/
https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-bandeirantes-o-resgate-do-rpg-brasileiro/%3e.
https://www.rederpg.com.br/2011/09/08/desafio-dos-bandeirantes-o-resgate-do-rpg-brasileiro/%3e.
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- A Bandeira do Elefante e da Arara (ABEA) é um jogo de RPG também 

ambientalizado no Brasil e criado pelo norte-americano Christopher Kastensmidt. A 

criação desse mundo fantástico vem ocorrendo desde 2014.  A série de aventuras 

conta as histórias do holandês Gerard Van Oost, e o guerreiro africano Oludara, no 

Brasil do século XVI, durante o período colonial. Desde o primeiro livro da série que 

foi lançado em 2010 o jogo vem ganhando mais adeptos no país e no mundo e com 

isso muitos prêmios. O sistema desse RPG é baseado em desenvolvimento e não 

possui raças para a escolha do personagem. Seus testes de probabilidade de narrativa 

são chamados de façanha, baseiam-se na dificuldade exigida para a ação, adicionando 

a jogada de um dado de seis lados e somado com os pontos bônus que o personagem 

possui. O destaque desse jogo fica para as suas narrativas muito bem elaboradas e o 

próprio trabalho que é feito em cima da cultura brasileira. A figura 6 apresenta a capa 

do mais recente livro de aventuras da ABEA, Flagellum Amazonis. 

 

Figura 6 - Capa do livro: Flagellum Amazonis 

 

Fonte: A Bandeira do Elefante e da Arara20 

                                            
20 Fonte do site A Bandeira do Elefante e da Arara: <https://www.eamb.org/brasil/projetos/flagellum-amazonis-

a-ilha-abandonada/>. Acesso em 30 de Jul de 2020. 

https://www.eamb.org/brasil/projetos/flagellum-amazonis-a-ilha-abandonada/
https://www.eamb.org/brasil/projetos/flagellum-amazonis-a-ilha-abandonada/
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Esses dois primeiros RPGs citados, Dban e Tagmar, são os pioneiros no país por ser o 

esforço de brasileiros que queriam produtos de RPG, mesmo que fossem ou tivessem um tom 

mais tupiniquim, vale ressaltar que dentro de sua proposta e sucesso tiveram seus objetvos 

alcançados, fazendo história nos jogos manufaturados no país. Infelizmente a editora GSA 

que publicava ambos jogos e fechou em1997. Apenas o DBan permaneceu atuante no 

mercado, devido sua aceitação no meio educacional e até hoje o RPG continua sendo usado 

como uma ferramenta no ensino da disciplina de História. Quanto a Tagmar, recentemente os 

seus criadores abriram mão de seus direitos autorais e o jogo permanece com status de 

gratuito, suas atualizações abertas e colaborativas. Já o terceiro jogo citado, ABEA, embora 

tenha sido criada por um estrangeiro, sua adaptação para os contos do folclore brasileiro é 

densa e os prêmios que vêm ganhando nos últimos anos, demonstram a qualidade da franquia. 

A exemplo desse sucesso, a obra já ganhou (até então) os prêmios Ludopedia, para a categoria 

jogo do ano, designer Nacional, e o prêmio Seleção do Júri, dado no ENnie Awards que 

funciona como um Oscar para animações e RPGs21. 

Todas essas franquias nos inspiraram na criação dos nossos RPGs, pois assim como o 

DBan é usado no ensino de História, entendemos que também poderíamos usá-los no ensino 

de LI. Outro ponto que nos fascinou acerca desse jogo é que ele possui uma narrativa baseada 

em contos e folclore nacionais. Tagmar nos levou a pensar em um sistema próprio, já a ABEA 

nos trouxe a inspiração ao perceber que existe um crescente mercado consumidor de RPG no 

Brasil, o qual permanece atraindo a atenção de jogadores no país. Sendo assim, o nosso 

terceiro jogo (Viheim), foi desenvolvido com uma narrativa baseada nos contos e folclore 

brasileiros adaptado para o ensino de inglês e apresenta regras próprias. 

Isto posto, permanecemos pesquisando sobre o RPG no ensino e percebemos a 

necessidade de entender melhor o gênero por termos analisado que cada pesquisador 

apresenta definição e conceitos diferentes. Vejamos algumas dessas definições: 

- Silveira e Costa (2004): “[...] é basicamente uma história interativa, um processo de 

criação dinâmico”; 

- Macedo (2013): “[...] um jogo no qual se interpreta alguém inserido em um contexto 

de ficção ou histórico”; 

- Molina (2007): “jogos nos quais um grupo de participantes contam uma história de 

forma interativa”; 

                                            
21 Ambas as premiações foram dadas ao jogo no ano de 2019. 
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- Grando (2006): “um jogo de interpretação de papéis, onde cada indivíduo dá vida a 

seu personagem através da construção das características físicas, sociais e habilidades 

do mesmo”; 

- Silva Filho (2019): “uma narrativa dinâmica”; 

- Schmit (2008): “são atividades cooperativas nas quais um grupo de jogadores, 

geralmente em número de 4 a 10, cria uma história de forma oral, escrita ou animada e 

não linear, utilizando-se como plano de jogo a imaginação, esboços, gestos, falas e 

imagens”; 

- Pereira (2011): RPG é um “jogo de personificação de papéis, ligado à narrativa 

ficcional” ou “um jogo de faz-de-conta com regras mais objetivas”. 

Conforme demonstrado nessa lista, cada pesquisador tenta traçar elementos que sejam 

usualmente vistos ou dito sobre o RPG a qual é bem compreensível visto que diversas 

interpretações para defini-lo considera a natureza múltipla desse gênero (FAIRCHILD, 2004; 

MESQUITA JÚNIOR, 2010). Isso é comum quando se busca separar e identificar gênero de 

jogos, pois como afirma Järvinen (2008), essa questão parece ser pessoal e às vezes defendida 

por diferentes grupos de pessoas que entendem jogos de varias formas (em dado grupo uma 

regra existe, no outro não, ou ainda o próprio nome daquele tipo de jogo pode ser diferente 

para cada grupo, região, cultura, etc.). Ainda assim, se considerarmos a quantidade de 

descrições sobre o que é RPG como mostrado nessa lista, podemos na argumentação dada por 

Dos Santos e Dal-Farra (2013), ter uma definição do gênero a qual parece ser razoável: 

 

O Role Playing Game (RPG) é um jogo colaborativo e social em que os 

participantes assumem os papéis de personagens e criam narrativas 

colaborativamente, de acordo com um sistema de regras predeterminado, 

dentro das quais, porém, os jogadores podem improvisar livremente. (DOS 
SANTOS E DAL-FARRA, 2013, p. 2). 

 

Nessa explanação, Dos Santos e Dal-farra (2013) buscam destacar e contemplar vários 

aspectos do que seja um RPG, deixando pouca, ou nenhuma, lacuna sobre o que venha ser 

esse gênero de jogo. Portanto, assumimos que essa definição dada pelos pesquisadores acerca 

do que é RPG, está em consonância com a definição dos jogos que estamos propondo para 

esta pesquisa e também com nossa percepção sobre o tema. Contudo, para melhor entender os 

jogos que havíamos criado nesta pesquisa e embasá-los no argumento de que são RPGs, 

pesquisamos alguns componentes relacionados ao gênero, tentamos entende-los e seus 
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subgêneros conforme defende Fairchild (2004). Essa preocupação de Fairchild (2004) em 

basear as pesquisas sobre o RPG cientificamente, está ancorada no perigo de afirmar algo 

sobre o RPG que não seja verídico, apenas por crer que essse jogo traga benefícios para a 

educação e por isso o pesquisador afirma que: 

 

 

[...] há um risco de convertê-lo em uma simples medida cosmética que não 
resolverá os problemas apontados no ensino nem introduzirá qualquer 

elemento novo, mas ainda assim permitirá, aos que tenham interesse nisso, 

enunciar que “o RPG é educativo”. (FAIRCHILD, 2004, p. 15). 
 

 

 Portanto, como explicado por Fairchild (2004), faz-se necessário que as pesquisas que 

envolvem o tema RPG, busquem um arcabouço teórico e metodológico para embasar seus 

estudos a fim de demonstrar argumentos inseridos em uma sólida base científico-pedagógica, 

para com isso, explicar se houve êxito ou não no que foi pesquisado. Por essa razão, 

procuramos ter na nossa pesquisa a precaução de demonstrar como os nossos jogos foram 

didaticamente criados e aprimorados (pela reflexão nas leituras sobre o tema) para o uso no 

ensino, assim como a base teórica e metodológica que lhes dão suporte para o uso na 

educação. Desta forma, sem maiores pretensões, essa busca pela definição do que é um RPG e 

os elementos que o constituem nos permite traçar detalhes do gênero em geral que nos auxilia 

em estabelecer quais tipos de RPG são os nossos jogos e possíveis adaptações a serem feitas 

para isso. Iniciamos nossa exploração sobre o tema jogos segundo o delineamento de Daul 

(2014), que apresenta os seguintes elementos constituintes de um jogo: 

a) narrativa; 

b) regras; 

c) feedback; 

d) rewards. 

Podemos por meio desses elementos, analisar como cada um funciona no gênero RPG 

cuja narrativa ganha lugar de destaque. Isso ocorre, pois é através da contribuição dos 

jogadores que o RPG toma rumo e forma, como também pelo direcionamento do GM, a 

narrativa é criada e controlada para que a intensidade das aventuras mantenha todos 

motivados a permanecer jogando22. A regra é um ponto importante do RPG, pois ela limita as 

ações dos jogadores, definem situações dentro do jogo (geralmente através da jogada de 

                                            
22 Mesmo com essa afirmação, não é difícil encontrar aventuras onde os personagens preferem explorar o 

mundo da narrativa ou apenas se divertirem interagindo com os NPCs. 
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dados) e também separa um RPG de um simples role play23. O feedback é algo que deve ser 

constante em um RPG porque é através dele que a interação e o desenvolvimento da narrativa 

ocorre, já com relação ao último elemento: a recompensa (reward) – a qual está junto a trama 

do jogo – visa promover o estímulo, engajamento e a satisfação em cumprir as missões e 

arcos24 no jogo.  

Com relação a essa questão, Järvinen (2008), considera que todos os jogos de 

interpretação similares ao RPG podem ser considerados como uma modalidade ou subgênero, 

de tal forma que encontramos algumas dessas semelhanças na leitura de um conjunto de 

trabalhos sobre RPG (PEREIRA, n/d; FAIRCHILD, 2004; SCHMIT, 2008; KLIMICK, 2008; 

AZEVEDO, 2017; SCHMIT, 2008; LUIZ, 2011; PEREIRA, 2011; DOS SANTOS e DAL-

FARRA; SILVA FILHO, 2019) e observamos um grupo de conceitos que concernem a um 

gênero de RPG, são eles: 

a) Interpretação de papel (aspecto ímpar); 

b) Narrativa colaborativa oral ou textual; 

c) Sistemas/regras (aspecto ímpar); 

d) Jogador(es); 

e) Cenário (real, virtual analógico, digital computadorizado ou simulação mental25); 

f) Mestre do jogo. 

 Essa lista de elementos foi feita para facilitar o entendimento do que é um RPG, sem a 

mínima pretensão de dar como definitivo uma resposta para esse impasse sobre o assunto, 

conforme Järvinen (2008). Assim, faremos nossa análise de modo que primeiro citaremos: os 

tipos de subgêneros; quais desses conceitos eles possuem usando as letras indicadas na 

sequência a/b/c/d/e/f, tomando os devidos cuidados em acentuar essas similaridades. Para 

isso, o realce de texto em negrito, será usado para identificar uma existência latente desse 

conceito no subgênero (SG), e o não realce nas letras para dar o indício de que esse SG usa ou 

                                            
23 Segundo o site do British Council, Role play é qualquer atividade de fala na qual você se coloca no lugar de 

uma personagem ou pessoa ou quando se coloca em seu lugar, mas se põe em uma situação imaginária! Site do 

British Council, disponivel em:  

<https://www.teachingenglish.org.uk/article/roleplay#:~:text=Role%2Dplay%20is%20any%20speaking,like%20

for%20a%20short%20time!> Acesso em 2 set 2020. 
24 Arco é um agrupamento de aventuras que estão entre si unidas e possuem um desfecho em comum. 
25 Sobre como esse conceito funciona em um RPG ver Silva (2019). Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/28398/1/Integracaoconceptualotica_Silva_2019.pdf> 

Acesso em 3 set 2020. 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/roleplay#:~:text=Role%2Dplay%20is%20any%20speaking,like%20for%20a%20short%20time!
https://www.teachingenglish.org.uk/article/roleplay#:~:text=Role%2Dplay%20is%20any%20speaking,like%20for%20a%20short%20time!
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/28398/1/Integracaoconceptualotica_Silva_2019.pdf
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possui pouco desse elemento em questão26. Faremos também alguns comentários sobre o SG 

em destaque, enfatizando aquele elemento no jogo e sua contribuição nesta modalidade para a 

compreensão e história do RPG. Por fim, em alguns casos, decidimos apresentar alguns jogos 

existentes no mercado para melhor ilustrar conceitos que estamos discorrendo, como imagens 

por exemplo. Assim, seguem às diferentes modalidades ou subgêneros de um Role-playing 

game: 

1. Tabletop (a/b/c/d/e/f): este tipo de RPG é fortemente vinculado ao modo narrativo 

(também conhecido como storytelling), por isso, seus jogadores estão sempre 

envolvidos e imersos nas aventuras, colaborando com frequência para o seguimento 

das narrativas do jogo. Seus sistemas de regras podem diferir de um jogo para o outro, 

mas no geral estão ligados aos testes de probabilidade que são resolvidos com jogadas 

de dados (d6 ou d20), por exemplo. Existe um limite comum de jogadores por partida 

(2 a 6), mas isso também pode ser adaptado caso seja o desejo dos participantes ou do 

mestre. Seus cenários são geralmente medievais e fantásticos, mas a variedade dos 

cenários depende de quem cria a história e qual a sua finalidade para o jogo. 

Naturalmente, o tipo de ambiente em que esse jogo ocorre faz referência direta ao seu 

nome tabletop, ou seja, no topo da mesa. Segundo Schmit (2008) essa é a forma mais 

antiga e tradicional de se jogar, tanto que o autor chega a usar a sigla RPG para se 

referir a esse SG, assim como outros pesquisadores o fazem. Por último, existe um 

elemento já citado que também é muito importante para destacar esta modalidade de 

mesa, as inesquecíveis fichas de personagens que servem para guardar todas as 

informações do avatar criado para o jogo. Esse aspecto do tabletop é um ponto forte 

do jogo, pois muitos jogadores adoram criar seus personagens, e acabam se apegando 

muito a eles (SOARES e WEISSHEIMER, 2016). É nessa ficha onde fica tudo que o 

jogador precisará para ter acesso às habilidades e até a história (background) de sua 

criação, visto que, a todo o momento ele deve ter em mente essas informações para 

contribuir com as narrativas do jogo. Por fim, os jogos de D&D são um excelente 

exemplo deste SG de RPG. 

 

2. Live action Role-playing games (a/b/c/d/e/f): Live action Role-playing games são 

conhecidos pelo seu público apenas como LARPG. Esses jogos trazem a questão da 

                                            
26 Por exemplo, se determinado SG de jogo tiver a letra a realçada em negrito (a), significa que aquela 

característica do gênero RPG é forte no SG. Caso a letra não seja realçada em negrito (a), significa que aquela 

característica tão somente é fraca ou pouco/mal usada no SG em destaque. 
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interpretação dos personagens de forma mais séria, utilizando inclusive cenários reais, 

como: teatros, ar livre, shopping, como espaço para os jogos. Schmit (2008) explica 

que nesse subgênero, muitas ações das personagens são realizadas fisicamente, como 

se fosse um teatro improvisado, essa é a diferença entre esse subgênero e o tabletop 

onde as ações são dadas apenas pela fala, usando um cenário virtual analógico e/ou 

mental. Tanto Schmit (2008) quanto Santos e Dal Farra (2013) falam sobre um grupo 

de jogo e estudo deste SG conhecido como círculo teórico Nórdico de LARPG. Santos 

e Dal Farra (2013, p.2) explicam em uma nota de rodapé de seu trabalho, que esse é 

um grupo interdisciplinar dos países nórdicos de jogadores e pesquisadores de RPG no 

formato de live action. “Vampiro: A máscara” é um bom exemplo deste SG. 

 

3. MMORPG (a/b/c/d/e/f): Massive Multiplayer Online Role-playing Game, também 

conhecido pela sua sigla MMORPG. Nesse tipo de jogo, encontramos os elementos 

contidos em um tabletop convertidos para a modalidade digital. A criação dos 

personagens se torna mais simples devido a tecnologia utilizada, havendo uma 

simplificação das regras, cálculos de batalha entre outros fatores. O mestre do jogo ou 

Grand Master (GM), por exemplo, pode participar direta ou indiretamente (KLIMICK, 

2008), isso porque em alguns casos o GM é apenas uma Inteligência Artificial (ou IA) 

que dá diretrizes e toma decisões acerca das ações no jogo. A grande quantidade de 

jogadores é o ponto forte desse SG, por isso, é necessário que haja uma IA como GM 

para poder assistir ao alto número de jogadores que acessam o jogo ao mesmo tempo 

ao redor do mundo e essa interação pode ser vista como ponto positivo ou negativo 

desse SG, a depender do convívio sadio ou não de seus participantes. Por fim, os 

sistemas de regras podem se diferenciar de um jogo para o outro, mas algo que é 

comum a esse SG é o fator de desenvolvimento grinding (trabalho árduo). Essa 

mecânica existe em outros SGs, mas neste, o jogador pode contar com a ajuda de outro 

ou simplesmente pagar para obter facilidade nesse e em outros processos27. Sobre as 

narrativas nos jogos online, nem sempre possuem traduções, levando o jogador a 

conhecer outra língua ou desistir do jogo por não entender o que deve ser feito, ainda 

que muitos dessa categoria sejam práticos para se jogar. Pela existência dessa 

praticidade em alguns jogos de MMORPG, os jogadores são levados a somente querer 

batalhar e “grindar” seu personagem, dando pouca atenção a sua narrativa. 

                                            
27 Essa ação, se mal usada, pode causar uma desvantagem com aqueles que não podem pagar por um item no 

jogo, por isso essa ação é conhecida no mundo dos jogos como pay to win (pagar pra vencer). 
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4. Aventura solo (a/b/c/d/e): Segundo Fairchild (2004) esse jogo é: 

 

[...] um tipo de texto no qual o leitor é constantemente requisitado a tomar 
decisões em nome de uma personagem sob cujo ponto de vista a história é 

narrada, em segunda pessoa. Por conta dessas decisões, o texto da aventura 

solo não é organizado de acordo com uma leitura linear, mas se constitui de 

parágrafos ou trechos fora de ordem, numerados sequencialmente, que 
podem se encadear em certo número de combinações possíveis. Inicia-se a 

leitura pelo parágrafo introdutório, de número um, ao fim do qual recebe-se 

a indicação de uma certa quantidade de parágrafos nos quais é possível dar 
prosseguimento à leitura conforme se deseje que a personagem atue na 

aventura. O leitor acessa trechos do texto de maneira errática, indo e 

voltando nas páginas, por vezes passando pelo mesmo trecho mais de uma 
vez, até o parágrafo final. É costumeiro que haja vários fins para a história, 

mas em geral apenas um leva ao verdadeiro desfecho, enquanto os outros 

implicam a morte da personagem e uma interrupção precoce do enredo. 

(FAIRCHILD, 2004, p. 29-30). 

 

Essa definição apresenta de modo bem completo todas as particularidades que definem 

o subgênero aventura solo de RPG. Outros pontos de destaque da aventura solo é que 

esse tipo de RPG é bem conhecido pela excelência de detalhes em suas narrativas, não 

possui um mestre, seus sistemas variam de uma aventura para a outra e nem sempre 

apresentam imagens (cenários). A exemplo de uma aventura solo, temos uma produção 

feita pelo professor Luiz Otávio Santos, em 2019, para a disciplina de Biologia II no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus de Macaíba e gentilmente cedida para 

esta dissertação (ver anexo). Um ponto forte do RPG solo é que ele pode ser jogado a 

distância, isso é muito bom para os jogadores que não podem se encontrar com tanta 

frequência e dedicar horas de seu dia em um RPG de mesa ou LARPG. Para finalizar, 

gostaríamos de apontar que esse SG é um excelente meio pelo qual os professores e 

alunos possam fazer atividades extras ou até mesmo um trabalho de casa com o 

feedback trazido para a sala de aula e compartilhado, ou não, com outros jogadores em 

LI. 

5. RPG eletrônico solo (a/b/c/d/e/f): o número de jogos que se classificam como sendo 

desse SG é na verdade bem extenso, mas buscamos apresentar nesta sessão todo o tipo 

de RPG o qual é da modalidade digital, seja online seja offline. Este SG, segundo 

Schmit (2008), é advindo da modalidade aventura solo, possuem aspectos eletrônicos 

de um RPG, o “grinding” chega a tomar boa parte do jogo se tornando maçante em 
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alguns pontos do jogo, o que dificulta o aproveitamento de sua narrativa. Quanto a 

essas, quando bem desenvolvidas são cativantes e precisam ser ouvidas/lidas 

atentamente pelo jogador que pretende seguir sua aventura sem lidar com maiores 

problemas. Podemos abranger para esse SG as modalidades Web RPG (KLIMICK, 

2008), Play by e-mail, fórum (SCHMIT, 2008) e texting utilizando, geralmente, 

mídias sociais escritas ou outros RPGs os quais podem ser jogados em consoles ou 

celular. A esse tipo de jogo digital, Molina (2007) também os classifica como sendo 

videogames ou apenas games. Um exemplo de RPG eletrônico solo, e referencial 

pessoal, é jogo offline chamado Kingdoms of Amalur: Reckoning (KOA). Esse jogo se 

destaca por possuir um sistema no qual o jogador possa criar personagens híbridos e 

escolher o destino do sua personagem no jogo. Segundo Wilka e Weissheimer (2016, 

p. 14), existe na ação de criar personagens o apego pessoal que é sentido pelo jogador 

quanto ao seu personagem criado, isso acontece justamente pelos detalhes dados pelo 

criador ao seu avatar, e nisso o KOA se destaca. 

