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“Halté dá esse nome a oralidade dessa forma por ‘suas grandes 

capacidades em apneia por força de ressurgir periodicamente do oceano 

das preocupações educativas’” 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo geral construir um modelo didático que propicie a compreensão 

das dimensões ensináveis do RPG para o ensino de inglês como língua estrangeira, pois 

acreditamos que é necessária uma compreensão profunda por parte do professor das dimensões 

que o constituem. Para tanto, utilizamos os pressupostos teóricos do interacionismo 

sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008), na análise da arquitetura dos 

textos, da didática das línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), que emprega os gêneros textuais 

como megainstrumentos de ensino, e da gramática do design visual (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006), que nos auxilia na compreensão, leitura e significação de imagens. Nosso 

corpus de análise é um livro-campanha de RPG chamado Lost Mine of Phandelver (WIZARDS 

OF THE COAST, 2014d) que pertence ao sistema de regras Dungeons & Dragons. Utilizamos 

as abordagens qualitativa e quantitativa, os procedimentos documental e bibliográfico de 

pesquisa e analisamos o corpus por meio de critérios que contemplam as duas correntes teóricas 

anteriormente citadas. O conteúdo temático dessa campanha remete à era medieval e a Terra 

Média de Tolkien. Os tipos de discursos encontrados foram: a narração, que apresenta a história 

a ser contada; o discurso interativo, que é referente as instruções a serem seguidas pelo mestre; 

e, o relato interativo, que condiz com as instruções direcionadas às personagens. Notamos vozes 

implícitas e explícitas de personagens e avaliações do texto pelas modalizações: lógicas, que 

mostram as possibilidades dentro da história; deônticas, as que apontam o que é ou não 

permitido fazer no jogo segundo as regras; apreciativas, as que classificam dimensões quanto 

bom e mau perante a moral de uma sociedade; e, pragmáticas, as que expõem o que o jogador 

pode, quer ou deve fazer segundo sua vontade. As classificações que nos levam a compreensão 

das imagens podem ser ensinadas aos alunos utilizando a metalinguagem ou induzindo-os a por 

meio de perguntas a interpretação das imagens. Os jogos estão presentes no ensino de língua 

estrangeira para motivar os alunos, auxiliar na assimilação dos conteúdos e para a interação 

entre os alunos e o professor. O RPG tem essas propriedades e ainda instiga a produção oral e 

a socialização, pois é um jogo de criação colaborativa de história. Almejamos que este trabalho 

seja sustentação para a construção de trabalhos teoricamente fundamentados e que guiem aulas 

com o jogo para introdução, para complemento, para fixação ou para a conclusão de conteúdos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: interacionismo sociodiscursivo, gramática do design visual, modelo 

didático, RPG, Dungeons & Dragons. 

 

 

 

 



 

 

RAMOS, Élen. Didactic model of roleplaying game (RPG) Lost Mine of Phandelver for 

teaching English as a foreign language 131 s. Master’s degree thesis (in Letras) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. Supervisor: Prof. Dr. Lidia Stutz. Guarapuava/PR, 

2015. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to build up a didactic model that provides an understanding of the RPG 

teachable dimensions for teaching English as a foreign language, because we believe that a deep 

understanding of the dimensions that constitute it is required by the teacher. Therefore, we used 

the sociodiscursive interacionism theoretical assumptions (BRONCKART, 1999; 2006a; 

2006b; 2008), in the analysis of the architecture of the texts, the didactic of languages 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), that uses genres as teaching megatools, and the grammar of 

visual design (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), which helps us to understand, read and create 

the meanings of images. Our corpus of analysis is a RPG campaign book called Lost Mine of 

Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 2014d) that belongs to the Dungeons & Dragons 

system of rules. We used the qualitative and quantitative approach, the documental and 

bibliographic research procedures and we analyzed the corpus by the criteria of the two 

previously mentioned theoretical perspectives. The subject content of this campaign refers to 

the medieval era and Tolkien’s Middle-earth. The types of discourses found were: the narration, 

which presents the story to be told; the interactive discourses, which refers to the instructions 

to be followed by the master; and, the interactive report, which is related to the instructions 

directed to the characters. We noticed implicit and explicit voices of characters and evaluations 

of the text by the modalizations: logical, which shows the possibilities within the story; deontic, 

which points out what is allowed or not to be done in the game according to the rules; 

appreciative, which classify the dimensions as good and bad before the morality of a society; 

and, pragmatic, which exposes what the player can, wants or must do according to his will. The 

classifications that take us to the understanding of the images can be taught to the students by 

the metalanguage, or by inducing them, through questions, to interpret the images. Games are 

present in the foreign language classes to motivate the students, help them in their assimilation 

of the contents and to the interaction between the students and the teacher. RPG has these 

properties and it even instigates the oral production and the socialization, because it is a game 

of collaborative creation of storytelling. We hope this study can be a support for theoretically 

grounded works and it guides classes with the game for introduction, complement, for fixation 

or ending of contents.  