 

6. RPG estratégico (a/b/c/d/e/): Com relação a esse SG, Pereira (n/d) afirma que: 

 

O ponto-chave está na mecânica de batalhas: estas requerem grande carga de 
pensamento estratégico para serem resolvidas. Geralmente as batalhas são 

por turnos e consistem em posicionar diversos personagens ao redor de um 

mapa, de maneira a aproveitar as vantagens de terreno, as vantagens 

ofensivas e defensivas de cada tipo de arma (espadas são efetivas contra 
usuários de lança, por exemplo), e ficar longe do alcance de ataque de mais 
de um inimigo simultaneamente. (PEREIRA, n/d, p. 21). 

 

Portanto, como o próprio nome diz, esse subgênero de RPG se diferencia dos demais 

pelas estratégias usadas em maior volume pelos jogadores antes das tomadas de ações 

no jogo. Como exemplo dese SG de RPG existem os jogos: The Battle for Wesnoth28 e 

Final Fantasy Tactics ,onde os jogadores precisam constantemente planejar suas ações 

no jogo, pois suas escolhas podem comprometer não somente a atual aventura como 

também um arco futuro. 

 

                                            
28 Site para ter acesso gratuito ao jogo oficial de The Battle for Wesnoth. Disponivel em: 

<https://www.wesnoth.org/>. Acesso em 04 set 2020. 

https://www.wesnoth.org/
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7. JRPG - Japanese Role-playing Games (a/b/c/d/e/f): é um SG de RPG que está ligado 

diretamente às narrativas de RPG orientais (PEREIRA, n/d) onde você pode controlar 

mais de uma personagem, ao contrário das narrativas de RPGs americanas de controle 

individual. Outra característica desse jogo é o combate por turno onde A ataca, B 

defende e vice versa. Esse tipo de combate leva o jogador a planejar bem a disposição 

dos seus personagens no campo, pois cada uma dessas personagens possui atributos 

específicos que influenciam no resultado da batalha. Por essa razão, esses personagens 

foram ganhando nomenclaturas de acordo com a tarefa que exercem durante essa 

mecânica como Tankers (os que suportam mais dano, pois possuem muita defesa 

natural ou de items), Damage Dealers (personagens que causam muito danos nos seus 

ataques, mas possuem defesas geralmente muito baixas), suporters (Eles causam 

danos relativos, mas o principal papel deles na batalha deve ser de aplicar buffs que 

auxiliam seus colegas dando a eles mais força, defesa, etc.) e os Healers (personagens 

de ataque e defesa baixíssimas, mas que ajudam os colegas na recuperação de vida, 

retirando status negativos e até ressuscitando algum jogador). Segundo o site, 

Tendências Digitais29, uma terceira característica destaque desse subgênero é a forma 

artística de seus gráficos, desenhos e animações, as figuras 7 e 8 mostram um exemplo 

disso. 

Figura 7: Arte da Capa do jogo Chrono Trigger 

 

Fonte: Techtudo30 

                                            
29 Site Tendências Digitais: JRPG. Disponível em: <https://medium.com/tend%C3%AAncias-

digitais/jrpg7d6152e70833#:~:text=JRPG%20%C3%A9%20um%20termo%20utilizado%20para%20especificar

%20o%20estilo%20de,%E2%80%9C%20Japanese%20Role%20Playing%20Game%E2%80%9D.  Acesso em 

04 set 2020. 
30 Site da Techtudo. Disponível em https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/lembra-de-chrono-

trigger-veja-curiosidades-e-polemicas-do-rpg.html. Acesso em 04 set 2020. 

https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/jrpg7d6152e70833#:~:text=JRPG%20%C3%A9%20um%20termo%20utilizado%20para%20especificar%20o%20estilo%20de,%E2%80%9C%20Japanese%20Role%20Playing%20Game%E2%80%9D
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/jrpg7d6152e70833#:~:text=JRPG%20%C3%A9%20um%20termo%20utilizado%20para%20especificar%20o%20estilo%20de,%E2%80%9C%20Japanese%20Role%20Playing%20Game%E2%80%9D
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/jrpg7d6152e70833#:~:text=JRPG%20%C3%A9%20um%20termo%20utilizado%20para%20especificar%20o%20estilo%20de,%E2%80%9C%20Japanese%20Role%20Playing%20Game%E2%80%9D
https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/lembra-de-chrono-trigger-veja-curiosidades-e-polemicas-do-rpg.html
https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/lembra-de-chrono-trigger-veja-curiosidades-e-polemicas-do-rpg.html
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Figura 8: Design artístico do gameplay do jogo Chrono Trigger 

 

Fonte: Site Salvando Nerd31 

 

Essas duas figuras foram trazidas aqui para demonstrar como os jogos deste SG 

possuem sempre um aspecto de design e traços artísticos típicos de animes (animações 

asiáticas) convertidos para o formato digital, tornando comum esse tipo de arte visual 

para o SG. O site Salvando Nerd, também explica que embora as batalhas em turno 

sejam um forte aspecto deste SG, em alguns jogos recentes, essa mecânica de batalha 

tem sido deixada de lado. Ainda de acordo com o site, essa modificação na mecânica 

do jogo pode ser visto como uma ocidentalização deste SG de RPG, visando abranger 

o seu público e mercado consumidor. Temos como exemplos de JRPG o jogo Chrono 

Trigger e os jogos da franquia: Final Fantasy e Pokémon. 

 

Portanto, podemos através das descrições desses SGs, entender aspectos que 

teoricamente descrevem os variados tipos de RPG e assim temos uma melhor definição sobre 

o gênero, o que o classifica um jogo como tal e as adaptações as quais tivemos que aplicar em 

nossos três jogos antes de trazê-los a esta pesquisa. Entretanto, mesmo feito essa 

classificação, não podemos assegurar que essa deva ser considerada como algo definitivo ou 

que sirva como um modelo geral para qualquer trabalho, pois entendemos que ainda há muito 

a se estudar sobre o assunto, principalmente, pelos pesquisadores da própria área. Ainda 

assim, considerando a forma como é feita, buscando padrões e semelhanças que determinam o 

                                            
31 Site: Salvando Nerd. Fonte: <https://www.salvandonerd.blog.br/gaga-game-7-chrono-trigger/>. Acesso em 04 

set 2020. 

https://www.salvandonerd.blog.br/gaga-game-7-chrono-trigger/
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gênero RPG, podemos afirmar que para o nosso propósito teórico essa categorização funciona 

muito bem, pois nos auxilia no entendimento e aplicação correta dos nossos jogos como 

pertencentes ao gênero RPG. Assim, com base nesta classificação, podemos ressaltar que os 

jogos propostos nesta pesquisa possuem os seguintes conceitos do gênero RPG (seguindo a 

ordem em que os nossos jogos são apresentados nesta pesquisa): 

The Wild Journey (a/b/c/d/e/f) - Esse jogo possui elementos híbridos de alguns dos 

SGs mencionados nesta dissertação com fortes traços de aventura solo (exceto pelo fato de se 

fazer em grupos) devido ao seu formato de resposta pré-estabelecida e seus respectivos efeitos 

na narrativa. Seu sistema de regras é simples e será mais utilizado quando próximo do final do 

jogo quando acontecer uma batalha entre os personagens, por isso, criamos um sistema básico 

de decisão das batalhas por meio do uso do dado d6 (dado de seis lados) para a resolução dos 

conflitos. O número de jogadores pode variar, mas como o jogo foi feito para se trabalhar em 

sala de aula, quanto mais participantes melhor. Seus cenários são simulações mentais, pois os 

jogadores não possuem nenhum tipo de tabuleiro, imagem e nem mesmo uma ficha de 

personagem que sirva como localizador, palco, cenário, etc. Eles possuem apenas os papéis 

contendo o nome de todos os sobreviventes de seu grupo, servindo como um referencial 

quantitativo de seus integrantes (pontos de vida, por exemplo) e controle do número de 

personagens. O GM é quem vai apresentar os cenários para ajudar os jogadores a passarem 

pela jornada planejada no enredo do jogo, podendo contar com um slide para 

acompanhamento da narrativa com alguns cenários. De acordo com a descrição, podemos 

dizer que o The Wild Journey é um tipo híbrido de RPG que chamamos simplesmente de 

aventura em grupo. 

The Infinity Journey (a/b/c/d/e/f) - Este segundo jogo é bem semelhante ao anterior 

em termos de sistema e narrativa, porém as regras deste foram melhor desenvolvidos e são um 

pouco mais complexas também, incluindo decisões por jogadas de dados feitas de acordo com 

a dificuldade do cenário proposto. A única “ficha” que o aluno deve possuir é um pedaço de 

papel contendo o poder de seu personagem, quantas vidas ainda possui e o nome de seu super-

herói, o qual deve ser usado durante o jogo. O número de jogadores também é bem variado, 

mas segue o mesmo ideal da atividade anterior, quanto mais jogadores, melhor. Os poderes 

dos super-heróis podem ser escolhidos (através de pesquisa ou conhecimento do aluno) ou 

podem ser sorteados pelo professor que previamente deve pesquisar e entender os poderes de 

cada personagem para julgar suas decisões sobre as contribuições dos alunos. Com relação 

aos cenários, imagens podem ser projetadas em arquivo de slides powerpoint ou serem 
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impressas em lugares com menor suporte tecnológico para as aulas. Por fim, o GM é aqui, de 

suma importância, pois cabe a ele narrar as situações e tirar alguma dúvida sobre o jogo de 

modo geral, portanto ele deve ser o professor ou um aluno o qual já tenha jogado o jogo 

anteriormente ou tenha fluência suficiente para estar no lugar de GM. Enfim, também 

consideramos este jogo como um híbrido de RPG que entendemos ser um RPG analógico 

com traços de aventura solo e LARP. 

Viheim (a/b/c/d/e/f) - Esse último jogo é mais complexo do que seus predecessores e 

possui todos os aspectos de um RPG de mesa como ficha de personagem, tabuleiro (impresso 

como em forma de mapa e já contendo as divisões para movimentos dos personagens), tokens, 

sistema de decisão por jogada de dados, etc. Nesse aspecto é onde o jogo se destaca, pois 

busca sempre a colaboração/cooperação dos jogadores para a construção da narrativa que 

embora possua a sua linha de narrativa previamente planejada32 permanece aberta para 

missões secundárias, grinding e até uma continuação própria feita por quem estiver 

participando de um projeto, por exemplo. Sua narrativa inicial foi elaborada com certo esmero 

e possui a visão de uma história fantástica que se passa em um Brasil33 na Era Medieval, onde 

existem personagens que são representantes do folclore nacional e estrangeiro (os 

personagens costumeiros de um RPG medieval). Seu sistema não está preso a jogadas de 

dados, exceto quando necessário, como o uso de uma habilidade específica, um bônus de 

ataque/defesa, e com isso as jogadas de dados, de modo geral, acontecem para decisões de 

ações mais corriqueiras. Desse modo o jogo tem a contribuição dos jogadores como principal 

meio para as tomadas de decisões onde se pode jogar um dado ou não e isso deve ser 

estabelecido do mestre para os jogadores ou acordado entre os presentes participantes. O GM 

pode ser um professor ou um aluno que já tenha participado do jogo, tenha fluência básica ou 

alguém que entenda as suas funcionalidades e tenha mais conhecimento do enredo. A versão 

contida nesse projeto é beta e isso é um ponto positivo, visto que seus jogadores podem dar 

continuidade à narrativa e em breve esperamos poder compartilhar o jogo por completo. 

No tocante aos aprimoramentos que precisamos fazer nos nossos jogos, usando como 

base outras leituras e experiências, em síntese, foram os seguintes: 

                                            
32 Houve um cuidado inicial na criação desse jogo, para amarrar os jogadores, a narrativa criada para que não 

usem de livre arbítrio para prejudicar o jogo de modo geral e sugerimos aos futuros usuários desse jogo que 

permaneçam nesse sentido. 
33 Para efeitos de comparação cronológica, a narrativa do jogo se passa em uma terra que possui semelhanças 

com o Brasil do descobrimento, com uma cidade/aldeia pequena em uma região em que habitam os únicos seres 

humanos de todo um mundo fantástico. 
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1. Preparação inicial do projeto em oficina (FAIRCHILD, 2004; COELHO, 

2017; KAPP, 2012) - Algumas leituras apontaram que o uso do RPG tem 

maior potencial engajador se todos os participantes conseguem se engajar de 

igual modo. Portanto, é necessário que alguns alunos joguem com o professor 

antes de levar o projeto para outros alunos, criando assim, mestres ou 

monitores de mesa que ajudam o professor a acompanhar melhor o 

desenvolvimento e participação dos alunos quando for para a sala.  

2. Respeitar a vontade e contribuição do aluno (WELTMAN, 2007; SCHANK, 

1995; OLIVEIRA NETO e BENITE-RIBEIRO, 2012; MARINS, 2017; 

KLIMICK, 2004; KAPP, 2012; LUIZ, 2011) - Algumas pesquisas defendem 

que a vontade dos alunos em participar do projeto deve permanecer acima da 

vontade do professor e o mesmo deve acontecer caso o aluno queira e o 

professor não. Essa forma de respeito, também deve ser demonstrada pelo o 

professor ou GM na imparcialidade de suas decisões em relação às 

contribuições dos alunos, buscando aceitá-las e até mesmo discutir a 

aplicabilidade da argumentação com todos os jogadores. Essa maneira de tratar 

todos de igual forma, também implica na motivação ou desmotivação dos 

alunos nas partidas, pois eles precisam entender que não existe nenhum tipo de 

favoritismo dentro do jogo, evitando a criação de rixas entre os participantes. 

A voluntariedade do aluno em participar do projeto e o constante respeito ao 

aluno evita um ambiente de obrigatoriedade e favorecimento de alunos ou 

grupos, criando uma atmosfera de diversão que os jogos naturalmente 

oferecem. 

3. Menos grinding, mais conversing (KAPP, 2012; JÄRVINEN, 2008, LUIZ, 

2011) - No início da criação dos jogos, a mecânica de grinding era muito 

solicitada pelos alunos, porém, se quisermos realmente usar jogos voltados 

para a oralidade em LI é necessário criar mais situações para que mecânica de 

conversing (conversação) ocorra. Com isso, tivemos que proporcionar no 

enredo, mais possibilidade de conversas com NPCs para que o aluno tenha 

mais oportunidades de praticar a oralidade em LI como é feito em uma partida 

comum de RPG. 

4. Cautela com a violência nos jogos (PESSOTTI, 2018; FAIRCHILD, 2004; 

SCHMIT, 2008) - A violência nos jogos pode levar a falsa ideia de que os 

jogos incentivam a violência e até mesmo o ocultismo. Desde o primeiro 
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momento que pensamos em trazer o RPG para esse projeto, já imaginávamos 

lidar com esse tipo de preconceito acerca do gênero para a aplicação da 

pesquisa. Esse também foi um dos motivos de termos evitado tanto grinding e 

a criação dos conceitos de fainting (desmaio) e defeat (derrota) para as batalhas 

no jogo na tentativa de desvincular ao máximo nossos jogos da apologia à 

violência. 

5. Adaptação da narrativa (PEREIRA, 2011; SILVA FILHO, 2019; KAPP, 2012; 

LUIZ, 2011) - Tivemos que adaptar as narrativas para oferecer maiores 

oportunidades de conversing e também de criar um processo de scaffolding, 

preparando o jogador para o que cada estágio irá exigir dele. Da mesma forma, 

os níveis de escrita do enredo exigiam maior conhecimento da língua inglesa, 

então adaptamos a narrativa considerando a sugestão de nível dos 

participantes, A1 ou A2, conforme as descrições do Quadro Comum Europeu 

de Referência para Línguas. 

6. Aprimoramento das regras dos jogos (KAPP, 2012; JÄRVINEN, 2008; LUIZ, 

2011) - As regras dos primeiro jogos também tiveram que ser simplificadas 

para esse processo, dando mais oportunidade para que as falas dos alunos seja 

o aspecto mais importante na decisão de um impasse. Assim, se o aluno 

conseguir produzir oralmente uma sentença que satisfaça o que foi solicitado, 

isso deve ser considerado para resolver uma situação, caso os grupos consigam 

esse sucesso, aí sim, a jogada de dados deve ser realizada. 

7. O mal da competição (KAPP, 2012; HUIZINGA, 2007; RODRIGUEZ, 2006) 

- Ao longo das pesquisas, constatamos a necessidade de evitar a competição 

dentro dos jogos para que tudo ocorra de forma saudável. Por isso, no primeiro 

jogo, todo mundo ganha, pois o grupo que vencer as batalhas finais deve se 

unir aos outros, afinal o jogo é do tipo survival e quanto mais gente alguém 

puder contar para sobreviver, melhor. Quanto aos outros dois jogos, fica 

entendido que não haja competição entre os participantes pois cada grupo (de 

heróis e bandeirantes) vive em um universo diferente, ou seja, cada grupo deve 

salvar uma versão de mundo criada para sua partida, ainda que todos sofram do 

mesmo problema. 
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Portanto, nas leituras realizadas sobre o RPG, observamos que tanto sua história 

quanto seu uso na educação, nos fez refletir sobre os jogos os quais havíamos criado para aula 

de LI. Sabendo que metodologicamente eles devem se enquadrar em um gênero implicando 

em adequação e aprimoramento para que se encaixem dentro do perfil de jogo e objetivos 

propostos nesta pesquisa. Esse tipo de reflexão sobre a própria prática docente só tende a 

contribuir com a formação contínua do profissional da educação e isso é o que julgamos ser 

correto, afinal, para que possamos propor mudanças, também precisamos estar dispostos a 

elas. Esperamos então, ter esclarecido que nossos jogos pertencem ao gênero de jogo RPG e 

pretendemos demonstrar agora como esses três jogos propostos podem potencialmente 

fomentar a prática da oralidade e desenvolver a habilidade de fala dos alunos/participantes do 

projeto. 

 

 

1.3  RPG no ensino de LI 

Abordamos em tópicos prévios a este, o fato de que atualmente no país, o ensino de LI 

tem dado pouca ênfase à oralidade e por isso a nossa pesquisa propõe o uso de RPG no ensino 

e aprendizagem dessa língua na tentativa de minimizar tal situação. Portanto, neste tópico, 

introduzimos as bases teóricas que nos levam a entender o RPG como uma ferramenta 

comunicativa, como ele vem sendo usado nesse propósito e ao fim disso, como nossos três 

RPGs tentam contribuir para isso. 

Como exemplo dessa busca por mudança nas aulas, AMARAL et al (2020) propõe o 

uso de uma metodologia ativa, em contraponto ao atual método expositivo de aulas, de 

maneira a tentar mudar esse processo de ensino e aprendizagem no país. Para tanto o grupo de 

pesquisadores apresenta a ideia de que os jogos de RPG: 

 
[...] poderiam funcionar como uma opção de atividade capaz de estimular 

interesse e empenho no envolvimento com o processo de ensino e 
aprendizagem e de entusiasmar os alunos, ao apresentar uma atividade 
diferenciada e divertida. (AMARAL et al, 2020 p. 33) 

 

Portanto, usar os jogos na educação na tentativa de uma abordagem de ensino 

diferente da atual, baseada na exposição de conteúdos, com mais participação do aluno no 

próprio processo educacional, parece surtir efeitos positivos no ensino proposto.  Com isso, 

temos visto o sucesso do uso de RPGs na educação em outros trabalhos, como por exemplo, 
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em Luiz (2011) e Leffa et al (2012), que assim como Weltman (2007), Schank (1995) e 

Amaral et al (2020), defendem o uso de jogos no ensino de línguas. Isso porque esses 

pesquisadores entendem o gênero como uma ferramenta que propicia um alto nível de 

engajamento dos alunos no seu próprio ensino e aprendizagem. Segundo Weltman (2007), 

uma aprendizagem ativa (active learning) é na verdade um continuum de aprendizagem 

envolvendo o aluno (student-involved learning continuum) e nesse tipo de método, o uso de 

jogos como uma técnica auxiliar para o aprendizado é muito popular nas escolas. De acordo 

com Weltman (2007), além dos games serem uma ferramenta com o qual os alunos parecem 

possuir uma boa relação, essa popularidade também se deve aos seguintes fatores: 

a) diversão; 

b) estimulação ao espírito competitivo; 

c) uma afinidade natural com os games. 

Ancorados nessa argumentação de Weltman (2007), podemos entender que os jogos 

possuem um forte argumento dentre os alunos para ser usado em aula, na perspectiva de uma 

aprendizagem ativa, devido ao envolvimento que ele proporciona. Weltman (2007), ainda 

aponta a existência de níveis ativos no método ativo de ensino citando simulações e até 

mesmo um jogo34 (o RPG, possui ambos) como modelo de uma atividade de alta intensidade 

de AA, enquanto que uma discussão de um conceito apresentado ou uma simples leitura de 

texto estaria em um nível inferior. Por essa razão, espera-se que os três jogos disponíveis 

nesta pesquisa possam auxiliar a aula de LI que não somente procura fugir da rotineira aula 

centrada na estrutura da língua, mas se esforça em envolver o aluno e desenvolver a função 

social e comunicativa da fala no ensino de línguas, conforme Levelt (1987). 

Sob esse viés, nos baseamos na AC para formar o arcabouço teórico do nosso projeto, 

visto que a prática da oralidade contida na interação do jogo viabiliza um meio pelo qual a 

língua é aprendida na prática. Sobre isso, Leffa (2016) demonstra elementos e características 

comunicativas da AC relacionadas ao uso de RPGs, como, por exemplo: 

1. O uso de linguagem apropriada (evitando diálogos artificiais, elaborados para 

apresentarem pontos gramaticais); 

                                            
34 O jogo citado por Weltman (2007) é o “MIT beer game” onde os alunos competem para gerenciar um 

processo da cadeia de suprimentos. Disponível em: <http://web.mit.edu/jsterman/www/SDG/beergame.html>. 

Acesso em 05 set 2020. 
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2. A ênfase na aprendizagem (não na forma linguística e essas ensinadas quando 

necessário); 

3. O desenvolvimento de competência estratégica (saber usar a língua para se 

comunicar) tão ou mais importante que a gramatical; 

4. Material autêntico (inserindo os áudios); 

5. Os textos escritos, abrangendo todas as formas de impressos (incluindo mapas) 

que de forma geral sejam algo do qual o falante esteja exposto; 

6. Todas as habilidades devem ser desenvolvidas, mas de acordo com um 

objetivo estabelecido, pode haver a concentração em uma só; 

7. Aprendizagem centrada no aluno; 

 

Como podemos observar, esses elementos da AC estão em conformidade com os 

objetivos deste projeto, pois, aparentemente, buscam fomentar e desenvolver as habilidades 

da oralidade em LI e usa o RPG como ferramenta para isso. Portanto, queremos que o aluno 

na possibilidade de jogar nossos RPGs: pratique a oralidade sem se preocupar tanto com as 

normas gramaticais (item 1), esteja centrado na aprendizagem da língua (item 2) e use as 

competências relacionadas à oralidade para obter comunicação em LI durante o jogo (item 3). 

Quanto aos três últimos itens da lista, o RPG possui muito texto escrito, usado não somente 

para o uso da fala, mas também do conjunto de habilidades linguísticas, entre outras 

habilidades, as quais permitem alcançar a comunicação na interação de interlocutores em um 

dado contexto (WIDDOWSON, 1989).  

Resumidamente, para a AC, o ensino de línguas deve considerar um balanceamento 

entre o ensino de uma estrutura da língua e o seu propósito comunicacional. Acerca disso, 

Widdowson (1989, p. 135 apud CELCE-MURCIA, 1995)35, argumenta que a competência 

comunicativa: 

[...] não é sobre conhecer regras para a composição de sentenças e ser capaz 

de empregá-las para criar expressões do zero como e quando a ocasião 
exigir. É mais uma questão de conhecer um estoque de padrões parcialmente 

desenvolvidos, estruturas padronizadas e um conjunto de regras, por 

exemplo, e ser capaz de aplicar as regras para fazer quaisquer ajustes 
necessários de acordo com os padrões contextuais. (WIDDOWSON, 1989, 

p. 135 apud CELCE-MURCIA, 1995). 

                                            
35 Tradução nossa. No original: [...] is not a matter of knowing rules for the composition of sentences and being 

able to employ such rules to assemble expressions from scratch as and when occasion requires. It is much more a 

matter of knowing a stock of partially assembled patterns, formulaic frameworks, and a kit of rules, so to speak, 

and being able to apply the rules to make whatever adjustments are necessary according to contextual standards. 

(WIDDOWSON, 1989, p. 135 apud CELCE-MURCIA, 1995). 
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Logo o RPG usado como ferramenta de ensino de uma L2 consegue promover um 

ambiente no qual esse “estoque” ou “estrutura” possa ser usado dentro de um contexto, ou 

seja, o aluno consegue pôr em prática o conhecimento que possui da língua inserido em uma 

interação com seus colegas de jogo. Do mesmo modo, Burns (2013), defende que o modelo 

da CFL2 não deve ser considerado como uma atividade para praticar a fala somente, mas é 

preciso desenvolver todos os conceitos inerentes ao modelo para assim dominar essa 

competência. Em outras palavras, para desenvolver tanto essa competência como a 

competência interacional (CELCE-MURCIA, 2007), é necessário trabalhar o conhecimento 

adquirido do aluno em contextos, com propósitos comunicativos e interação que pode ser 

simular com o RPG.  

Por essas razões, analisando o RPG, suas características, elementos e aspectos 

conseguimos a base teórica para uso prático e pedagógico do gênero, explorando seu 

potencial no ensino comunicativo de LI. Da mesma forma conseguimos usar competências 

específicas relacionadas à oralidade, como a de fala em segunda língua (GOH e BURNS, 

2012) e interacional (CELCE-MURCIA, 2007), para fundamentar o nosso input usado para o 

acompanhamento dos alunos (feedback). Dessarte, observamos essas duas competências como 

vinculadas direta ou indiretamente a AC no ensino de línguas, tendo em vista que muitos dos 

elementos são voltados para o apropriado uso do conhecimento de uma língua na interação de 

interlocutores. 

Isto posto, no que diz respeito à narrativa no RPG, Järvinen (2008, p 396) explica que 

no quesito design de jogo, ela é tratada como uma sub mecânica da mecânica primária 

expressing36 e pode ser entendida como a interpretação de papel nesse gênero. Klimick 

(2008), logo percebe o potencial desse argumento do uso da narrativa do RPG como premissa 

para seu uso na educação e defende o seguinte: 

 
 

Diferentemente de uma narrativa tradicional, um RPG oferece uma 

“ambientação” a partir da qual os jogadores constroem, coletivamente, suas 
próprias histórias e personagens. Isto quer dizer que um suporte de RPG, 

impresso, eletrônico ou oral, não tem por objetivo oferecer histórias 

                                            
36 Järvinen (2008, p 389) define a mecânica expressing como: Expressar-se verbalmente com os meios que o 

sistema de jogo e a tecnologia proporcionam. Exemplos: interpretar verbalmente um personagem em um RPG de 

mesa / live action, ou se expressar por linguagem escrita em MMORPGS, explicar uma palavra em Alias, cantar 

em Singstar etc. No original: Expressing oneself verbally with the means that the game system and technology 

affords. Examples: Verbally performing a character in a tabletop/ live action RPG, or expressing oneself by 

written language in MMORPGS, explaining a word in Alias, singing in Singstar etc. 
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completas, fechadas, prontas - ainda que possam existir exemplos de 

histórias e personagens nos livros de RPG e até mesmo romances passados 
na ambientação. O que encontramos são possibilidades autônomas e 

imprevisíveis, que se realizam em cada momento de jogo através da 

interação entre mestres e jogadores. (KLIMMICK, 2008, p 37). 

 

 

Como podemos observar, o enredo das aventuras no RPG trazem esse diferencial 

criativo próprio de uma narrativa criada de modo colaborativo e cooperativo (na maioria dos 

casos), dado o envolvimento e imersão do jogador por assumir o papel de uma personagem 

dentro de um dado contexto do jogo. Portanto, implica-se que usar RPG no ensino de línguas 

infere qualidade na narrativa, por causa dessa sub mecânica ser o principal input para dar 

início à produção oral, e deve ser vista com muito cuidado considerando, entre outros fatores, 

o nível dos alunos participantes das aulas ou oficina. Dessa maneira, o professor pode 

impulsionar essas “possibilidades autônomas de interação” e consequentemente a produção 

oral dos jogadores, sabendo que a narrativa não muito bem elaborada, deverá produzir efeito 

desmotivante nos jogadores. Por isso, buscamos para os nossos jogos uma narrativa que possa 

oferecer interações entre os alunos e o professor/GM, em virtude de promover mais 

conversing entre os participantes, aumentando as chances de êxito na aplicação da pesquisa 

(WELTMAN, 2007). Assim, tanto o professor quanto o aluno, jogarão um RPG, como 

constatado em leituras (SCHMIT, 2008; PEREIRA, 2011, DOS SANTOS e DAL-FARRA, 

2003; SILVA FILHO, 2019), cujo potencial para a criação de atos comunicativos reais que 

buscamos reproduzir em nossos jogos é amplo. 

Com relação ao ensino de LI no Brasil com o uso de jogos, Vilson Leffa tem buscado 

demonstrar em seus estudos (LEFFA et al, 2012; LEFFA, 2014, 2020) os benefícios dessa 

prática para o ensino de línguas no país. Um ponto que ele busca enfatizar é sobre a realidade 

proporcionada pelo jogo, pois através da imersão das simulações possibilitada pelos jogos, o 

aluno é exposto a situações de uso real da língua e, por esse motivo, o RPG tipifica um 

material autêntico para fins de ensino da língua, conforme Leffa (2012). Sendo assim, 

buscamos conhecer alguns trabalhos que estavam usando o RPG no ensino de LI no país e 

percebemos que esse gênero tem sido aplicado para o desenvolvimento de vocabulário, leitura 

e oralidade incluindo proficiência em LI utilizando o MMORPG. 

Acerca do quesito léxico, Silva Filho (2019) usou um RPG de criação própria para o 

ensino de LI voltado para o vocabulário relativo à festividade do Halloween em escola 

pública. O pesquisador planejou sua aula para, dentro de um mês, contemplar as expressões 
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que seriam necessárias para jogar o RPG ao término de um cronograma e teve que adaptar o 

tempo de aulas semanais (duas vezes por semana) a fim de nas duas últimas aulas, de dez 

encontros, poderem jogar o RPG que havia criado com seus alunos. Ainda segundo Silva 

Filho (2019), todo esse trabalho teve êxito quanto a sua proposta, pois os alunos conseguiam 

interagir mais na aula, eram mais criativos e se sentiam mais motivados pelo incentivo do 

jogo mesmo que só tenham jogado ele em duas aulas ao fim de um mês de preparação. 

Quanto ao uso de RPG no ensino de leitura em LI, Bezerra (2011), explica que a 

motivação para essa atividade geralmente não é desenvolvida no aluno de forma que ele 

permaneça lendo por prazer, pois geralmente a leitura é acompanhada da obrigação de uma 

prova ou vestibular, a qual chegando ao fim passa. Não há para esse aluno um estímulo a ler 

algo por prazer, pois até no contexto de desenvolvimento da leitura (gêneros textuais e suas 

funções, por exemplo) os métodos para isso não se mostram adequados e cativantes para o 

aluno. Por isso, Bezerra (2011), vê na interação do jogador com uma personagem do RPG (e 

principalmente no MMORPG), ou seja, nos textos produzidos para essa personagem (falas 

representadas por textos escritos), uma forma lúdica de atender ao desenvolvimento da leitura 

em LI pelo RPG. Ainda, segundo Bezerra (2011), o prazer dessas leituras se diferencia do que 

é feito comumente em aula, visto que a atividade permanece acontecendo mesmo fora dela 

(nos intervalos de aula ou em outros ambientes fora da escola), poder esse que a leitura 

escolar não consegue exercer, pois ao fim de sua obrigatoriedade, o aluno logo a abandona. 

Soares e Weissheimer (2016), também se dedicaram em estudar o MMORPG, porém 

estavam centradas em analisar partidas nesse SG e como elas poderiam desenvolver a 

proficiência em LI, com participação de jogadores veteranos e pessoas que nunca jogaram 

MMORPG. Foi observado pelas pesquisadoras, um impacto significativo do MMORPG no 

desenvolvimento da proficiência de seus participantes, que ao todo foram dezessete. Também 

chamou a atenção das pesquisadoras, nas respostas obtidas em questionários, o fato de que 

ambos os grupos de participantes buscavam conhecimentos relacionados aos jogos trazidos 

por elas (para poder ter um maior desempenho no jogo) como também se envolviam mais 

com atividades tangenciais a eles (ouviam música em inglês enquanto jogavam, por exemplo). 

Esse ensino tangencial também pode ser percebido em um jogo de RPG de mesa medieval 

fantástico, pois o aluno para jogar o RPG deve aprender o vocabulário que irá usar somente 

no jogo, mesmo assim isso lhe servirá para a prática da oralidade no mundo real. 
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Já no tocante à oralidade, Silveira e Costa (2004) buscaram usar o RPG para essa 

prática criando um cenário real, os Estados Unidos, onde os jogadores enfrentaram uma 

situação de rapto e trabalho escravo no país, nas aulas de um curso de inglês. O professor 

assumiu o papel de todos os NPCs e conversava com os personagens/alunos nos papéis 

daqueles que os mantinham em cativeiro. O professor usou os diferentes níveis de inglês dos 

seus alunos para criar personagens brasileiros de viagem para os Estados Unidos, mas deixou 

claro que todo o diálogo com os NPCs seria em L2, afinal, seus personagens eram nativos 

americanos. Os alunos passaram por várias dificuldades na narrativa, mas no final 

conseguiram a liberdade e, segundo Silveira e Costa (2004), esse contexto mais real trazido 

pelo RPG, provou-se útil para a prática da oralidade. Destaca-se ao fim da narrativa, o fato de 

todos terem conseguido se salvar por causa da personagem/aluna que tinha mais fluência na 

língua, pois ela conseguiu amizades no cativeiro (conversando com NPCs) as quais lhe 

ajudaram a se libertar e pedir ajuda a polícia. Silveira e Costa (2004), não deram maiores 

informações sobre o pós-jogo, mas podemos inferir o impacto que esse jogo deve ter trazido 

para aqueles que tinham um baixo nível de inglês, levando-os, talvez, a outro entendimento 

sobre a língua que estudam e a importância de se comunicar bem a usando. 

Ainda conforme Luiz (2011), o RPG pode trazer benefícios para o trabalho com a 

oralidade em LI devido à possibilidade que os jogadores/alunos têm de se comunicarem e de 

colaborarem em uma tarefa engajadora buscando um fim em comum, o desenvolvimento da 

habilidade oral em inglês. Luiz (2011) buscou em sua pesquisa sobre design de jogos para o 

ensino dessa língua, transformar um jogo existente no mercado em um RPG que 

desenvolvesse a oralidade em LI. Para isso, ele teve como base os estudos de Järvinen (2008) 

sobre design de jogos para o ensino e fez as mudanças necessárias para que seu jogo 

alcançasse o objetivo de sua pesquisa. A primeira e mais importante adaptação feita por Luiz 

(2011) no seu projeto, estava relacionada ao material mecânico do jogo, suas miniaturas 

(tokens) e tabuleiro, por exemplo, visto que o livro do D&D já estava em inglês. Para isso, ao 

invés das miniaturas físicas, o professor/pesquisador fez uso de um computador, um projetor, 

um software e material gráfico digital como cenário do jogo. 

Luiz (2011), também fez uma comparação do livro método que é utilizado em um 

curso de inglês e o jogo D&D, assim concluiu que sua adaptação perderia em termos de 

conteúdo de aprendizagem de línguas. Isso se deve ao fato de que o livro método é sempre 

produzido para trabalhar todas as habilidades de uma língua, pois em contra partida os livros 

do D&D, por ser um produto apenas comercial, estão voltados para a diversão e o mercado 
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consumidor de RPGs de mesa. Porém, se esse jogo for usado para o ensino de LI, ele oferece 

recursos e um material genuíno da língua, portanto, podemos desenvolver habilidades 

linguísticas relacionadas a esse material e a oralidade com a sua aplicação. Contudo, Luiz 

(2011) decidiu não abordar a gramática contida nesse material, pois ainda que se possa fazer 

isso, sua pesquisa tinha objetivo específico de desenvolver a oralidade. Vejamos o Quadro 3 

que demonstra algumas das principais mudanças que Luiz (2011) precisou aplicar em sua 

pesquisa: 

Quadro 3 – Foco de adaptação do jogo D&D. 

 

Fonte: Luiz (2011, p. 117) 

Conforme quadro 3, Luiz (2011) aponta como foi feita a sua adaptação fazendo uma 

relação dos conteúdos trabalhados no livro de D&D e no livro método juntamente com a parte 

mecânica do jogo, as partes destacadas na cor preta significam onde seriam as adaptações do 

seu projeto. Com isso, o pesquisador, adaptou a estrutura física do jogo, o uso de áudios (pois 

no livro de aventuras de D&D não existe nenhum áudio oferecido como é no caso do livro 

método), e vocabulário o qual não exige tanto do aluno, no RPG, assim como na interação 

com um interlocutor, o que vale mais é a comunicação. Para essas mudanças com o áudio, 

Luiz (2011) teve de trocá-los pela leitura, fala ou gravação feita pelo professor/mestre da 

partida a fim de serem usados no decorrer da campanha. 

Por fim, Luiz (2011) também mudou a frequência de uso da língua nativa dos alunos em 

sala de aula ao criar a regra de que podiam apenas se comunicar oralmente em inglês ou 

seriam “castigados” por seus sequestradores. Depois de um tempo de jogo, ele permitiu os 

alunos recorrerem à língua materna quando preciso, inclusive podendo utilizar a escrita ao 

invés da fala em LI, caso quisessem. Segundo Luiz (2011) isso ajudou a trabalhar com todas 

as habilidades de aprendizagem da língua e ainda fez com que o jogo fluísse melhor para 



65 

 

todos os jogadores. Portanto, Luiz (2011) compreendeu, através do feedback de seus alunos, 

que suas adaptações no jogo D&D, conseguiram melhorar a oralidade na língua alvo. 

Assim como Luiz (2011) precisou fazer algumas modificações no jogo comercial D&D 

para que se adequasse ao ensino da oralidade em LI, também fizemos algumas leituras sobre 

os estudos de Järvinen (2008) para tentar assimilar algo de design de jogos nos RPGs que 

estamos propondo nesta pesquisa. Encontramos nessa leitura a afirmação de Järvinen (2008, 

p. 398) de que o ser humano pode apresentar durante um “encontro de jogo”, habilidades 

cognitivas relacionadas com a língua e elas podem, dentro do jogo, ser não aplicáveis ou n/a 

(sem relevância para as habilidades do jogador), triviais (podem ou não ser desenvolvidas no 

jogo) e não triviais ou n/t (podem ser desenvolvidas no jogo). Järvinen (ibidem) ainda 

esclarece a existência de outras habilidades além das cognitivas e psicomotoras, e que é 

preciso, no design de jogo para o ensino de algo, considerar quais serão usadas ou não, 

dependendo do uso desejado e do gênero de jogo. Isso nos fez refletir sobre os próprios jogos 

que iriamos trazer para a nossa pesquisa e o que precisaria ser aprimorado ou adaptado 

considerando, entre outras coisas, essas três habilidades. Portanto, considerando essas 

habilidades conforme dispostas em Järvinen (2008, p.399-406), destacamos algumas 

habilidades cognitivo-psicomotoras que estão relacionadas à língua e contidas em nossos 

jogos como: 

 

1° jogo de nossa pesquisa - Wild Journey:  

leitura - compreensão (trivial, passou a ser n/t), decodificação (trivial) e velocidade 

(trivial); 

fala - habilidade de comunicação (era trivial, passou a ser n/t), produção oral (era trivial, 

passou a ser n/t), estilo oral (era trivial, passou a ser n/t); 

escrita - escrever com coerência (n/a); 

escuta - compreensão (era trivial, passou a ser n/t).  

2° jogo de nossa pesquisa - Infinity Journey:  

leitura -  compreensão (n/t), decodificação (trivial) e velocidade (trivial); 

fala - habilidade de comunicação (n/t), produção oral (n/t), estilo oral (n/t); 

escrita - escrever com coerência (n/a); 
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escuta - compreensão (n/t).  

3° jogo de nossa pesquisa - Viheim: 

leitura -  compreensão (n/t), decodificação (n/t) e velocidade (trivial); 

fala - habilidade de comunicação (n/t), produção oral (n/t), estilo oral (n/t); 

escrita - escrever com coerência (trivial, passou a ser n/t); 

escuta - compreensão (n/t). 

 

Como mostrado nesse esquema, as habilidades triviais como a compreensão de leitura, 

habilidade de comunicação, produção oral, estilo oral e escuta, no primeiro jogo,  precisaram 

ser modificadas, assim como no terceiro jogo a escrita passou a ser não trivial. Isso se deu, 

pelo fato do primeiro jogo não ter sido pensado para trabalhar a oralidade em si, mas para 

desenvolver o aprendizado de vocabulário específico como “animals” e uso do “will” e “can”. 

Já para o terceiro jogo, a habilidade de escrita pode ser desenvolvida muito pelo fato dos 

jogadores precisarem se comunicar vez ou outra com o uso de cartas para enviarem reports 

aos seus líderes. Ainda tivemos qie ampliar o uso da mecânica de conversing, onde a sub 

mecânica de habilidade oral está contida, pois havíamos constatado o pouco uso dela da 

maneira que o jogo havia sido concebido. Järvinen (2008, p.388) exemplifica essa mecânica 

definindo-a como um momento no jogo quando os jogadores podem entrar em diálogo com o 

sistema de jogo ou outros jogadores, e esse diálogo tem consequências formais para o estado 

do jogo (ao contrário da conversa casual na mesa). Por essa razão, ampliamos no jogo a 

interação entre os participantes e o professor que pode atuar como mestre e NPCs ao longo da 

aventura, possibilitando maior prática e produção oral em LI a qual é o foco de nossa 

pesquisa. 

Para finalizar, percebemos que a maioria dos trabalhos que lemos sobre RPG, obteve 

êxito no uso desse gênero de jogo na educação bem como há para o ensino de LI um 

expressivo potencial a ser explorado devido ao seu alto nível de engajamento e aceitação por 

parte dos alunos. Acerca desse potencial, vimos o RPG sendo usado para desenvolver 

habilidades cognitivas variadas como leitura, oralidade e proficiência em LI, logo, parece 

haver um potencial educativo no uso de RPGs para desenvolver habilidades comunicativas 

relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua, que segundo Leffa (2016), no nosso país 

ainda se ensina de forma dedutiva e com ênfase na habilidade de escrita. Leffa (ibidem) 
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também apresenta o fato de dessa abordagem tradicional ser a que mais tempo está em uso no 

ensino de línguas no Brasil, embora a habilidade de fala (LEFFA, BOHN, DAMASCENO e 

MARZARI, 2012) e o ensino comunicativo de LI sejam tão importantes para esse contexto de 

ensino no país (ALMEIDA FILHO e BARBIRATO, 2000). Há, portanto, uma relação muito 

próxima entre ensinar uma língua alvo e jogar RPG, pois em ambos a comunicação e o 

desempenho no uso da fala é de extrema importância para o êxito pretendido, é isso que esta 

pesquisa busca conciliar. Portanto, passaremos para o próximo capítulo onde, de modo 

prático, iremos demonstrar como nossos jogos trabalham as competências relacionadas à 

oralidade e como se pode acompanhar o desenvolvimento do aluno ao longo dos três jogos 

que estamos propondo nesta pesquisa. 
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2. A ORALIDADE EM LI ATRAVÉS DE 3 JOGOS DE RPG 

 

Neste capítulo, buscamos apresentar como os três jogos que dispomos nesta pesquisa 

estão associados às teorias sobre competências relacionadas à oralidade relatadas em tópicos 

anteriores, na tentativa de demonstrar as possibilidades do uso de nossos RPGs para o 

desenvolvimento da habilidade oral em inglês. Isso porque entendemos pelas leituras feitas, 

que é possível usar esse gênero de jogo tanto no ensino de línguas, conforme tem sido 

mostrado por alguns estudos (SILVEIRA e COSTA, 2004; LUIZ, 2011; BEZERRA, 2011; 

SOARES e WEISSHEIMER, 2016; SILVA FILHO, 2019), como também em outras áreas de 

ensino (FAIRCHILD, 2004; SCHMIT, 2008; KLIMICK, 2008; PEREIRA, 2011, SANTOS e 

DAL-FARRA, 2003; AZEVEDO, 2017). Isto feito, dedicaremos este capítulo para expor os 

três jogos de RPG que produzimos e aprimoramos, fazendo uma breve descrição de cada um 

deles (um pouco da narrativa, regras, cenários, etc.), dando exemplos de como devem ser 

jogados ao mesmo tempo em que demonstramos como estimular e acompanhar o 

desenvolvimento da oralidade do aluno no jogo com o auxílio do feedback (sugestões de 

incentivo a produção oral no jogo, anotações, gravação de áudio e vídeo, bem como o 

feedback individual dos participantes). Esperamos ao fim deste capítulo, ter explicado como 

os estudos que apresentamos até aqui estão envolvidos com os três jogos de RPG que estamos 

propondo e de modo prático como as competências relacionadas à oralidade podem ser 

percebidas durante o processo dos jogos. 

 

2.1. Três jogos de RPG: sugestões de uso, acompanhamento e feedback para o ensino 

da oralidade em LI 

Esse tópico foi dividido na tentativa de proporcionar ao leitor uma forma prática de 

acompanhar os três jogos que estamos propondo nesta pesquisa onde iremos descrever um 

pouco sobre cada jogo, dando sugestões de uso (que na maior parte delas, serão dadas entre 

parênteses), exemplos37 de funcionamento dos jogos, formas de avaliar e oferecer feedback 

aos alunos e também dispomos dos planos de aula (ver Apêndice) para o uso dos nossos três 

jogos. Entretanto, antes de seguir com a leitura, gostaríamos de lembrar três requisitos básicos 

para o sucesso do uso de nosso projeto em aula de LI, que são: 

                                            
37 Esses exemplos serão dados em inglês e possuem nomes de jogadores fictícios apenas para ilustrar alguma 

situação de jogo. 
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1. Um dos participantes precisará ter uma fluência básica para estimular os outros 

jogadores a falarem em LI e esse indivíduo não necessariamente precisa ser o 

professor. 

a. Caso o professor não seja a pessoa fluente em sala de aula, ainda assim ele 

exerce papel importante de produzir e guiar seus alunos nos pontos em que eles 

precisam melhorar. 

b. Esse é um importante momento em que até o professor pode aproveitar para 

praticar oralidade com essa pessoa fluente em LI. 

c.  Essa pessoa fluente pode tanto ser um aluno como um convidado ou amigo da 

comunidade escolar, cabendo ao organizador de uma futura aplicação desse 

projeto explicar quem é quem para seus participantes, a fim de evitar confusões 

posteriores do tipo: 

i. O aluno entender que o falante em LI, por ter fluência na língua, sabe 

mais que o professor e por isso deve ser a pessoa a frente do projeto. 

Caso isso ocorra temos duas sugestões: 

 O professor precisa ter a humildade de entender e aceitar que 

precisa aprender a se comunicar em LI pela interação com quem 

quer que seja essa pessoa fluente na língua e essa é uma grande 

chance para isso. 

 O professor pode ficar apenas monitorando os participantes e 

indicando caminhos por onde o desenvolvimento dos alunos 

possa acontecer (questão de vocabulário, ordem das palavras, 

etc.)38 

2. O professor conversar com a sua turma para saber quem quer participar de uma sessão 

de jogo de RPG, pois isso deve ser o ponto mais importante para a aplicação de jogos 

em sala de aula, o querer de todos os participantes.  

                                            
38  Entendemos que é de extrema importância a dedicação e disposição do professor nesse projeto a aprender 

com o aluno, caso necessário, para garantir a permanência do projeto em anos seguintes. Isso é pensado assim, 

pois esses alunos ou amigos da comunidade escolar podem sair do projeto por diversas razões (por finalizar o 

ensino médio, estar empregado, entre outras coisas), mas o professor pode permanecer na escola por mais tempo 

e com isso existe a maior chance do projeto permanecer por um longo periodo na escola. 
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a. Caso alguém não queira participar, não é necessário obrigá-lo(a), já que existe 

a possibilidade do professor abrir uma oficina e com isso os alunos que 

quiserem podem voluntariamente jogar; 

b. Participação voluntária é ponto-chave para o sucesso do jogo na aula ou 

oficina, e o professor não deve negligenciar isso39. 

3. Adequações aos ambientes escolares. 

a. Uma vez que os jogos desta pesquisa foram produzidos para desenvolver e 

estimular a oralidade de alunos que já possuem certo nível de conhecimento de 

inglês, o professor/GM precisa ter entendimento do nível de cada jogador e 

fazer modificações necessárias para a aplicação de nossos jogos com sua 

turma. Para tanto, é preciso considerar as informações contidas no Quadro 

Comum Europeu de Referência, sobre níveis de referência para as línguas (ver 

anexos) e aplicar um teste prático de oralidade (conversação com o aluno, 

considerando o básico daquilo que ele já tenha conhecimento); 

b. Se for necessário, os participantes podem fazer uma revisão sobre o 

vocabulário que pode ser usado em cada jogo e outros mais que possam ser 

necessários para interação entre eles; 

c. As adequações aos jogos aqui propostos devem ser feitas considerando, entre 

outras coisas, o nível dos alunos, ambiente escolar e horários de aulas/oficinas. 

4. Autonomia do aluno em sala de aula. 

a. A autonomia dada ao aluno durante as etapas do jogo é importante para o 

seguimento do projeto, mas isso não nulifica a atuação do professor em sala de 

aula e na sua participação ativa nos jogos e partidas; 

b. O professor possui em nossa pesquisa, a responsabilidade de analisar 

primariamente as participações dos alunos para que haja fluidez no jogo e 

somente através dessas observações é que ele vai concedendo aos alunos o 

controle do jogo. 

                                            
39 Estamos partindo do pressuposto de que foi decisão do professor levar esta pesquisa para aplicar em sala de 

aula, mas de qualquer modo a essência desse requisito é a mesma, ninguém deve ser obrigado a participar do 

projeto. 
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Tendo externado essas informações iniciais, seguimos com as descrições e sugestões de 

uso de nossos jogos de acordo com a sequência a qual devem ser jogados para o melhor 

aproveitamento do projeto. Isso porque, projetamos os jogos para serem usados com a 

estratégia de andaime, onde paulatinamente dispomos de mais input e suporte ao aluno no 

decorrer do projeto, para que possamos aos poucos alcançar os objetivos traçados para nossa 

pesquisa. Vamos então as descrições e sugestões de aplicação de nossos três jogos. 

 

2.1.1 Primeiro Jogo – The Wild Journey40 

Este jogo é um híbrido de RPG com os sistemas storytelling e SG aventura solo 

(denominado por mim de aventura em grupo), a narrativa do jogo foi escrita para ser um RPG 

survival, com interpretação e apenas uma folha de papel contendo pouquíssimas informações 

da personagem (nome, habilidade e número de vidas). As definições dos impasses de batalhas 

são decididas com o lance de dados a depender da habilidade do jogador e esse sistema ocorre 

em turnos, o atacante da rodada fala primeiro, em seguida, o defensor da rodada pode 

apresentar sua réplica (definida durante os minutos de discussão). É preciso esclarecer que 

antes de começar a partida do jogo, o aluno precisa já ter tido uma aula explicativa sobre 

regras e outros detalhes para aproveitar as aulas separadas para o jogo em si.  

Nesse primeiro jogo, os alunos assumirão personagens do tipo raso, sem muita 

informação sobre seus passados ou mesmo uma ficha para eles acompanharem o seu 

desenvolvimento. O seu cenário é pós-apocalíptico onde um vírus criado por cientistas fez 

com que humanos pudessem se comunicar com animais, mas agora esse vírus começa a 

dizimar, apenas, a raça humana deixando alguns poucos sobreviventes (os jogadores). O GM 

pode pedir aos alunos dicas de animais os quais eles gostariam de ver no jogo, os nomes 

devem ser escritos em Inglês e colocados em um saco para sorteio da quantidade “X” de 

animais para a quantidade “Y” de grupos. Sorteado os animais, é preciso um tempo para que 

os alunos conversem entre si e vejam se todos conhecem aqueles animais os quais o grupo 

possui. Em caso de não possuírem esse conhecimento, o GM deve se conter de alguma forma 

para incentivar os alunos a buscar entre si que animais seriam esses. Somente após um tempo 

determinado (3 a 5 minutos, talvez), o GM perguntará aos grupos se todos conhecem aqueles 

animais, se um grupo ou outro não saber o GM deve se prontificar para mostrar uma imagem 

do animal, evitando ao máximo as traduções. 

                                            
40 Descrição dos slides, enredo da história e outras informações no apêndice. 
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Como este RPG é do tipo “survival”, alguns jogadores receberão algumas habilidades 

(doravante skill), que lhes servirá em algum momento de sua jornada no jogo e na cooperação 

para a sobrevivência de seu grupo. Essas skills são: dodge (pode desviar de ataques e 

sobreviver a batalhas), run (pode fugir de uma batalha caso venha a perdê-la), think (pode 

repensar o que disse e jogar os dados novamente), persuade (pode persuadir outros jogadores 

a se juntarem ao seu grupo), craftsman/womanship (pode criar armas para alguém durante 

uma batalha ganhando assim uma segunda jogada de dado). Para cada habilidade existe um 

tipo diferente de dado a ser lançado e um número de sucesso a ser alcançado pelo jogador. 

Nem todas as personagens poderão ganhar ou ter essas habilidades e elas não podem ser 

passadas para outros, mesmo em caso desse jogador ser derrotado41 em batalha e ficar fora do 

jogo. O jogador que possuir uma dessas habilidades deve ficar de fora do jogo se recuperando 

desse revés (de 3 a 5 rodadas ou isso pode ser definido entre os jogadores). 

Após essas etapas iniciais é apresentado detalhes do cenário para os alunos, em uma 

breve leitura apresentada com o auxílio de um projetor em slide ou o uso de algumas 

impressões de imagens para servir de ilustração dos ambientes. O GM precisa deixar claro 

antes de o jogo começar, que embora a interpretação de papel não seja muito exigida, o aluno 

deve estar imerso na interpretação do papel de sua personagem a qual criará (nome, idade, 

origem) e se precisar da ajuda de seus colegas para a formação das sentenças, ele pode assim 

fazer, inclusive durante o jogo. Esse esclarecimento feito pelo GM deve deixar claro a todos 

os participantes que usar a produção oral em língua inglesa é primordial para o 

desenvolvimento de sua competência comunicativa, que todos estão ali para aprender e a 

ajuda dos colegas deve ser vista como algo natural. Isso também não impede que o GM 

incentive o aluno a lembrar de algumas estruturas simples de fala e com isso o incentive, 

sempre que puder, a ter a sua autonomia de fala e aprendizado oral. 

As tomadas de decisões inicialmente devem ser dadas em grupo e faladas por um 

aluno apenas, seja ele o líder do grupo, ou alguém designado para a rodada. Nesse momento 

aconselhamos que todos os alunos tenham a chance de participar e dizer algo, mesmo que 

com ajuda dos colegas. O GM pode dizer aos alunos que para a sobrevivência do grupo, todos 

devem estar dispostos a colaborar e que a ajuda do grupo é vital para a participação e ganho 

de confiança de cada participante.  O mestre, assim como os jogadores, deve aceitar que a 

                                            
41 É importante dizer que os jogadores não morrem nas batalhas, apenas ficam gravemente feridos e não podem 

mais participar do jogo, pois está sendo socorrido e em seguida acamado. A morte total pode passar para o aluno 

a ideia de que ele não poderá mais participar do jogo depois disso e isso pode dispersar o aluno das atividades do 

jogo. 
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situação “survival” do jogo deverá exigir respostas absurdas, mas que devem ser analisadas à 

luz da situação do jogo sem nenhum tipo de restrição aos alunos. Contudo, o próprio jogo 

aponta que toda escolha terá as suas devidas consequências a qual pode até agravar a situação 

no pós-resposta caso não vença na jogada de dados bem como uma má escolha de 

contribuição ou réplica (O jogador levou uma patada de leão no peito, mas pegou de raspão e 

pode ser recuperar em 4 rodadas, mas o outro que foi mordido por um jacaré e perdeu uma 

perna, esse deve perder vantagem em algum movimento no jogo, por exemplo).  

Mais adiante na partida, os grupos terão de decidir se entrarão em combate direto com 

os outros grupos ou irão se juntar a eles e, nessa oportunidade, a participação de cada aluno 

em batalha deve ser incentivada, lembrando que a sua derrota deve ser vista como algo natural 

ao jogo e que não deve ser levado para o pessoal (Os alunos não sabem, mas no final todos os 

sobreviventes irão se unir em um grupo só). Em caso de escolha por batalhas, todas as 

respostas dadas serão analisadas pelo GM e decididas por lance de dados com regras 

previamente definidas. Caso o professor/GM ache por bem, ele pode definir se a colaboração 

dos alunos é aceitável do ponto de vista lógico ou até mesmo se isso vai contribuir para a 

diversão dos alunos. Se a estratégia criada pelo grupo foi muito bem elaborada, o grupo deve 

ter uma segunda chance de lançar dados e isso funciona como um reward para os grupos que 

deram boas contribuições para o jogo, porém é preciso dosar essa recompensa dando um 

limite “X” (isso irá depender do acompanhamento do jogo, mas o número não deve passar de 

cinco).  

Dessa forma, o professor dará um incentivo para que os alunos pensem com mais 

calma (monitorem sua produção oral) e elaborem a melhor contribuição que podem dar à 

narrativa. Por fim, quando todos os grupos sobreviventes se convergirem a um só, o jogo é 

encerrado sem precisar recorrer até o último slide, ou até mesmo a batalhas para a definição 

do jogo, embora dificilmente algum grupo não queira esse momento42. Agora, vejamos um 

exemplo de como uma jogada pode ser entendida como bem elaborada ou interessante para o 

divertimento no jogo: 

Exemplo 1: 

GM dirige-se ao group 2 e explica que o group 1 decidiu atacá-los. 

                                            
42 Em experiências pessoais com esse jogo, houve vezes em que o líder não queria a guerra com outro grupo, 

mas seus integrantes queriam. Daí os integrantes formaram um mutiny e tomaram o controle do grupo e o líder 

foi lançado para fora do grupo se juntando a outro, em seguida. 
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- GM: group 1 has decided to fight your turtle with their Albatroz! 

Group 1 discutem entre si qual a melhor resposta que o jogador “Y” deve dar e 

chegada uma conclusão e esse responde: 

- “Y”: 1 - Our turtle will bite your Albatroz once it gets near the water! ou ainda 2 - 

“I’ll drown the Albatroz once it gets near the water!”. 

- GM: What are going to do player X? 

Player X conversa com seu grupo sobre como devem responder a contribuição do 

group 1 entre si e geram a decisão dita por ele. 

- “X”: 1 - “I will take the turtle to the sky and throw it from high” ou então 2 - “After 

the turtle bite, the Albatroz will thrust a plastic straw into the turtle’s nose.” 

É preciso dar credito a esse tipo resposta criativa, pois enquanto a primeira considerou 

a vantagem da tartaruga em aguardar na água por um ataque e em seguida contra atacar o 

Albatroz, a outra resposta usou o conhecimento de mundo dos jogadores que fizeram 

referência a um vídeo muito popular em algumas redes sociais (vídeo em que uma tartaruga é 

resgatada com um canudo em seu nariz). Com isso, os dois grupos teriam que jogar os dados 

para decidir a batalha, pois as duas colaborações foram dadas como accepted devido à 

possibilidade “real” de acontecerem e a criatividade das respostas. Após isso, caberá ao GM 

descrever o resultado da batalha e quem sabe ofertar aos grupos um reward pela criatividade 

de suas contribuições. 

Quanto à questão do tempo de aula, de acordo com o plano de aula desse jogo, a parte 

final dele pode ter um tempo mais longo do que o planejado pelo professor para os encontros 

que possui regularmente com os alunos. Sugerimos que o mestre verifique a disponibilidade 

de tempo para encerrar o jogo em outra aula ou crie uma maneira de encerrá-lo naquele 

encontro. Vejamos dois exemplos de como encerrar a partida na aula pretendida: 

1. Um cientista criador do vírus sobreviveu e foi encontrado por um dos seus membros 

do grupo. Ele deseja falar com o líder, pois possui informações importantes para lhe 

dar. Com isso, o professor assume esse NPC, avisa que o vírus está se tornando letal 

para a raça humana e que em tal número de rodadas todos os humanos do grupo 

podem (e eles irão) morrer. Isso induzirá um ponto de stress no jogo que irá forçar o 

seu término dando a narrativa uma explicação para o seu término de modo aceitável 

(ou não), encerrando o jogo em algumas rodadas. 
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2. Em dado momento do jogo os alunos formam um conselho de guerra que deve ser 

constituído por humanos e animais. Com isso existe a chance de o GM, no papel de 

um animal/NPC, intervir no tempo de batalhas, aceitando uma aliança com outro 

grupo ou declarando guerra, por exemplo. Fazendo isso, o mestre pode exterminar, 

diminuir ou aumentar o tempo da batalha e da aula de acordo com o cronograma 

pretendido. 

Sobre o desenvolvimento da oralidade, ao fim da aventura, o aluno já deve ter 

produzido bastante, usando algumas estruturas simples de fala como: I’ll ask the lion to jump 

on the cat (e todos irão inferir que essa é a melhora forma de inserir o leão na batalha, ao 

invés de usá-lo como um objeto, tratando como um igual), I can stomp the mouse (caso os 

alunos não entendam o que é stomp em português, o GM pode recorrer uma vez ao gesto), I 

will enter the warehouse (A palavra warehouse deve ser traduzida apenas em último caso, se 

possível use uma imagem para ilustrar o que seja isso) entre outras. Ou seja, além do 

vocabulário aprendido, os alunos devem entender como e quando usar o “will” e o “can” em 

LI. Quanto à prática da oralidade, é necessário que professor esclareça a todos a necessidade 

da contribuição de todos em termos de produção oral para que ele possa avaliar o desempenho 

de cada um no jogo e ajudá-los, apontando onde podem melhorar. Vejamos alguns exemplos 

de como isso pode acontecer: 

Exemplo 2:  

- Player “X”: I can use the elephant to destroy the door. 

- GM: Ok, player X will ask the elephant to break  ou bring down the door. 

Nesse exemplo, o GM busca corrigir o aluno para aos poucos ele perceber que há 

diferença entre usar “can” e “will”, e em momento oportuno, o professor dirá ao aluno, ou 

dará um feedback geral para conscientizar a turma desse erro (caso o professor perceba que a 

frequência do erro foi grande na turma ele pode fazer isso durante o jogo) bem como o uso 

adequado de break/bring down the door, ao invés de destroy the door. Também é preciso 

esclarecer para os participantes da oficina, ou aula, que fluência e pronúncia só irão ser 

aprimoradas se o professor tiver oportunidades de perceber onde o aluno está errando. Caso 

ele se sinta muito pressionado, é bom lembrar que ele fala através de um personagem em um 

ambiente lúdico de jogo, que seus colegas dependem de sua ajuda para vencer na aventura e 

errar no aprendizado de uma L2, é natural. Porém, o professor/GM precisa esclarecer ao aluno 

que é necessária produção oral de sua parte, pois ele precisa de material para que possa 
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analisar e dar um feedback o qual ajude o estudante no aprimoramento do seu aprendizado. A 

diversão ao jogar, entra aqui como uma forma de amenizar a timidez, quebrar o gelo, medo do 

erro, deve ser exposta como o alvo maior do projeto, ou seja, primeiro a diversão e com isso a 

aprendizagem de uma nova língua através do jogo. 

Depois de encerrado o jogo, é importante haver um momento de feedback com os 

alunos e se possível que sejam gravados áudios, vídeos e questionários para poder quantificar 

fielmente o que foi feito no jogo. Como sugestão de questionário, o GM pode indagar os 

alunos em português, se eles entenderam como funciona o sistema do jogo, se eles se sentem 

com um pouco mais de confiança para produzirem suas próprias falas, mesmo sendo curtas e 

o que eles acham que aprenderam durante o jogo (vocabulário, por exemplo). Quanto às 

competências, destacadas a seguir, o aluno, em nível básico (A1), pode desenvolver neste 

jogo: 

➢ Competência de Fala em segunda Língua (GOH e BURNS, 2012, BURNS, 2013): 

pronúncia, algum vocabulário e um pouco de gramática (e.g., uso do “will” e “can”), 

fluência, compreensão da fala do professor/GM, colegas e textos disponíveis para o 

jogo, negociação e gerenciamento da fala (e.g., monitoramento da compreensão, 

reparando falhas de comunicação, etc.), e estratégias de comunicação (e.g., gestos, 

planejamento da produção oral, pedir por esclarecimento). 

➢ Competência Interacional (CELCE-MURCIA, 2007): Conhecimento de atos comuns e 

um pequeno conjunto de atos de fala (e.g., interação com os participantes do jogo, 

expressando sentimentos, lamentando), saber como abrir, desenvolver e fechar 

pequenos atos de conversa (e.g., Ok, I will ask an eagle to patrol the camp. Is this a 

good idea? E encerrar com That's it!). 

Portanto, é muito provável que os alunos ainda estejam tímidos e as estratégias de 

comunicação ainda seja um recurso buscado nos momentos de seus picos de estresse, 

entretanto caberá ao professor evitar a insistência no uso dessas estratégias. O feedback é o 

momento ideal para o professor esclarecer aos participantes do jogo a naturalidade de buscar a 

comunicação com seus pares usando estratégias de comunicação, mas elas não podem ser 

algo continuo durante no jogo. Caso ela aconteça, que seja apenas em momentos de alto stress 

ou como uma busca rápida de comunicação enquanto não se tem aquele conhecimento que, 

uma vez obtido, deve ser estimulado o seu uso. Isso faz os alunos refletirem e entenderem que 

para aprender uma L2 é preciso praticá-la e quanto mais se prática, melhor deve ficar a sua 

fluência na língua. 
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2.1.2 Segundo jogo – The Infinity Journey43 

Este jogo é um storytelling com o tema super-heróis, suas narrativas são pré-definidas 

com finais diferentes, assim como uma aventura solo e as contribuições/ações dos jogadores 

devem ser colocadas à prova em um lance de dados o qual deve considerar a dificuldade do 

contexto criado e essas dificuldades são divididas em: Easy (deve jogar um d4 pra tirar 2 ou 

mais do que isso), Moderate (deve jogar um d8 para tirar 5 ou mais do que isso), Hard 

(precisa jogar um d20 para tirar 13 ou mais do que isso), e nível Thanos (jogar um d10044). 

No slide, as cores dos textos foram diferenciadas em cores diferentes para destacar suas 

dificuldades e fazer o aluno lembrar-se delas (essa é uma estratégia a qual ajuda o aluno a 

perceber a distinção dos perigos que enfrenta em um dado contexto). As ações são tomadas 

em turnos como no primeiro jogo e o professor/GM deve estar alerta para manejar o tempo 

dado aos grupos para darem a sua resposta (de três a cinco minutos, no máximo). Em cada 

turno, os grupos devem escolher uma quantidade de super-heróis necessários para enfrentar o 

desafio proposto pela narrativa, podendo ser usado um ou mais jogadores por rodada. Para 

estimular todos a darem sua contribuição, apenas o herói que for praticar a ação deve falar 

naquele momento, mesmo que peça ajuda aos seus pares caso ainda não se sinta preparado ou 

muito nervoso. Para evitar isso, antes do início do jogo, sugerimos que o professor, não só, 

faça uma revisão do vocabulário já aprendido, como também reforce as perguntas que podem 

ser feitas em inglês, como: How do you say (word)? How do you spell (word)? How do you 

pronounce (word)? etc. Vejamos: 

Exemplo 1: 

Player C: Teacher! How do you say, “flutuar”, in English? 

Teacher: You say “float”, For example “I can float, I will float, etc.” 

Exemplo 2: 

Player C: Teacher! How do I pronounce “hero”? 

Teacher: It’s he-ro. “He” sounds like the pronoun “He” and the second syllable 

sound is“ro”. 

                                            
43 Descrição dos slides, enredo da história e outras informações no apêndice. 
44  Durante o jogo o GM explicará que essa situação é muito especial e pede uma medida a altura, por isso todos 

os heróis sobreviventes devem jogar esse dado e a somatória dos resultados deve ser de 500 pontos ou mais. 
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Nesse segundo jogo, os personagens terão mais detalhes e a imersão no jogo poderá 

ser sentida individualmente, pois cada aluno assume um herói diferente o qual pode contribuir 

em momentos diferentes da narrativa bem como possuem mais dados sobre eles (nome, 

conhecimento de seus poderes e dos poderes que o seu grupo possui), mas ainda são 

personagens rasos. Os jogadores interpretam esses super-heróis com superpoderes sorteados 

entre os alunos para evitar situações que possam atrapalhar a narrativa como um personagem 

com poderes absurdos (viagem no tempo é um deles, pois o aluno pode usar esse poder para 

sempre retornar na narrativa para um ponto no tempo antes de uma derrota, por exemplo). 

Esse tipo de atitude no jogo acarreta no conhecido broken game, ou seja, o poder desse 

personagem é tão forte que dificulta a narrativa assim como quebra regras e sistemas de um 

jogo. Para evitar isso, o GM deve trazer uma lista de poderes para os alunos, explicar cada 

poder em Inglês (essa apresentação deve ser algo breve), em seguida, sortear cada um deles e 

pedir que os alunos pesquisem em casa sobre as possibilidades de uso de seus poderes.  

A divisão dos grupos precisa acontecer neste momento e vale salientar que, se for 

possível, os alunos troquem de grupos ou formem grupos diferentes do primeiro jogo. Essa 

atitude evita a rivalidade não saudável entre os participantes dos jogos, formada pelo excesso 

de competitividade de alunos que sempre formam os mesmos grupos45. Essa rotatividade 

também relembra aos jogadores a importância de se trabalhar com todos para um fim em 

comum, a diversão e o aprendizado de uma LE com o RPG e ainda ajuda na socialização e 

formação saudável de novas amizades. Como forma de reforçar a criação desse espírito de 

grupo, na introdução o GM precisa destacar que diferente do primeiro RPG, neste, cada grupo 

vive em um universo de contextos similares, mas em linhas temporais paralelas.  

Também, não há para esse jogo uma ficha de personagem, mas todos os jogadores 

devem conter um papel e lápis/caneta para anotar o seu nome, poderes e “pontos de vida” os 

quais devem ser 5, correspondente a cada superpoder que o jogador possuir (um personagem 

possui super strength e isso é igual a cinco pontos de vida, mas no caso dele possuir um outro 

poder, no total ele terá dez pontos de vidas e assim por diante). Impressões para a 

apresentação dos cenários também é importante, caso a escola não possua um projetor ou esse 

não esteja funcionando, pois elas ajudam os jogadores a terem uma ideia do vilão a ser 

enfrentado e até mesmo do cenário daquele turno. 

                                            
45 É normal que grupos se formem na sala por afinidade e interesses, mas essa relação não pode ser transformar 

em um complô contra outros grupos e muito menos sair do jogo e ir para o pessoal. 
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Quando o jogo for iniciado, de fato, os alunos devem fazer uma pequena apresentação 

de seus personagens (nome do herói, idade, superpoder e se quiser um pouco do seu 

background). De preferência, que isso seja sem usar papel, mesmo dizendo apenas o seu 

nome, mas que isso seja uma produção oral e não uma verbalização do escrito. Esse momento 

deve ser bem descontraído e livre de pressões de erros, de exposição do aluno e se esse não 

quiser se apresentar a todos, ele pode fazer isso depois, somente ao professor/GM por 

exemplo. Cabe ao professor incentivar a todos os jogadores de modo igual e deixar claro que 

quem quiser, pode não se apresentar, mas pode perder uma ótima oportunidade de aprender46. 

Caso os participantes queiram, é muito bom que eles gravem esses momentos, ao menos em 

áudio para, depois, no momento do feedback pós-jogo, refletirem sobre o seu aprendizado. 

No tocante às colaborações dos jogadores neste jogo, ao contrário do anterior, as 

respostas dadas pelos alunos, serão tratadas como accepted ou not accepted no sentido 

contextual e gramatical de suas colaborações. Vejamos um exemplo: 

Exemplo 3: 

O GM explica que há um ataque de um vilão ao banco e o grupo de heróis precisam 

tomar uma atitude. 

- GM: Hydro, the water body villain (bodily transform himself into a watery liquid 

substance), is attacking the bank. What are you going to do about this situation? 

- Player “X”: I can punch him on his face. 

- GM: Is that your final answer? 

- Player “X”: Yes! 

- GM: Are you sure? 

- Player “X”: Totally 

- GM: Not accepted. You tried to punch Hydro, but his body is water itself and he felt 

nothing from your attack. He attacks you back with a blast of water. One life point is 

lost! 

Aparentemente, a resposta dada pelo aluno era aceitável gramaticalmente, mas para o 

contexto, não, por isso o herói perde uma vida de 5 e isso ajuda o aluno a sempre monitorar 

sua produção oral, não somente do ponto de vista da estrutura da língua, mas de modo à 

identificar o contexto de seu uso. As ações tomadas pelos alunos trazem consequências cada 

                                            
46 O erro deve ser tratado como um momento de aprendizagem, algo comum e não pode de modo algum ser 

entendido como uma chance de chacota ou causador de constrangimento desordenado. 
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vez mais graves para a narrativa do jogo, uma vez que o dilema de vida dos heróis já carrega a 

responsabilidade de ser um modelo de pessoa a qual deve proteger a humanidade dos vilões 

sendo um exemplo para a sociedade a sua volta. Entretanto, é preciso deixar claro que a ajuda 

do grupo e o auxilio do professor estarão sempre à disposição do aluno que ainda possua 

dificuldades na formação de suas falas e não há nenhum problema nisso. 

Com relação ao nível de um desafio proposto, as respostas dadas pelos alunos para 

resolver a situação podem lhes dar “rewards” (assim como o primeiro jogo) em caso de serem 

dignas de uma ação heroica como a personagem salvar muitas pessoas, por exemplo. Os 

rewards neste jogo são divididos em: 

1 - uma nova jogada de dado ganha ao fim de cada nível e (recompensa por ato heroico); 

2 - uma chance de ter 5 vidas novamente, seja por um novo poder/herói adquirido ou pela 

restituição de vida a alguém que tenha sido perdido (recompensa para motivação). 

Na possibilidade de um aluno ser derrotado durante o jogo, o GM deve ter sempre um 

número de superpoderes extras para dar a esses alunos (o segundo reward que citamos) e 

fazer com que ele possa voltar ao jogo assumindo outra personagem. A quantidade de poderes 

dados a cada participante do jogo deve ser de no máximo três, para estimular o 

monitoramento da sua fala, evitando o descuido proposital do aluno em participar do jogo na 

confiança de possuir vidas suficientes para errar a vontade. Há ainda, a chance de um super-

herói, possuir poderes de cura, alto nível de regeneração e ao mesmo tempo superforça ou 

destreza com armas, cada um desses poderes pedirá uma tomada de ação especial e a decisão 

dessa contribuição tem de seguir a regra de dificuldade da situação, como previsto 

anteriormente. Vejamos um exemplo 

 

Exemplo 4: 

O GM explica ao grupo que um de seus jogadores acabou de ser derrotado em batalha 

e não lhe resta mais nenhum ponto de vida para seguir jogando: 

GM: Player “X” has been defeated. 

Player “Y”: I have healing powers and I will heal him now! 

GM: His injuries are severe. Throw a d20 dice and get more than 15 points from it  

and it’s ok. 
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Player “Y”: The result is 13! 

GM: I am afraid you could not do much to help your friend.  

Ou ainda: 

Player “Y”: The result is 18! 

GM: You came right on time. Your friend has recovered one life point. 

De igual modo, pode ser que o GM encontre alunos mais dedicados na criação e 

conhecimento de seus personagens, devido o tema super-heróis estar em alta no momento, por 

isso o professor deve ter total domínio das possibilidades de uso dos poderes de cada 

personagem como feito no exemplo 3 (ou ao menos analisar coerente e logicamente, cada 

contribuição dada à narrativa). Isso também é uma indicação que o vocabulário necessário 

para este jogo é maior do que no primeiro e isso se deve aos superpoderes dos personagens os 

quais não somente precisam ser bem entendidos pelo aluno e seus colegas (no caso do grupo 

cooperar para criar uma boa ação a ser tomada), como a própria descrição da ação da 

personagem e ambas devem estar extremamente presa ao contexto (ver exemplo 3). 

Exemplo 547: 

GM: You are falling from the sky and there is only water below you. 

Player “Z”: I will teleport to the nearest place. 

GM: You can do that, but if you do this you can get crushed, because the speed you 

are falling is the same speed you will come up at the place you are going. 

Player “Z”: I will get the nearest from the water and teleport right above me until it’s 

safe for me to fall into it. 

Para a conclusão do jogo, todos os alunos devem usar um poder infinito para trazer a 

terra a um estado anterior ao início de suas jornadas e salvar os heróis que foram 

exterminados pelo vilão (tanto os do enredo criado, quanto os possíveis jogadores derrotados 

ao longo da jornada). Isso serve como um momento para ressaltar a não competição entre os 

                                            
47 Embora esse exemplo pareça ser exagerado, como já explicamos anteriormente, o aluno pode estar muito 

interessado em explorar os limites do poder de sua personagem e isso não pode ser diferente para o mestre. O 

professor/GM deve explorar esse conhecimento do aluno ao máximo para que possa mantê-lo motivado com o 

seu personagem e com o jogo. 
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times, a necessidade de se trabalhar em grupo, onde todos vencem no jogo e conseguem 

aprender juntos uma L2. 

Isto posto, observando a prática da oralidade, ao fim da jornada, os jogadores devem 

ter ganhado mais confiança em querer colaborar com mais frequência, aumentando sua 

fluência e melhorando sua pronúncia. Até aqui, ele deve ter entendido o domínio do uso do 

“will” e “can” para criar a maioria de suas contribuições, pois esses verbos são os mais se 

usados nas contribuições que os jogadores devem fazer tanto nas suas tomadas de ações como 

nas conversas entre seus pares. Existem também os verbos específicos de cada personagem os 

quais estão ligados aos seus poderes como: dodge, heal, electrify, drown, burn, etc. Todo esse 

vocabulário pode ser usado novamente no terceiro jogo e a confiança ganha aqui deverá 

somar-se ao longo da próxima aventura. Além disso, embora as conversas neste jogo pareçam 

ser bem mecânicas, é preciso destacar que sua função maior é de dar mais confiança ao aluno 

para falar mais e também estender o vocabulário necessário para o próximo jogo. 

Por fim, os alunos ao término dessa jornada, devem ser capazes de construir estruturas 

de falas maiores do que no primeiro jogo, pois as situações de atuar como um super-herói 

pedem falas mais elaboradas devido a todo o contexto o qual envolve esse tipo de personagem 

(esse dilema dos super-heróis, precisa ser esclarecido antes do jogo e aproveitado durante o 

feedback para a turma ). Essa necessidade estrutural da fala também irá ser considerada no 

momento das contribuições dos alunos, pois como mostramos anteriormente, os poderes 

possuem limites os quais podem ser explorados durante o jogo e essa oportunidade de 

engajamento dos participantes nele, precisa ser estimulada.  

É possível que, devido a todo esse stress de falar cada vez mais e se expor para sala, o 

aluno queira usar estratégias de comunicação corriqueiramente e evite falar em inglês. Esse 

tipo de atitude é comum em um aprendiz iniciante de línguas, porém o professor deve no 

feedback individual, principalmente durante o jogo, apontar formas e meios pelos quais o 

aluno deva melhorar a sua produção oral. Para isso, é preciso que o professor disponha de 

todo material possível para esse feedback como, gravação de áudio, pré e pós-questionário, 

diário de bordo, etc. Com acesso a esse material, o professor deverá pedir que o aluno lhe 

envie áudios explicando seus poderes, talvez apresentando melhor sua personagem, 

descrevendo o que aprendeu de novo nesse jogo, entre outros assuntos relevantes para o 

projeto. Vejamos as competências que de forma básica (entre A2 e A1) são desenvolvidas 

neste jogo:  
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➢ Competência de Fala em segunda Língua (GOH e BURNS, 2012, BURNS, 2013): 

pronúncia, mais estruturas gramáticais (e.g., tempos verbais, verbos e advérbios), 

fluência, compreensão da fala do professor/GM, colegas e textos disponíveis para o 

jogo, negociação e gerenciamento da fala (e.g., monitoramento da compreensão, 

reparando falhas de comunicação, basear sua fala em declarações anteriores, etc.), e 

estratégias de comunicação (e.g., planejamento da produção oral, pedir por 

esclarecimento). 

➢ Competência Interacional (CELCE-MURCIA, 2007): Conhecimento de atos comuns e 

um maior conjunto de atos de fala (e.g., interação com os participantes do jogo, 

expressando sentimentos, lamentando, reclamando), planejar cenários futuros, saber 

como abrir, desenvolver e fechar pequenos atos de conversa (e.g., It’s my turn now? 

Ok, I will jump into the enemy and kick him in the face. What do you think? Can I do it 

then? Ok, I'll do that ou that’s it then). 

 

2.1.3 Último jogo: Viheim48 

RPG de mesa que contém: ficha de personagem completa, dados de valores diversos 

para verificar o sucesso de ações variadas, NPCs, mapas, tokens de personagem, livro de 

regras e livro de narrativas o qual é usado para seguir o enredo principal da história, entre 

outras informações. Este jogo está disponível nesta pesquisa em versão beta, ou seja, somente 

partes do primeiro mapa e campanhas iniciais estão liberadas para uso.  

É provável que os alunos nesse ponto das aulas, estejam mais familiarizados com 

todas as formas de sistema e regras de jogo de RPG vistas aqui, mas o professor/GM deve 

proporcionar um momento de revisão acerca do que já foi utilizado nos jogos anteriores, 

como também as estruturas gramaticais desenvolvidas até então (não somente a parte lexical, 

mas também  os conceitos das competências relacionadas a oralidade). O GM deve explicar 

este jogo aos alunos, esclarecendo seu gênero de RPG específico (tabletop) e as suas 

particularidades como o fato de conter personagens, mundo, mapa e outras mecânicas 

diferentes das que foram vistas anteriormente e isso deve auxiliá-los no decorrer dessa nova 

aventura.  

                                            
48 Plano de aula e livro de narrativas e regras iniciais em apêndice. 



84 

 

Os alunos também devem estar mais acostumados com o uso da LI em sala de aula, de 

responder pelos feitos de seus personagens e trabalhar mais ainda a sua oralidade. A 

autonomia, a confiança passada com os jogos anteriores, entre outros fatores de aprendizagem 

de LI, devem ser amplificados aqui, como momentos de maior interação entre os seus pares e 

NPCs, por exemplo. O GM precisa estar alerta em dosar essas interações, principalmente com 

os NPCs, do contrário, alunos podem passar tempo desnecessário conversando coisas 

aleatórias com eles, perdendo o foco das suas missões e do cronograma de aulas/oficina. É 

bom destacar que o aluno deve sentir-se à vontade para falar usando a língua nativa com seu 

grupo, mas não só deve ser incentivado a abandonar essa prática, como precisa entender a 

importância de se comunicar mais em inglês. Cabe ao mestre se comunicar apenas em inglês 

com seus alunos neste momento, na tentativa de estimulá-los a conversar na língua alvo para 

ganhar mais confiança e fluência nela. Pensando nisso, sugerimos para este terceiro jogo que: 

- mesmo entre os grupos, os alunos sintam-se mais a vontade de falar em inglês com 

seus colegas e o professor deve esclarecer que isso é importante tanto para quem fala 

como pra quem ouve e interpreta o que foi dito; 

- o professor pode usar imagens e gestos para auxiliar o entendimento da mensagem  

dada aos participantes sempre que for necessário, evitando ao máximo o uso da língua 

materna deles; 

- os alunos já devem ter chegado nesta etapa entendendo que não importa em qual nível 

de proficiência cada colega esteja, todos devem se esforçar e se ajudar em aprender 

ainda mais a língua; 

- correções diretas precisam ser evitadas, a não ser em casos de alunos que insistem em 

ter esse tipo de feedback, pois isso pode ser interpretado por alunos mais tímidos como 

uma barreira de acesso ao professor e sua possível ajuda. 

Fazendo assim, o aluno poderá perceber o erro cometido sem a necessidade de uma 

correção imediata e direta, ajudando-o a guardar na memória aquela fala direcionada a ele 

(BURNS, 2013) e futuramente essa correção pode fazer parte do seu monitoramento pessoal 

de produção oral. A correção entre seus pares precisa seguir esse mesmo preceito, ser feita de 

forma branda para que os seus pares não se sintam constrangidos em expressar as suas 

opiniões e calem-se por temer serem corrigidos na frente do seu grupo. 

Antes do início do jogo, o GM deve apresentar Viheim, falar um pouco da história 

desse mundo fictício e em seguida quem são os seres habitantes desse lugar (tudo isso está 

contido no apêndice/livro), isso faz com que o aluno tenha conhecimento espacial desse 
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mundo e tenha a curiosidade de encontrar as espécies apresentadas na introdução do jogo. 

Viheim possui traços de vários jogos de RPG medievais, onde cada ilha desse mundo possui 

habitantes diferentes (raças diferentes como, anões, elfos, ogros, etc.), com culturas 

diferentes, porém com algumas semelhanças ao sistema do mundo real (e.g., sistemas 

religiosos e políticos). Um exemplo disso é a ilha onde os seres humanos vivem (Brasilis), em 

que sua sociedade possui semelhanças com a cultura brasileira, contando com vários seres 

fantásticos de nosso folclore, índios e lugares que receberam seus nomes referentes ao Brasil 

da realidade (Brasilis e Nativitatis são palavras em latim que significam Brasil e Natal, por 

exemplo). A língua inglesa é a única falada por seus habitantes, sendo essa na verdade a 

mesma língua para todos os habitantes desse mundo fictício com algumas variações regionais 

(Elfos falam inglês britânico, anões e gigantes falam inglês germânico, Orcs falam inglês 

americano e atlantianos mesclam essas variáveis49).  

No que diz respeito às classes, raças contidas no jogo, embora existam ao menos seis 

tipos diferentes, todos os jogadores interpretam seres humanos e devem apenas escolher a 

qual classe de personagem pertencem como mage, rogue, warrior, priest, templar, pike e 

archer. Todas essas classes possuem o que chamamos neste jogo de “jobs” e com relação a 

isso o jogador pode se especializar em alguma subclasse da sua personagem ganhando novas 

habilidades as quais serão úteis para sua aventura. Um exemplo disso é que o rogue pode se 

tornar um assassin, ganhando assim, habilidades mais específicas de combate e/ou 

habilidades passivas.  

Depois de escolherem a sua classe, os jogadores fazem a montagem de seu 

personagem com a distribuição de atributos e seus respectivos pontos de habilidades de 

acordo com os critérios estabelecidos no livro de regras. Esse é também um momento 

importante do jogo, pois como a ficha do personagem possui apenas detalhes para uso durante 

a partida, caberá ao aluno criar a história de seu personagem (background) e se apresentar a 

seus colegas no início da aventura para que todos saibam seu nome e outros detalhes da vida 

da sua personagem50. 

                                            
49 Essa diferença de sotaques expõe ao aluno a realidade cultural de uma língua falada por povos diferentes em 

regiões diferentes, como acontece no mundo real e enriquece sua concepção cultural de língua. Por isso é 
importante que a pessoa que tenha fluência no projeto se esforce para estimular essa consciência cultural e 

linguística nos alunos. 
50 Sugerimos que uma das perguntas feitas ao aluno deva ser: “For what reason have you joined the 

Bandeirantes?” e que essa questão seja feita em um momento anterior à apresentação para que o aluno prepare 

bem a sua resposta. 
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Quando o jogo começar, de fato, os alunos precisam entender que todo o momento de 

interação com NPCs é muito importante para o prosseguimento do jogo, sendo a 

independência do aluno,na sua produção oral estimulada, usando para isso o vocabulário 

adquirido mais a colaboração de colegas ou mestre para usar frases mais complexas. Isso é 

feito para o aluno desenvolver o vocabulário já trabalhado com ele, fazendo-o entender que na 

interação com o outro é onde ele ganhará, com o passar do tempo, mais confiança e fluência 

em LI. Portanto, se o aluno a todo o momento pedir a ajuda do professor ou GM para 

formular as suas perguntas, corre-se o risco de ele nunca utilizar o vocabulário já aprendido e 

ficar sempre recorrendo a esse tipo de estratégia de comunicação. Assim sendo, caso ele 

insista em perguntas para formular sentenças, longas ou não, como: “how do I say (palavra ou 

sentença longa) in English?”, O GM deve esclarecer a necessidade de se usar o já aprendido 

em momentos anteriores, e que essas frases funcionam perfeitamente para aquele contexto. 

Vejamos como isso pode ocorrer: 

Exemplo 1: 

Player X: How do I say “eu gostaria de lhe dizer que não gostei da armadura que lhe 

comprei ontem” in English? 

GM: Creio que você tenha aprendido algo parecido com jogos anteriores, player X. 

Como o I didn’t like this! Ou I’d like to change this product! (mostrando a armadura ao NPC). 

Não estamos dizendo com  isso, que o aluno não tente aprender novas palavras através 

dessas perguntas, mas esse recurso, se usado demasiadamente, pode levar o aluno a parar de 

monitorar sua produção oral e com isso comprometer o seu aprendizado. Recomendamos o 

uso ponderado dessa estratégia para buscar o aprendizado de palavras ou pronúncias 

específicas somando-as ao conhecimento já obtido para uso em um dado contexto, como: 

Exemplo 2: 

NPC: Would you like to buy this two handed axe? 

Player X: Teacher? What does “two handed” mean in Portuguese? 

GM: One handed axe (segurando a imagem do machado com uma mão ou usando o 

gesto de erguer algo com uma mão), two handed axe (segurando a imagem do machado com 

as duas mãos ou fazendo o gesto de erguer as duas mãos como se estivesse segurando algo). 

Player “X”: Got it. Well, I will take that two handed sword then. 
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Nesse exemplo, o professor/NPC usou um gesto atrelado à fala na tentativa de fazer o 

aluno entender o que significa aquela palavra e essa atitude é a mais correta para momentos 

assim, pois evita a tradução demonstrando ao aluno como ele deve aplicar uma estratégia de 

comunicação (GOH e BURNS, 2012) quando preciso. É importante que o professor/GM 

esteja sempre atento às dificuldades de seu grupo de jogadores, se achar necessário fazer 

algumas revisões de tempos verbais, palavras que eles possam usar durante o cotidiano do 

jogo e as competências que eles já tenham dominado durante o período que estão participando 

das aulas com RPG. 

Com relação à forma de se jogar Viheim, o jogo é dividido entre vários momentos de 

uso de mecânicas como searching, attacking/defending, grinding, conversing, expressing, 

moving (JÄRVINEN, 2008), planning entre outras, que podem ou não acontecer ao mesmo 

tempo. O GM precisa alertar aos alunos quanto as diversas mecânicas do jogo, pois eles 

podem perder o foco do que realmente precisam fazer e para ter o controle sobre tudo isso é 

de extrema importância que o jogador tome nota sobre tudo o que deve fazer no jogo 

(monitoramento das suas missões, aprendizagem e da própria produção oral). 

Uma última sugestão que temos quanto a este último jogo, é que ele seja jogado em 

uma oficina a parte da sala de aula regular, em contra turnos ou em horários não preenchidos, 

mais comuns em escolas públicas, para o seu melhor aproveitamento. Essa sugestão é feita 

para que os participantes do projeto possam jogar Viheim, aproveitando todos os seus 

aspectos, pois a narrativa desse jogo é bem extensa e sua complexidade requer tempo nos 

quais encontros semanais de 50 minutos não são suficientes para isso. Aconselhamos também 

que a duração dessas oficinas seja de no máximo 1h 30min, duas vezes na semana (isso pode 

variar de acordo com a turma, escola, tempo do professor ou participantes). Quanto aos outros 

dois jogos, eles podem ser usados em sala de aula sem nenhum problema, mas precisam 

certamente ser executados em um cronograma muito bem planejado e adaptado conforme 

necessidades dos participantes. 

Ao fim dessa versão beta de Viheim, os alunos devem ter aprendido a segurarem 

conversas mais extensas que as anteriores, terem uma plena ideia do que seja um RPG de 

mesa e o funcionamento de sistemas comuns aos jogos de RPG. Com isso alguns alunos (ou 

todos os participantes do projeto) estão prontos para se tornar GMs de outros grupos, 

auxiliando o uso desses jogos em sala de aula e tendo a oportunidade de levá-los adiante 

como um projeto escolar. Quanto às competências desenvolvidas, este jogo proporciona uso 

real da língua e interação contextual entre interlocutores, logo, todos os quesitos apresentados 
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por Goh e Burns (2012), Burns (2013) bem como os de Celce-Murcia (2007), são 

proporcionados neste jogo.  

No que se refere à formulação dos questionários, avaliações, a lista a seguir busca 

salientar algumas formas pelas quais o professor pode observar e acompanhar os alunos em 

seu aprendizado, como: 

1) pré-questionário para colher os objetivos desejado por cada aluno no projeto, para 

saber o que eles entendem de RPG e ter uma ideia de seus níveis de inglês; 

2) registrar as ações dos alunos no jogo (e.g., escritos, áudios, vídeos), anotando a 

percepção de algumas melhoras na fala ou erros os quais precisam ter uma atenção do 

participante do projeto. Isso pode ser enviado para eles periodicamente por uma via 

opcional (e-mail, aplicativos de mensagens, etc.) ou ser mostrado a eles em um 

feedback individual e geral; 

3) revisões de estruturas básicas de comunicação ou focadas em necessidades específicas 

da turma ou como preparação para o próximo jogo; 

4) pós-questionário ao fim de cada aventura para que o professor/GM considere 

mudanças necessárias nos jogos que virão, acomodando assim os jogos aos objetivos e 

nível de inglês de seus jogadores; 

 

Quanto às sugestões para aplicação, achamos por bem que nossos jogos sejam 

aplicados em uma sequência do tipo andaime - The Wild Journey, The Infinity Journey e 

Viheim - para que aos poucos vá se acrescentando mais falas, vocabulário e interações, 

conforme está exposto na figura 9 a qual representa um modelo cíclico51 das etapas de 

aplicação da nossa pesquisa. 

  

                                            
51 Esse modelo cíclico reforça a nossa tentativa de que a nossa pesquisa se torne uma atividade continuada pelos 

próprios alunos ou pela comunidade escolar. 
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Figura 9: Modelo Cíclico das Etapas de aplicação da nossa pesquisa. 

 

 

 

Concernente à maneira como o professor deve lidar com o erro do aluno, a nossa visão 

de como fazer a correção está de acordo com CAVALARI (2008), pois a pesquisadora explica 

a necessidade de focar no conhecimento que o aluno já possui, oferecer oportunidades para 

que ele aprenda a monitorar sua produção oral e perceba onde está seu erro evitando a 

correção na frente dos colegas (a não ser que o aluno exija esse tipo de correção, ainda assim, 

é bom evitar). Esse tipo de correção na presença dos colegas provoca insegurança e inibe o 

aluno de tentar produzir oralidade futuramente, por isso - ainda que ele exija esse tipo de 

feedback - essa atitude precisa ser dosada, pois os demais do grupo podem se sentir 

constrangidos ao perceber que existe diferenças de tratamento e de nível de inglês no grupo52. 

Também sugerimos que neste jogo, o professor possa tratar os erros com o aluno de forma 

pessoal lhe indicando onde pode melhorar e o que deve fazer para evitar algum tipo de vício 

                                            
52 Se um aluno pede para receber feedback em inglês, isso é bom para ele, mas pode desmotivar outros alunos a 

pedir ajuda por não saberem se expressar tão bem quanto o colega, por exemplo, e por isso é preciso muita 

cautela no uso desse tipo de correção. 
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linguístico, erradicando-o de sua produção oral comum sem restringir o jogador de tentar se 

expressar nas partidas. 

Para finalizar, esperamos que essa forma de aplicação da nossa pesquisa, em forma de 

andaime, sirva para o professor aos poucos trabalhar cada aspecto da oralidade em sua aula ao 

mesmo tempo em que apresenta o RPG aos seus alunos, buscando assim o melhor 

aproveitamento de nossos jogos. Podemos perceber que esse gênero de jogo apresenta muitas 

chances de provocar o aluno a uma produção oral e que isso deve ser levado em consideração 

em nosso projeto mesmo que existam níveis tão diferentes da língua em uma sala. É nessa 

produção e interação que o RPG possui o seu potencial comunicativo e para aproveitá-lo ao 

máximo, as competências de CFL2 (GOH e BURNS, 2012) e CI (CELCE-MURCIA, 2007) 

são cruciais para que a pesquisa tenha sua base teórico-metodológica a qual serve para 

acompanhamento e desenvolvimento dos alunos durante aplicação dos jogos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo propor o uso de três jogos de RPG para 

desenvolvimento de competências comunicativas relacionadas à oralidade em LI em sua 

aplicação. Para tanto, buscamos ao longo dessa dissertação demonstrar os aspectos orais do 

jogo de RPG inerentes ao gênero e usá-los para desenvolver a oralidade tendo como base os 

conhecimentos acerca da CFL2 (GOH e BURNS, 2012) e CI (CELCE-MURCIA, 2007) os 

quais estão a ela relacionados. A opção por essas duas competências se deu pelo arcabouço 

teórico e metodológico oferecido pelas pesquisadoras o qual se mostra útil para o 

acompanhamento dos participantes de um projeto que possa ser desenvolvido através da nossa 

pesquisa. Visto que não observamos somente nas experiências pessoais como também através 

das leituras apresentadas nesta pesquisa sobre a AC a extrema importância da efetuação de 

uma mudança do atual quadro de ensino de inglês no país por uma abordagem centrada na 

comunicação. Para que assim, prestigiando também a oralidade, possamos trazer resultados 

mais relevantes para o ensino de LI, haja vista que a vigente abordagem brasileira a qual é 

voltada para o ensino estrutural ou gramatical da língua, não oferece um ensino amplo de 

línguas, pois deixa de lado a sua prática e produção oral. Assim, também poderíamos 

estimular um maior envolvimento do aluno em seu aprendizado para além do ouvir, 

memorizar, responder questões de múltiplas escolhas e preencher espaços adequadamente. 

Através de nossa leitura e análise dessas duas competências, podemos compreender 

como o desenvolvimento da oralidade é algo que merece um trabalho específico (pois das 

habilidades essenciais para uso da língua é preciso considerar as que estão relacionadas 

diretamente aos atos de fala) e ao mesmo tempo amplo (pois existem outras habilidades que 

não têm essa relação direta com os atos em si ), como as competências de cunho não verbais, 

mas possuem influência neles, principalmente no contexto de L2. Isso é demonstrado na 

própria noção do que é uma AC e consequentemente CC, pelo fato de se mostrar 

imprescindível o ensino estrutural e prático da língua para que o seu objetivo comunicativo da 

abordagem seja alcançado. Portanto, quando visto que as competências interacionais e de 

segunda língua observam tais aspectos e de certo modo possuem conceitos similares como 

demonstramos no quadro 2, podemos inferir que estamos oferecendo com isso uma base 

teórica adequada e referencial para análise de desenvolvimento dos alunos em sala no uso de 

nossa pesquisa. 
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Portanto, através dessas reflexões acerca do tema, esse tipo de ensino tem se mostrado 

um desafio para professores dessa área. Deste modo foi que surgiu nossa hipótese, a saber, 

que o desenvolvimento da oralidade em LI através de jogos de RPG poderia ser possível. 

Ideia essa concebida graças às experiências pessoais no uso desse gênero de jogo, por 

entender o forte apelo por parte dos alunos em relação aos jogos e apoiado pelas leituras 

trazidas para análise nessa pesquisa. Através disso entendemos o role-playing game, como 

uma ferramenta de ensino de línguas, capaz de oferecer um alívio para as aulas tradicionais de 

inglês além de incentivarem a produção e prática da oralidade nessa língua dentro do 

ambiente tão propício de jogos causados pela diversão. 

Do mesmo modo, entendemos o RPG como um instrumento de ensino o qual possui 

um alto grau interativo entre os seus jogadores/personagens em sua narrativa e com isso um 

potencial interativo/comunicativo podendo ser aproveitado no ensino de línguas. Por isso 

nossa pesquisa se esforça para motivar o aluno visando o empenho, engajamento, bem como 

um feedback objetivo e proveitoso para o aperfeiçoamento de suas habilidades orais em LI. 

Esperando também que para o sucesso do uso de RPGs em aula, haja um elemento inerente a 

isso o qual é o alinhamento entre os participantes para aplicação, atendendo assim uma 

demanda por jogos na sala de aula. Uma vez que nesse tipo de cuidado as técnicas e novas 

abordagens conseguem ganhar legitimação pelos membros participantes da aula ou oficina, 

viabilizando uma forma apropriada de lidar com um problema como é o caso falta de prática e 

produção oral em LI. Conforme observado, conseguimos aprimorar e propor três jogos de 

RPG os quais usamos em sala de aula para possibilitar o estimulo ao aprendiz de LI de 

produzir, praticar e desenvolver competências comunicativas relacionadas a oralidade de uma 

forma divertida. 

Entretanto, as mudanças que precisaram ser feitas ao longo do processo de construção 

de nossa pesquisa foi algo que nos trouxe forte preocupação, visto que nosso planejamento 

inicial foi feito de modo a estarmos presentes no processo e não apenas propor como tivemos 

de fazer. Por isso, de todas as inquietações e mudanças já citadas em nossa dissertação, a que 

mais nos preocupou foi à necessidade de um falante fluente em LI para promover a interação 

entre os alunos, para que este também servisse como um instrutor e criador dos feedbacks. Por 

isso sugerimos no caso do professor não possuir fluência necessária para estar à frente da 

mesa, que ao menos seja usado um aluno, monitor ou até um agente escolar como mestre do 

jogo, sem retirar a figura do professor como responsável por aplicar a pesquisa e acompanhar 

a aprendizagem de seus alunos. Apesar disso, nos esforçamos nessa dissertação para 
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permanecer na linha do objetivo inicial (foco em desenvolver a oralidade), oferecendo o 

suporte necessário para o caso de uma aplicação, onde o professor e seus alunos possam ter 

uma fonte teórica da qual possam sempre buscar referências. Portanto, entendemos que nossa 

proposta em usar RPGs nesta pesquisa, dentro desse viés interacional/comunicacional, é capaz 

de proporcionar ao aluno a prática de oralidade em LI a fim de desenvolvê-la.  

Todavia, apesar dessas afirmações, vale ressaltar que mesmo com todos os argumentos 

positivos sobre o uso de jogos em sala de aula, não podemos considerar nossos jogos e nem o 

gênero RPG, de modo geral, como a solução para todos os problemas existentes na educação 

do nosso país, mesmo que o potencial de aplicabilidade do RPG em sala de aula ainda pareça 

ser positivo e aparentemente infindo - existem fatores inerentes ao ser humano os quais 

podem tornar inviáveis a aplicabilidade dessa ferramenta como: desmotivação dos alunos (por 

fatores pessoais e de aula), falta de estrutura na escola, tempo de aula, má formação do 

professor, filtro afetivo (KRASHEN, 1985), preconceito acerca do RPG, entre outros, são 

exemplos disso.  

Também entendemos como indispensável considerar a existência desse último ponto 

ressaltado, o preconceito, pois conforme expõe Fairchild (2004) ele precisa ser discutido com 

seus participantes para que possa ser desfeita a imagem de sua relação com o ocultismo e 

afins. Para tanto, é preciso trazer os responsáveis dos participantes para um momento de 

explanação do gênero, seus benefícios e as razões pelas quais ele propicia um ambiente 

divertido em sala de aula sem deixar de lado a aprendizagem da língua. Isso, pois os pais e/ou 

responsáveis pelos discentes podem ser os maiores a  impedir a participação dos alunos que 

queira se juntar o projeto, acarretando uma maior frustação com a disciplina, seja por ver uma 

chance de aprender inglês comunicativamente escapar, seja porque seus colegas conseguiram 

participar sem maiores dificuldades ou outras razões relativas a essa proibição. Esse tipo de 

situação ainda acontece e é compreensível em certo ponto, pois estamos trazendo algo externo 

à sala de aula o qual possui um estigma social fora do contexto escolar e isso certamente 

influência na sua escolarização (FAIRCHILD, 2004). Logo esse preconceito contra o RPG se 

enquadra em um fator externo de intervenção (pelos responsáveis dos alunos), consoante com 

o que diz Almeida Filho (2007) sobre esse tipo interferência na sala de aula de LI. Assim, é 

no diálogo com a comunidade escolar, no esclarecimento sobre o que é RPG e da obtenção de 

informação acerca do gênero que se pode extinguir conceitos errôneos concebidos sobre o 

tema. 
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Em conclusão, entendemos o jogo de RPG como uma ferramenta a qual, se bem 

usada, pode ocorrer uma mudança no ensino e aprendizagem de LI no que concerne a 

produção e prática oral atualmente disponibilizada nas aulas da disciplina, dado o seu 

potencial comunicativo/interativo. Gostaríamos também que pudéssemos estar presentes na 

aplicação desse projeto e ter participado de sua aplicação, porém a pandemia nos impediu de 

consumar essa intervenção. Contudo, conjecturamos a possibilidade de aplicação dessa 

pesquisa, uma vez que as aulas voltem a ser presencial ou haja um tempo hábil para aplicação 

usando ferramentas online de fácil acesso aos participantes, ou seja, sem as incertezas desse 

momento tão sombrio de nossa história. Dessa maneira poderíamos analisar de modo prático 

esta pesquisa usando a base teórico-metodológica das competências que apresentamos aqui e 

com isso investigar os resultados obtidos antes, durante e no pós-execução. Dessarte, 

esperamos que os três jogos de RPG apresentados nesta pesquisa possam favorecer a 

interação entre os alunos e professor em LI, entendendo que existe nesse gênero de jogo a 

possibilidade divertida da aprendizagem dessa língua com foco para o desenvolvimento da 

oralidade. Que seja este projeto seja usado For the greater good!53 

  

                                            
53 Essa expressão em inglês é corriqueiramente usada nas minhas aulas quando aplico esses jogos, pois 

esclareço aos alunos que o RPG será usado para um bem maior, o desenvolvimento da oralidade dentro de uma 

abordagem comunicativa de ensino de LI. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Plano de Aulas para os jogos com RPG 

Professor: 

Conteúdo: Fomento e Desenvolvimento da oralidade em língua inglesa com o uso de jogos 

de RPG. 

Turma ou Oficina: 

Quantidade de Aulas: 14-15 encontros de 50 minutos cada. Caso a turma decida continuar, o 

3º jogo pode ser mais bem aproveitado, se jogado em uma oficina a parte das aulas regulares 

em encontros que durem 1 hora e 30 minutos cada. 

Competência: fala (central), escrita, escuta e leitura (periférico, mas não menos importante) 

Materiais necessários para a atividade: Papel, caneta, lápis, borracha, data show e mesa (ou 

espaço/móvel similar). 

Introdução sobre jogos de RPG e competência relacionadas à oralidade (50 min de 

duração) - Nesta aula introdutória o professor deverá explicar para seus alunos o que é um 

RPG, seguindo as definições mostradas em nosso projeto, CFL2 (GOH e BURNS, 2012) e 

Competência Interacional (CELCE-MURCIA, 2007) e por conseguinte como o uso do gênero 

RPG desenvolve e estimula a prática da oralidade. Isso dará para o aluno uma ideia do que 

esperar com esse projeto e assim gerir o seu aprendizado de acordo com as suas necessidades. 
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1º Jogo: The Wild Journey 

Organização da turma: Os alunos devem se dividir em no máximo 4 grupos de 10 jogadores 

e no mínimo 2 grupos com 2 jogadores cada. As cadeiras devem formar círculos (em caso de 

grandes turmas) e espalhar-se pelo ambiente escolhido. 

Aula Introdutória ao jogo (50 min de duração): Nesta aula introdutória, devem-se 

apresentar os objetivos do jogo e explicar que o seu uso tem o objetivo de fomentar e 

desenvolver a oralidade em língua inglesa usando, inicialmente, simples estruturas da língua e 

aos poucos avançando nesse sentido, bem como a promoção a confiança, autonomia do aluno 

no ensino e a produção oral em LI. Essa introdução deve levar entre 10 e 30 min. No referente 

à introdução do jogo, essa deve ser feita no ambiente escolhido para o projeto usando 

impressões de folhas ou projeção visual. Nessa oportunidade, é importante que o aluno 

entenda a narrativa proposta pelo jogo para que em seguida possa basear as suas decisões 

necessárias para cada ocasião em que precise colaborar com este RPG. Por fim, caso o 

professor ache necessário, ele pode fazer uma revisão de verbos e mostrar estruturas simples 

de comunicação rápida para auxiliar os alunos no decorrer do jogo (até que se encerre essa 

aula). 

Aula 1 (50 min de duração) - Nessa aula deve-se dividir os alunos em grupos a depender da 

quantidade de jogadores presentes, isso deve ser feito através da escolha do professor ou de 

uma seleção feita pelos alunos (1-7 min). Em seguida vem a introdução do jogo através da 

leitura do GM acerca do cenário e ambiente do jogo (15-20 min). O jogo se inicia ainda nesta 

aula e os alunos precisam preparar uma breve introdução de seus personagens como nome, 

idade, onde nasceu ou de onde é (15-20 min). Caso os alunos queiram apresentar suas 

personagens com origens de países que não falam a língua inglesa, o professor/GM pode 

estabelecer que para a comunicação com todos os super-heróis mundiais, o inglês será a 

língua para isso. Para cada momento do RPG em que os alunos devam tomar uma decisão 

devem ser dados a eles 3 minutos, os jogadores devem alcançar o contexto de número 3 e 4 

contidos na apresentação do jogo. O aluno inicia nesta aula o uso das estruturas trabalhadas na 

aula passada e deve entender que o RPG exige que o jogador assuma o papel da sua 

personagem, pois essa questão da simulação é onde o aluno pode se sentir mais à vontade para 

contribuir comunicativamente com o jogo. 
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Aula 2 (50 min de duração) - Deslocamento dos alunos para formarem seus grupos (2-5 

min) e continuação do jogo a partir do contexto 3 e 4. Este jogo precisa ter trabalhado as 

simples frases e sentenças estudadas anteriormente ou as que o aluno já possua domínio, 

acrescentando algumas perguntas simples, mas que podem auxiliar o jogador com a mecânica 

conversing (perguntas como: how do I say… in Portuguese ou ainda What does… mean? São 

exemplos de perguntas a serem usadas aqui). Quanto ao jogo, à narrativa pode ter alcançado o 

contexto de número 11 ou 12 e o aluno já deve entender que, além da interpretação, o RPG 

possui um sistema de regras de batalhas para que suas narrativas possam ser justamente 

decididas criando assim um controle saudável para o jogo. 

Aula 3 (50 min de duração) - Deslocamento dos alunos para formarem seus grupos (2-5 

min) e continuação/encerramento da aventura definida em batalhas, alianças formadas no jogo 

ou a intervenção criativa do GM. O aluno já teve grandes oportunidades de usar as estruturas 

trabalhadas inicialmente e outras mais que tenha aprendido durante o jogo. Quanto ao jogo, o 

aluno já deve ter entendido as premissas básicas de um jogo de RPG que é a interpretação de 

papel e sistema de regras por jogadas de dados para decidir suas colaborações. 

Fim do jogo e avaliação (20-30 min de duração): Depois de concluir este jogo, o professor 

precisa aplicar um questionário e pedir que os alunos o respondam, bem como a uma 

entrevista individual sobre o monitoramento da aprendizagem de LI deles. Na eventualidade 

do aluno não querer responder a pesquisa naquele momento, é pertinente explicar a todos a 

possibilidade dessa entrevista ser enviada por áudio, usando um aplicativo de mensagens, 

assim como a sua importância desse envio para a construção de um bom feedback e 

continuação das aulas. 

Feedback (30 a 50 min de duração): Nessa aula, posterior a aplicação do questionário e  

análise da entrevista, o professor precisa reunir os alunos e ler uma análise geral de todos os 

feedback. Após isso, o professor oferece o feedback individual dado a cada aluno. 
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2º Jogo: The Infinity Journey 

Aula Introdutória (50 min de duração) - A turma deve ser dividida mais uma vez, só que, 

desta feita, é primordial a nova formação de grupos, diferentes dos primeiros para se evitar a 

formação de rixas e outros ambientes não saudáveis para o jogo. Esse tipo de atitude ajuda a 

conscientizar os alunos que todos estão ali para aprender inglês e se divertir com RPGs (10 a 

15 min). Após esse momento, o professor/GM introduz o jogo (regras e cenário), em seguida 

o sorteio de poderes para os alunos que devem levar para casa e pesquisar sobre seus poderes 

obtidos (resto da aula). 

Encontro extra (30 a 50 min de duração) - Na necessidade de sanar dúvidas dos alunos 

sobre algum aspecto gramatical da língua inglesa ou para prepará-los para o uso de novas e 

maiores estruturas de sentenças, essa aula deve ser criada. 

Aula 1 (50 min de duração) - Essa aula deve começar com a apresentação de cada super-

herói que está se dispondo para ajudar a Terra na luta e a vida no universo contra terríveis 

vilões, ou seja, mais uma apresentação dos alunos sobre suas personagens (15-20 min). No 

contexto 1, o primeiro vilão a ser enfrentado deve ser descrito para os jogadores (que tipos de 

poderes ele possui, por exemplo) e antes de prosseguir com a aventura é importante saber se 

alguma dúvida em relação às regras do jogo ainda persiste (5-10 min). Não existindo 

nenhuma dúvida, os alunos devem começar a escolher quem irá enfrentar cada vilão e ajudar 

quem for colaborar com a narração para a sua fala, deixando fixo o tempo de 3 minutos no 

máximo para se passar a resposta construída antes de cada decisão. Vale ressaltar que os 

alunos não são impedidos de falar entre si na língua mãe, mas aos poucos eles precisam deixar 

de usá-la e passem a usar as formas básicas de comunicação aprendidas até aqui ao ponto em 

que vão dominando novas. Se tudo der certo, os alunos devem alcançar o contexto de número 

3 da aventura. 

Aula 2 (50 min de duração) - Deslocamento dos alunos para a sala de aula (3 a 5 min). Faça-

se uma breve revisão de algumas palavras aprendidas de forma falada que possam ajudar os 

alunos a não se esquecerem do vocabulário aprendido (10 min) e então o jogo deve ser 

retomado de seu último contexto (que deve ser o de número 4). As batalhas se tornam cada 

vez mais difíceis e os alunos precisam atentar cada vez mais aos detalhes da narrativa antes de 

dar suas colaborações. Portanto, contando que cada contexto nessa aula tome entre 7 e 15 
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minutos para ser concluído (entre descrição do contexto, cenário e tomada de ações) a aula 

deve se encerrar com o contexto 7 , finalizado ou não. Como é visto nos contextos, cada vilão 

apresentado junto ao contexto deve tomar um pouco mais de tempo para as explicações de 

seus poderes (apresentação de um pequeno background da personagem), inclusive científicas. 

Porém tudo deve ser feito do modo mais simples possível para que todos da sala possam 

entender o que está acontecendo desde que não se esqueçam de pedir que os alunos estejam 

sempre dando as suas respostas em inglês. Deve-se considerar também que cada super-herói 

do jogo possui habilidades específicas e suas falas devem contemplar a situação proposta pelo 

GM. O aluno precisa entender que a dificuldade do jogo aumentou e com isso as suas regras, 

seguindo assim com o nosso planejamento de em cada etapa da pesquisa, aumentar o nível 

dos jogos como também o fomento para a produção oral dos participantes do jogo. 

Aula 3 (50 min de duração) - As batalhas adentram ao seu nível mais difícil, exigindo de 

seus jogadores respostas melhor elaboradas e para se manter o nível de estímulo a diversão e 

aprendizado é preciso ver se a turma necessita de uma ajuda gramatical ou lexical. Isso deve 

ser percebido pelo professor, pois existem alunos que não gostam de se expor e dizer que 

precisam de ajuda até que lhe é dada a oportunidade de falar e ele se constrange pelo medo de 

errar. A turma toma o seu lugar no ambiente do projeto para que se reinicie o jogo no contexto 

7 ou 8, podendo alcançar o contexto 9. 

Aula 4  (50 min de duração) - O jogo é encerrado aqui de uma forma bem engraçada, pois 

dificilmente os alunos sobreviverão a essa jornada devido o jogo ter sido planejado para 

mostrar o quão difícil deve ser a vida de um super-herói. Contudo é nessa construção do herói 

que o aluno mantém o seu estímulo, pois é nessa vontade de defender seus colegas na 

aventura, e talvez vingar quem já se foi, que é criado um clima de sempre ter alguém ou algo 

pelo que se deve lutar (missão indireta do jogo). 

Fim do jogo e Avaliação (50 min de duração): Aqui é o momento preparado para se obter o 

feedback dos alunos e concluir tudo sobre o jogo. Essa oportunidade de diálogo é muito 

importante, pois antecede o último RPG, por isso o detalhe de cada feedback deve ser dado 

com a maior tranquilidade e livre da pressão de tempo. Os áudios devem ser gravados ou 

enviados posteriormente caso os alunos achem por bem, porém, mais uma vez, é importante 

ressaltar que o feedback passado ali no momento da aula é muito relevante para a 

compreensão do professor acerca de como o aluno vem progredindo nas aulas. Isso porque, 
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um áudio enviado por mensagem posteriormente a aula, pode não ser tão fidedigno ao que o 

aluno queira dizer na realidade do momento, pois pode sofrer a influência de outros alunos 

além da possibilidade de roteirização das respostas e o esquecimento de algo que quisesse 

dizer no momento. 

Feedback (30 a 50 min de duração): Após o momento de feedback individual de cada aluno 

deve-se juntar a sala novamente e juntos todos devem discutir os pontos fracos e fortes do 

jogo usando o feedback recolhido dos alunos na aula anterior. Isso ajudará o professor a ver se 

os alunos realmente estão entendendo as mecânicas dos RPGs propostos, monitorar a 

aprendizagem individual e da turma, bem como pensar em quais mudanças ele pode 

acrescentar na próxima aventura. 

 

3º Jogo: Viheim 

Introdução - Parte 1 (1h 30 min de duração): Sugerimos o uso desse jogo fora da sala de 

aula ou planejado para ser aplicado com alunos que voluntariamente queiram continuar com o 

projeto em uma oficina. Isso porque devido a sua complexidade, todas as suas etapas devem 

ser preparadas com o maior cuidado para os alunos buscarem a maior autonomia possível e 

poder jogar o jogo com pouco auxílio do professor. Se for o caso, o professor pode usar 

alunos como GMs em cada mesa e ficar apenas observando a todos e auxiliando quando 

necessário, usando esse momento para treinar futuros alunos/GMs. É preciso que o professor 

esclareça para os alunos as etapas deste último jogo e estabeleça um cronograma de aulas, 

objetivos e tenha dos alunos as suas expectativas. Isto posto, o professor deve agora dividir os 

grupos considerando o nível de cada aluno, pedir aos alunos a escolha dos grupos ou fazer um 

sorteio de formação dos grupos (30 - 45 minutos até aqui). Uma vez que os grupos estejam 

formados, o professor deve dar aos alunos o livro de regras e narrativas aos alunos (é bom que 

alunos de alto nível estejam divididos nas mesas de jogo, pois eles possuem potencial para 

serem futuros GMs e isso ajuda a equiparar o nível de todos os grupos) de cada mesa e logo 

em seguida iniciar a leitura e explicação das regras tópico e subtópico, um de cada vez (o 

resto da aula). 
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Introdução - Parte 2 (1h 30 min de duração): Nesta aula, algumas regras básicas já devem 

ter sido explanadas e o prosseguimento da leitura do livro deve variar de turma para turma. 

Esse momento é importante para explicar aos alunos a importância de buscar a autonomia na 

criação de suas falas, permitindo que eles se sintam à vontade para errar e experimentar a 

comunicação entre os seus colegas em LI. Existe a possibilidade de o número de estratégias 

de comunicação aumentar aqui, mas isso não é algo preocupante para o momento caso a 

turma ainda esteja se nivelando. Os alunos também precisam entender para esse jogo, um 

número maior de mecânicas como: attack, defence, planning, e até mesmo usarem contas 

matemáticas (em inglês) com mais frequência para obter os resultados de batalha. Caso haja 

necessidade, o professor pode revisar contas matemáticas simples e sentenças básicas para 

conversação com os futuros NPCs desse jogo. Esse último ponto é muito diferente dos jogos 

anteriores, pois as conversas (conversing) com os NPCs deste jogo podem acontecer a 

qualquer momento, mas deve-se esclarecer que elas devem durar o suficiente, pois ainda que 

o jogo possa tomar um tempo além do planejado, esses alunos possuem outras disciplinas, 

afazeres e cronograma escolar a seguir. É importante ressaltar que por mais difícil essas 

explicações possam parecer, durante o jogo ele irá se auto explicar, durante as conversas com 

NPCs ou durante as batalhas, por exemplo (30 - 50 minutos até aqui). Tendo explanado todas 

essas situações para os alunos, a descrição do mundo de Viheim, a criação dos personagens 

dos alunos devem ser iniciadas. (O tempo que resta para o fim da aula ou encontro) 

Encontro 1 (1h 30 min de duração) – As primeiras movimentações dos jogadores no cenário 

do jogo devem ser dados aqui, pois depois de aprenderem as regras, entenderem o cenário e 

contexto do jogo, além de criado suas personagens, resta agora colocar esse conhecimento em 

prática. A primeira etapa dos alunos no jogo é de ir ao mercado próximo da praia e lá comprar 

porções ou outros itens que queiram levar para a sua jornada. Essa compra é muito importante 

para a viagem, por isso o GM deve deixar claro a sua obrigação. A autonomia dos alunos 

nesse jogo é alta e caberá ao GM manter o foco dos jogadores nos objetivos afim de não 

permitir que se desviem das suas missões (os jogadores devem ser lembrados de que precisam 

tomar anotações no jogo e monitorar as suas missões a todo o momento). Essa ida à loja é um 

dos primeiros encontros com NPC na aventura do jogo e mostra-se uma conversa aberta onde 

os alunos podem barganhar por preços, tirar dúvidas sobre itens, entre outras coisas. As 

batalhas tomam a maior parte do primeiro mapa do jogo, fazendo o moving e o grinding as 

maiores mecânicas em uso para esse momento. Se tudo correr bem, os alunos devem ter dois 

dos 5 (os outros 4 são com um fantasma, a Cuca, o Boto-cor-de-rosa e a Vitória Régia) 
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principais encontros com NPCs dessa região do mapa, sendo esse encontros com a 

personagem folclórica Yara e o vendedor da loja. Também é preciso estimular a conversa com 

os NPCs deste jogo, pois elas podem levar os alunos a fazerem descobertas interessantes 

sobre seu enredo e futuras missões, servindo como uma forma de manter o aluno sempre 

alerta e monitorando suas informações e futuras produções orais (perguntando, explicando, 

concordando, etc.). 

Encontro 2 (1h 30 min de duração) - Nesta segunda aula os alunos devem ter massificado 

algumas frases simples para a jogabilidade e agora o encontro com outros NPCs deve dar 

lugar a conversas um pouco mais. Durante as conversas com os NPCs os alunos devem estar 

cientes das decisões tomadas, pois essas devem interferir no futuro do jogo e da mesma forma 

esse cuidado tem de ser tomado pelo GM para que ele/ela guie os jogadores da melhor 

maneira possível na narrativa. A interação entre jogadores, GM e NPCs aumenta o grau de 

conversação em sala de aula e estimula até os mais tímidos a falarem um mínimo em sala de 

aula e o trabalho com esses deve se dar na próxima aula. Os alunos devem aqui já ter 

encontrado com a Cuca e tomado algumas das decisões importantes para a jornada. 

Encontro 3 (1h 30 min de duração) - Nesse encontro os alunos já devem ter conversado 

bastante entre si e decidido o que fazer com o pedido feito pela Cuca, essa decisão não irá 

influir na narrativa do jogo em si, mas deve marcar a aventura dos alunos, caso seja mal 

tomada. Também nessa etapa do jogo os alunos devem ter entendido que o jogo sempre 

exigirá de um ou outro jogador especifico decisões sobre o que deve ser feito e é aqui que 

deve se destacar a importância da participação de todos no grupo para essa elaboração. Ao 

fim dessa primeira etapa do jogo os alunos já devem se sentir mais confiantes nas suas falas e 

isso será testado, pois, mais uma vez, eles terão de ir ao NPC na loja próxima da praia e dessa 

vez eles são levados a querer barganhar um menor preço nas poções. Em seguida os jogadores 

serão levados ao outro lado da ilha para investigar o que está havendo por lá, seguindo as 

informações da missão dadas por um NPC. Outras batalhas e algumas regras específicas de 

cada NPC mudam aqui e os alunos devem estar atentos a isso, tanto quanto as conversas que 

estão mais longas. Nesses momentos iniciais o aluno ainda pode precisar da ajuda dos colegas 

para a sua prática de oralidade, entretanto, o professor/GM deve assegurar que esse aluno se 

esforce para ganhar a sua autonomia no jogo (Algumas decisões no jogo deverão ser tomadas 

especificamente por um jogador, esse momento pode ser aproveitado pelo GM ao impedir que 
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o jogador tente a ajuda dos colegas, tomando essa decisão sozinho com o conhecimento de 

língua que possui).  

Encontro 4 (1h 30 min de duração) - no quarto encontro, os jogadores já devem ter 

alcançado a outra parte da ilha, recolhido as informações pedidas por um NPC do jogo e então 

seguem em direção a Nativitatis mais uma vez. Aqui ocorrerão conversas que devem ser 

guardadas para um futuro bem distante e importante do jogo e tudo o que for dito pelos NPCs 

da aldeia deve ser anotado. Como essas informações são decisivas para o jogo, é importante 

que o NPC fale com clareza essa tomada de nota pelos alunos e todos precisam estar atentos 

para ouvir e colher informações para depois, em conversa nos grupos, entender tudo o que foi 

dito e ter certeza de suas missões, por exemplo. No caso disso não acontecer, o professor/NPC 

que guia as personagens na narrativa no início da aventura, pode enviar uma dial (concha do 

mar gravadora de voz, usada para o envio de mensagens de audio) por um pássaro, caso 

perceba que os alunos estão se perdendo no jogo. Depois disso os jogadores terão algumas 

batalhas menores e duas um pouco mais relevantes para encerrar essa etapa do jogo. É 

importante que o professor esteja sempre incentivando os alunos a falarem em inglês até nas 

mínimas coisas e para isso ele também deve usar a interpretação dos NPCs para trazer algum 

aluno menos participativo para a conversa, ainda que essa seja uma contribuição tímida. Ao 

fim dessa aula os jogadores devem ter encerrado todas as missões para dessa ilha e o GM 

pode se sentir à vontade para criar uma ou duas missões paralelas para o grupo antes que eles 

sigam viagem para as outras ilhas do mapa encerrando a primeira etapa do projeto. 

Fim do jogo e Avaliação (1h 30 min de duração): Essa aula pode ser a mais importante de 

todas, pois é nela onde se decidirá a continuação do projeto na comunidade escolar. Portanto o 

feedback dos alunos deve ser o mais sincero e robusto possível para que na aula separada para 

o feedback, o professor tenha material suficiente para entregar aos alunos. O fim desse ciclo 

também é relevante para uma auto avaliação dos alunos no aspecto de aprendizagem, 

desenvolvimento da oralidade e saber se eles entenderam bem o que é um RPG e se 

conseguiram alcançar o que haviam planejado no início das aulas. Áudios, questionários e 

entrevistas possivelmente serão mais longos e demandam um tempo maior para serem 

analisados pelo professor. 

Feedback (1h 30 min de duração): Em uma aula posterior à conclusão e avaliação dos 

alunos o professor deve ter esse momento de feedback individual e em seguida discutir com 
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os alunos interessados sobre a continuação do projeto e os desafios para isso. Todos os 

objetivos e pretensões dos alunos devem ser discutidos aqui para que o professor também 

entenda o nível de satisfação de cada aluno, ver se o grupo pretende levar adiante o projeto e 

como eles e a escola podem ajudar com isso. 

Conclusão: Depois de concluído essa etapa da pesquisa, o professor deverá ter de seus alunos 

informações sobre como foi ter trabalhado com jogos para o ensino e prática da oralidade em 

LI. Os alunos foram estimulados a terem conversas básicas e terem alcançado no projeto 

situações de diálogos mais complexos e, a depender do nível inicial do aluno, terem 

desenvolvido a oralidade. Eles devem ser capazes de manter pequenas conversas e de terem 

ampliado o conhecimento da estrutura da língua inglesa para esse fim. 

APÊNDICE B – Anotações importantes sobre o desenvolvimento do aluno para o 

seu feedback. 

O exemplo de anotações que demos aqui servem para o professor criar um arcabouço 

das habilidades que o aluno tem desenvolvido ao longo do projeto. Entendemos que isso pode 

ser afetado diretamente pelo ambiente onde as aulas acontecem, número de alunos em sala, 

como problemas internos e externos a ela. Portanto, o professor deve considerar as produções 

dos alunos de forma continua para assim aproximar-se do real nível de desenvolvimento do 

aluno olhando para o todo da produção e não um momento específico. Acrescentamos que 

esse caderno de anotações necessita ser acompanhado por diversos meios de obtenção de 

produção e prática oral como áudios, vídeos, imagens captadas durante as partidas dos jogos e 

considere-se também o uso desse material para feedback geral dos participantes da 

aula/oficina. Ressaltamos que no exemplo a seguir temos poucas informações sobre os alunos 

por entender que o exemplo se dê em um momento inicial de aplicação da nossa pesquisa, e 

que considera apenas anotações feitas pelo professor de modo escrito. Portanto, ao acrescentar 

outras tantas informações analisadas nos áudios, vídeo e imagens, o feedback dado ao aluno 

terá robustez mais apropiada.  
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Caderno de anotações para Feedback dos alunos. 

Jogo: 

Turma: 
M

es
a

 

A
lu

n
o
 

Conhecimento 

Linguistico 
Produção oral 

Compensação no ato 

comunicaional 

3 

V 

Tem usado “can” 

ao invés de “will” 

para pratica a ação. 

Fala com poucas pausas e consegue 

interagir bem com os colegas. 

Pouquíssimas vezes ele 

recorre a gestos para 

comunicação. 

W 

Seu vocabulário é 

aparentemente 

extenso e ela usa 

estruturas longas 

nas suas sentenças. 

Pensa bastante antes de falar, mas 

quando começa, ela consegue se 

expressar bem e incentiva seus 

colegas de mesa para isso. 

Aponta no mapa ao 

invés de usar as 

coordenadas corretas 

amostra no seu grid por 

aparentar dificuldade 

com números. 

X 

Seu vocabulário é 

aparentemente 

curto. 

Fala pouco e ainda precisa dos 

colegas para produzir alguma coisa. 

Recorre a anotações que 

tem no caderno para se 

comunicar em LI. 

Y 

Parece ter bom 

domínio do tempo 

verbal com “will”. 

Pausa poucas vezes durante sua 

produção, mas tem dificuldade na 

pronúncia e seus colegas não 

entendem muito bem o que fala. 

Tem dificuldades com o som do “r” 

Faz gestos e mimicas 

para tentar explicar o 

que pretende fazer no 

jogo. 

Z 

Bastante tímido 

para se obter 

maiores 

informações.  

Fala pouco durante o jogo, precisa 

sempre da ajuda dos colegas para 

produzir algo. 

Sua pouca interação tem 

afetado a minha 

percepção nesse 

quesito. 

 

 

APÊNDICE C – Exemplo de questionário para a pesquisa 

Selecionamos para os questionários a seguir, algumas perguntas que foram sugeridas 

por Goh e Burns (2012) como forma de avaliar as CFL2 e também algumas que achamos 

serem pertinentes aos momentos pré e pós partidas. São questões diretamente relacionadas a 

percepção do aluno em sua aprendizagem e outras buscando entender o conhecimento prévio 

que o aluno tem da língua e sobre o gênero RPG. Isso é feito para o professor poder entender 

a base do aluno com o qual ele lidará na aula, suas aspirações com o RPG e com isso projetar 

adequações nas etapas seguintes. 
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Role-Playing Game para desenvolver oralidade em Língua Inglesa 

(exemplo de título de projeto) 

Questionário 1 – (Pré-aula ou projeto) 

Nome do Aluno: 

Q1 – Qual a principal razão para você querer aprender a língua inglesa? (entender os motivos 

da entrada do aluno no projeto) 

Q2 – Você se sente nervoso quando fala em inglês? Você acha que isso te impede de interagir 

melhor com outros nessa língua? (saber quais as barreiras que o aluno tem ao falar em LI e 

tentar ajudá-lo nesse sentido) 

Q3 – Cite quais ou qual o principal aspecto de sua fala em língua inglesa que você gostaria de 

melhorar: (de forma mais específica, entender as expectativas do aluno no projeto ou aula) 

a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

Q4 – Qual nível você daria para o seu vocabulário em LI? ( buscar compreender a base 

estrutural da língua que o aluno acha que possui para explorar esse conhecimento durante os 

jogos) 

Q5 – Qual o nível de fluência você acha que tem e qual almeja alcançar? (entender qual o 

nível de fluência o aluno acredita que tem e usar isso como base para que ele entenda o que 

estará adquirindo com as aulas). 

 

Role-Playing Game para desenvolver oralidade em Língua Inglesa 

(exemplo de título de projeto) 

Questionário 1 – (Pós-aula ou projeto) 

Nome do Aluno: 

Q1 – Você acha que o motivo para querer aprender língua inglesa está sendo suprido com 

essas aulas? (fazer com que o aluno entenda se os seus motivos de querer aprender inglês 

estão sendo realizados inteira ou parcialmente nessas aulas) 

Q2 – Você tem se sentido mais confiante para se expressar usando a língua inglesa nesse 

projeto? Como você avalia a sua interação em LI com os outros colegas? (saber se o aluno 

está conseguindo eliminar as barreiras psicológicas que o impedem de falar em LI, sua 

interação com os colegas nessa língua e como o projeto o ajudou nesse sentido) 

Q3 – Você entende que os aspectos que pretendia melhorar na oralidade em LI têm sido 

desenvolvidos? (de forma mais específica, entender se as expectativas iniciais do aluno no 
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projeto ou aula estão sendo atingidas e como elas poderão permanecer dessa forma nas etapas 

seguintes do projeto) 

a) Aspecto 1 _______________________________________________________ 

b) Aspecto 2 _______________________________________________________ 

c) Aspecto 3 _______________________________________________________ 

Q4 – Você acha que o vocabulário que possuía o tem ajudado de alguma forma no projeto? 

Você consegue avaliar se o projeto está lhe ajudando a expandir esse vocabulário? (buscar 

compreender se a base estrutural da língua que o aluno acha que possui está sendo explorado 

e se esse conhecimento tem sido expandido durante os jogos) 

Q5 – Você pode opinar acerca do seu nível de fluência em LI e dizer se esse projeto consegue 

levá-lo ao nível que deseja? (Ajudar o aluno a identificar qual o nível aproximado de fluência 

que ele possui e se ele tem percebido possibilidades de melhoria dentro dessas aulas com 

RPG). 

 

APÊNDICE D - Descrição dos slides do jogo “The Wild Journey” 

 

Link para apresentação em slides: 

<https://drive.google.com/file/d/17rmd5qrybS3bFQBNbK7QALD0WAc189ot/view?usp=sha

ring> 

 

Slide 1 - The Wild Journey: Claudinere Silva 2020 

Slide 2 - Introduction: 

● Some scientists found a plant with a unique chemical in the Amazon region that could 

make communication between animals and humans real. 

● The first results were positive, but something went wrong after some time. 

● The created virus started to affect humans in a deadly way. Now more than 90% of our 

population is dead. 

● The survivors of this catastrophe can now communicate with animals and they are 

uniting forces with them in order to survive this post-apocalyptic world. 

● May the senses be with you! 

Slide 3 - Abilities 

● The group must decide who will be their leader; 

● The leader knows all his group and now he/she must give them some gifts and they 

can be used only twice in the game; 

● Dodger – Can dodge attacks and survive a battle (d8 M/T = 4); 

https://drive.google.com/file/d/17rmd5qrybS3bFQBNbK7QALD0WAc189ot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rmd5qrybS3bFQBNbK7QALD0WAc189ot/view?usp=sharing
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● Runner – Can run away from a battle in case of lost (d4 MT = 2); 

● Thinker – Can have a chance to rethink their strategy (d8 MT = 3); 

● Persuasive – Can persuade another player to join his/her group (d8 MT = 6); 

● Crafts(wo)man – Can create weapons from specific materials (d4 MT = 1); 

Slide 4 - Context 1: First of all things, you must assure a shelter to all of your comrades. 

What are you going to do? 

Slide 5 - Context 2: 

● A comrade of yours found a warehouse near your place.  

● Before you take your group to the warehouse, you have to get some information about 

the surrounding area.  

● You may not be the only group trying to get there. How about now? 

Slide 6 - Context 3: 

● You were right! There are some hyenas protecting the place. You must freak them out 

or kill them. However, the latter choice might require some sacrifices. 

Slide 7 - Context 4: 

● If you choose... 

● Freak the hyenas out:  

○ You are a smart king; some roars could really do the job. Go on and take the 

warehouse your majesty. 

● Fighting them to kill:  

○ Life has taught you a cruel lesson, one of your animals died bravely in combat. 

A living comrade of yours will be two turns out, burying your friend’s body 

properly. 

Slide 8 - Context 5: 

● The fight is over now, the warehouse is all yours. Just find a way to get in and that’s it.  

● Here are the choices: 

● Are you going to break the main door or; 

● Will you send a small friend to check within before all of your group open the main 

gate? 

Slide 9 - Context 6: 

● If you choose.... 

● to have a small help: 

○ It appeared to be a good choice, but the place was full of sensors and the little 

one got cut in half by a laser beam. You must get wiser, my king/queen. 
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● break the main door right away:  

○ Luckily the motion sensor on/off button was on the back of the main door. 

After its fall, every sensor went down with it. 

Slide 10 - Context 7: 

● There is lots of food in the warehouse. However, some are already rotted. Dying in 

diarrhea is something you should avoid. 

● You must find the rotten food and throw it away before you lose all of this feeding 

supply. What are you going to do about this? 

Slide 11 - Context 8: 

● Now, day and night, you must protect this place. From this point, you can create a new 

era. Which friend of yours could watch the warehouse day and night? If you want to, 

use 2 of them for this job. 

Slide 12 - Context 9: 

● If you choose... 

● to have only one sentinel: 

● Even if an animal can be asleep for hours and hours, there are some limitations for day 

and night living beings. You are such a miserable king/queen. Your animal needs a 

rest, give him to the GM to take a break for 5 turns. 

● to have two sentinels:  

● Some animals work well during the day while others during night. Your subordinates 

are proud of you, wise leader. 

Slide 13 - Context 10: 

● The sea is the next step. There is a beach 200m away from the back of the warehouse. 

In order to expand your kingdom, you must choose 3 water animals to support you on 

this plan. 

● Give a reason for your choice and be prepared to be confronted by your enemy groups.  

● For each battle, the king/queen must roll a D6 dice; the bigger number wins the battle. 

Slide 14 - Context 11: 

● The time to expand your kingdom is now. 

● If you are going to create an alliance between animals and humans, you must pick up 

an animal of yours to be your king’s hand. 

● name 1 to 3 counselors, be animal or human. 

Slide 15 - Context 12: 

● The new council is made. 
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● Now, the council must meet and decide for peace or war against other tribes. 

● Some of your counselors are looking for war while others, for Peace. 

● In case of a draw among your council: Throw a d4 dice to see which situation will 

come. 

● 1-2 is Peace. 

● 3-4 is war. 

Slide 16 - Context 12.1: 

● In case you choose for peace you must unit your kingdom with your allies. 

● In case of war... 

Slide 17 - Context 13: 

● To grant victory in a war you must choose six of your comrades (Humans can also 

join the battle); 

● Divide them in groups like: Humans, Flying animals, ground and water animals. 

● Depending on the average size of your fellow combatant they must have:  

● Less than 1 meter  = 1 Health point (HP); 

● 1 to 2 meters  = 2 HP; 

● More than 2 meters = 3HP 

Slide 18 - Context 14: 

● Each defeat takes 1 point out from the animal until it is totally defeated; 

● After that, the enemy takes control of that instance of yours until he takes control of all 

your kingdom; 

● All the battles will be decided with the throw of a d6 dice; 

● However, if you are really creative on your victory context, you get a chance to throw 

your dice twice in a turn; 

Slide 19 - Context 14.1: 

● If you somehow asks for the help of more than one animal you can throw 2 d6 dices 

and take the higher number you acquire in this throw; 

● If you decide to enter the battle, you can throw a d4 dice and the number you get can 

be added to the number your animal got. The sum of these two dice will be the number 

of your attack. 

Slide 20 - Final words before the war: 

● Have NO MERCY on your enemies.  

● Show them how powerful you are, take your throne and rule over this new world 
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Slide 21 - That’s all folks! (Image o a king ruling over many animals) 

Slide 22 - To be continued?( Image of a group of strangers coming) 

 

 

APÊNDICE E - Descrição dos slides do jogo “The Infinity Journey” 

 

Link para a apresentação de slides: 

<https://drive.google.com/file/d/1S2zX7JL7bYvtpuIgVldyOQMzlD2iy9j/view?usp=sharing> 

 

Slide 1 - The Infinity Journey: Claudinere Silva 2020 

Slide 2 - Here is the introduction: 

● After the Infinity war, all the famous heroes in the world vanished in a blink of an eye. 

● The situation on earth is highly dangerous. 

● Thanos cannot be found, but some information is that he is alive somewhere. 

● So, we are earth’s last hope against the remaining powerful villains now. 

● His Infinity Gauntlet has been guarded in a secret place by the watcher. 

● You and your group of new superheroes must get the Infinity Gauntlet and restore the 

world order. 

Slide 3 - Rules 

● Each superhero can use his/her powers five times only. 

● Battles will be decided by the throwing of dice. 

● The number to be acquired in the dice will depend on the situation you face. Their 

level can be: 

● EASY (d4 2 or M/T) MODERATE (d8 5 or M/T) HARD (d20 13 or M/T) THANOS 

(d100) 

● If you win a battle, the number you get in the dice will determine the experience you'll 

acquire after that. 

● Each thrown dice means 1 hero in battle. 

● The number of heroes in a battle will be said by the situation or GM because all heroes 

are supposedly looking for the gems separated from one another. 

● In the end, the group who gets back with all the infinity items and has the most 

experience will win the game. 

https://drive.google.com/file/d/1S2zX7JL7bYvtpuIgVldyOQMzlD2iy9j/view?usp=sharing
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● Each power has a specific use and some are special. Because of that, the GM must set 

a rule considering how difficult the task is compared to the context the hero is exposed 

to. 

Slide 4 - Context 1: The Green Goblin. 

● The Green Goblin is trying to rob a bank. This is usual for him. However, some 

resources confirm that he knows something about the Infinity Gauntlet. (d4 2 or M/T)  

● He really knew something about it; he said you must go after The Kingpin. This is all 

he has to say. He fainted. 

Slide 5 - Context 2: The Kingpin 

● The kingpin says he has some big information about the gauntlet. 

● But he is not going to give them for free. (d4 2 or M/T)  

● He said that Venom joined his symbiont friends to find the Infinity Gauntlet and they 

are very close to finding one. 

● He passed out. 

Slide 6 - Context 3: Venom and Carnage 

● Venom and Carnage are together and they have found the gauntlet under Reis Magos’ 

fortress.  

● Fight them and take the gauntlet back. (d8 5 or M/T) (X quant.) 

● The fight was over, but the nightcrawler appeared and took the gauntlet from them. He 

vanished, but not without saying: “I am doing this to save my friends from 

Juggernaut!” 

Slide 7 - Context 4: The Juggernaut 

● You have found Juggernaut. He possesses the Gauntlet and he’s too dangerous to keep 

it for him. Stop him right now! (d8 5 or M/T)  

● You got back the Gauntlet; however, there were no stones on it. 

● Professor Xavier thanks you for saving him and he says that Magneto is tracking one 

of the stones. He is too injured and goes back to his mansion. 

Slide 8 - Context 5: Magneto 

● Magneto has found the Space stone. 

● He is about to use it and teleport all mutants to another world and he plans on 

destroying earth after that. Fight him! (d20 13 or M/T)  

● You won. 

● He says that the Phoenix has another stone. The Mind Stone! 

Slide 9 - Context 6: Phoenix (Jean Grey) 
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● You must fight the Phoenix while she is weak! (d20 13 or M/T) 

● You fought well, but it wasn’t enough. 

● She escaped with the stone, but Doctor Xavier has another one and gave it to you. The 

Soul Stone. 

● He was trying to control the Phoenix, but it didn’t work. 

Slide 10 - Context 7: Ultron 

● You’ve received a call from the Avenger’s tower. 

● You came to Ultron. 

● Ultron has got the Time Stone and he’s opening a portal to the past. 

● He tried to go to a time before mankind, but somehow he went to 1945. 

● Fight him and get the Time Stone back! (d20 13 or M/T + d8 for Ultronbots Quantity) 

● You did well, but the Red Skull got the Time Stone that was inside Ultron’s head and 

ran to a portal into the Future. Go after him! 

Slide 11 - Context 8: The Red Skull 

● With the Time Stone, the Red skull is in the present days. 

● He found out where the Reality Stone is and got it. 

● Now he has the Reality and Time Stones. 

● This is not a good thing. (d20 13 or M/T) 

● The Battle was hard and before you got the stones he ran away from you. 

Slide 12 - Context 8.1:  

● Even though the Red Skull had been defeated. 

● After he ran away from your group. 

● Someone killed him in the middle of his run. 

● The murdere said he was just experimenting with the Power Stone.  

Slide 13 - Context 9: Doctor Doom 

● Doctor Victor Von Doom killed half of New York reminiscent heroes and set his new 

Kingdom in Acre/Brazil. 

● The place is now known as the “New Latveria”. 

● Details of the Massacre in New York inform that he is in possession of the Power 

Stone. 

● A laser beam trespasses a friend of yours. (Throw a dice to decide who) 

● “Come! My little children and face your demise!” 

Slide 14 - Context 9.1: Doom bots and Dr Victor Von Doom (sum up more than 30 

points. More than 2 heroes is required). 
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● He sent out his doom bots. (d8 5 or M/T) (X quant.) 

● Good! 

● And now he comes to you! (d20 30 or M/T) 

● What a fight guys! 

● Now we have most of the Infinity Stones. 

● There is only one missing and... 

● Look out! 

Slide 15 - Context 10: Phoenix (The entity) 

● When you least expected the Phoenix came in her full form. 

● She burned out 2 of your comrades (throw a dice to see who). 

● The grief is high at this time. 

● But you and your group are the only Earth’s hope! 

● So... 

● Even if you die, don’t die!!! 

Slide 16 - Context 10.1: Phoenix full form. (d100 + 60) only 1 dice and 2 heroes per time 

● Do not lose your hope. 

● Jean Summers has opened a way to an attack. 

● Let not all the sacrifice be in vain. (d100 60 or M/T)  

● Oh gosh! What an epic fight.  

● All of the Infinity items are with you now. 

● The watcher approaches and says something to you. 

● He 's here! 

Slide 17 - Context 11: Thanos 

● Thanos comes and strangles one of your comrades right before your face (throw a dice 

to see who). 

● There is only one last thing to say: 

● I say nothing!  

● Thanos gathers all his timeline versions and he intends to destroy half of the living 

beings in all universes. 

● Look around you, portals are opened by the watcher and many universes are here to 

help each other. 

● You all have a chance to kill Thanos in each timeline once and for all. 

● THANOS (d100 sum up 800 or M/T). 

Slide 18 - Context 11.1: If you lose 
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● Deaths were inevitable. 

● However... 

● We could not imagine this scenario.  

● Actually, I could. 

● There is still one last hope. 

● Thanos desires to kill only half of the universe. 

● You must hope you’re not in this half! 

Slide 19 - Context 11.2: If you Win 

● I know how hard it is for you now, but you win. 

● The losses were inevitable. 

● Restore the world as it was and keep your lives going on. 

● Before that, there is one last problem to solve! 

● In the battle process, the mind stone was destroyed and now no one has total control 

over the gauntlet. What are you going to do? (Throw a d20 five times and sum up 

more than 50 points). 

Slide 20 - Context 11.2.1: The final decision 

● Yes - you throw a dice and if you get more than 50 points all life in the universe is 

restored. If you get less than this, half of the existing living beings in the universe are 

killed once more. 

● No - Life goes on. In the end, no one will ever know that you were afraid of doing 

something wrong. Keep this as a secret with your friends. 

Slide 20 - Thanks everyone! 

● Congratulations and thanks for playing with us! 

 

Link para a pasta de documentos importantes do jogo VIHEIM (regras, 

narrativa, mapas, etc). 

Chave de acesso Google Drive: 

<https://drive.google.com/drive/folders/1L1r_VAd8OYqe_JWpfNtRbl5ff4GmegXs?usp=shar

ing>  

https://drive.google.com/drive/folders/1L1r_VAd8OYqe_JWpfNtRbl5ff4GmegXs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1r_VAd8OYqe_JWpfNtRbl5ff4GmegXs?usp=sharing
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ANEXOS 

ANEXO A – Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas 

    

   

Fonte: Conselho da Europa (2001) 
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ANEXO B – Trecho da Aventura Solo cedida a nossa pesquisa. 

 

APOCALIPSE FÚNGICO54 

Roteiro: Prof. Luiz Otávio Santos 

 

Você faz parte de uma comitiva de imprensa que foi convidada para a apresentação de um 

novo produto da Umbrella Corporation. Como representante do Planeta Diário, você ocupa 

um local de destaque no auditório, vários meios de comunicação estão presentes, fotógrafos 

em posição, até um magrelo chamado Peter Parker está no local. 

Então o presidente da empresa entra no local. Um silêncio cai sobre o recinto. Ele veste um 

terno escuro, óculos escuros, seu cabelo tem uma quantidade exagerada de gel. Albert Wesker 

então começa seu discurso: 

- Bom dia para todos! Estamos na alvorada de uma nova era! Estudos com um fungo abriram 

novas possibilidades de cura para várias doenças motoras. O fungo Ophiocordyceps foi 

alterado geneticamente e, ao injetar esse organismo em um ser humano, ele se ligará ao 

sistema nervoso e ativará as funções motoras do paciente que foram perdidas, por algum 

acidente ou doenças degenerativas. Estamos agora fazendo o primeiro teste em cobaias 

humanas, observem o telão. 

Uma enorme tela desce, podemos ver um grupo de 12 pessoas em camas. O ambiente é todo 

branco, desde as mesas às roupas da equipe e das cobaias. Você sente um arrepio. Ao olhar 

para o lado, o fotógrafo Parker saiu da sala. Você já tinha ouvido falar que ele era covarde. O 

cientista Otávio comenta os passos do teste: 

- Estamos injetando o composto com células alteradas do fungo - ao fundo,  médicos injetam 

um composto esverdeado.  

O arrepio fica mais forte e você sente uma sensação de medo. O cientista continua 

comentando:  

                                            
54 Em conversa particular com o autor dessa RPG solo, fomos informados que ele não lançou a atividade como 

publicação pois pensa em aprimorá-la e juntamente com outras atividades de RPG tentar trabalhar em um projeto 

de doutorado. Por isso não temos a referência bibliográfica correta devido a essa ainda não existir formalmente. 
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- Após 2 minutos iremos notar que as capacidades motoras dos pacientes irão retornar - um 

mostrador faz uma contagem regressiva.  

Você abre sua carteira e olha para a foto da sua família, esposa e filha. Ao sair daqui você irá 

comemorar sua promoção. Você chamou seus amigos Kent e Lois para participarem, mas eles 

sempre furam. Você está perdido em seus pensamentos, quando escuta um grito vindo do 

telão. Então uma sirene alta dispara, e quando olha para a tela os pacientes estão atacando a 

equipe médica. Então o cientista Otávio grita para Wesker: “eles estão liberados! Os esporos! 

O nosso sistema de isolamento não está isolando a contaminação do resto do prédio!” Então, 

ao olhar para o sistema de ar, uma nuvem espessa de esporos desce pelas saídas de ar. 

Algumas pessoas caem no chão e convulsionam. Você fica sem saber o que fazer. Então, elas 

se levantam e atacam outras pessoas! Você tem que tomar uma decisão: 

Se você decidir ajudar os caídos, vou para 12. 

Se você decidir sair correndo, vou para 4. 

 Depois disso o aluno é introduzido a várias sequências de narrativas que vão se 

modificando de acordo com a sua escolha e no total somam-se 41 parágrafos com pelo 

menos 11 finais alternativos. 

Fim do trecho cedido. 

 