 

KEYWORDS: sociodiscursive interacionism, grammar of visual design, didactic model, 

RPG, Dungeons & Dragons. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), com o 

objetivo de construir um modelo didático (MD) do gênero textual roleplaying game (RPG). 

Para tanto, utilizamos os pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo (ISD) 

(BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008), para a análise da arquitetura dos textos, a didática 

das línguas, que emprega os gêneros textuais como megainstrumentos1 de ensino 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), e a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006), que nos auxilia na leitura de imagens. Porém, antes, devo situar o leitor na caminhada 

que me trouxe até aqui. 

Sou formada em Letras Inglês pela mesma universidade na qual cursei o mestrado, 

UNICENTRO. Durante a minha graduação pude participar por dois anos na iniciação científica 

voluntária e por dois anos e meio do Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Esses dois programas foram desenvolvidos, praticamente simultaneamente, por mim 

e por minhas orientadoras e me oportunizaram viver a extensão, a pesquisa e o ensino. Foi-me 

ofertado a teoria e a prática, em especial no PIBID, devido ao foco do programa. Nesse projeto 

iniciamos uma parceria que está durando muito mais tempo que o edital previa. Lidia Stutz, 

minha orientadora de trabalhos desenvolvidos no PIBID, de Trabalho de Conclusão de Curso e 

de Mestrado, foi quem me apresentou aos estudos do interacionismo sociodiscursivo (ISD) e 

da didática das línguas. A partir de pesquisas, observações e regências de aulas como bolsista 

e estagiária escolhi o ISD e a didática das línguas como minha perspectiva teórica para 

desenvolver minha profissão.  

O meu envolvimento com a teoria e a construção de modelos e sequências vem desde 

2012, ano que iniciei a escrita de um modelo didático (MD) de tiras em quadrinhos (vide 

RAMOS; NIEMIETZ; BIAZI, 2014) e, posteriormente, desenvolvi sequências didáticas (SD) 

e analisei os resultados de aprendizagem obtidos (RAMOS, 2014). Agora resolvi recomeçar. 

Um novo gênero. Um novo modelo didático. Um novo desafio. 

Uma das preocupações que tenho, como estudante e, também, como professora de inglês, 

é, que mesmo tendo um contato facilitado com outras línguas e culturas, devido à possibilidade 

de acesso a diversas formas de mídia, muitas vezes a oralidade em língua estrangeira fica em 

                                                 
1Este conceito será definido no capitulo I, na página 39, onde discorreremos sobre os gêneros textuais, porém nos 

adiantamos em dizer que os gêneros são instrumentos mediadores da nossa comunicação que em conjunto formam 

um articulado que intermediam nossas ações e atividades. 
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segundo plano. Uma das principais ferramentas que utilizamos para ter esse contato é a internet, 

que pode ser usada como meio de comunicação, entretenimento e até mesmo de estudo. Mas, 

nem sempre esse contato nos habilita a nos expressarmos oralmente em outra língua, já que 

utilizamos com mais frequência outras dimensões, como a compreensão oral e escrita e a 

produção escrita2. É sabido que as atividades comuns entre a população com acesso à internet 

são, por exemplo, navegar nas redes sociais, bate-papo escrito, leitura de sites, assistir vídeos, 

filmes e séries, jogar3, as quais, dessarte, deixam a produção oral4 à margem, quando não é 

nula5.  

Preocupada com essa carência de expressão oral de línguas estrangeiras, em especial em 

momentos de descontração, lembrei-me do RPG: um jogo que envolve pessoas em diálogos 

para a construção de histórias, que tem possibilidades de ser desenvolvido como instrumento 

educacional e, por que não, como um instrumento de prática da oralidade de línguas 

estrangeiras?  

Fui apresentada ao RPG no final da minha graduação, após, em uma aula de estágio 

supervisionado, a professora contou sobre um trabalho desenvolvido em anos anteriores por um 

ex-aluno durante seu estágio obrigatório. Me interessei pela ligação feita entre um jogo de 

entretenimento e a aprendizagem e passei a me dedicar em explorar o jogo e suas formas de 

aplicabilidade no ensino. Descobri o quão vasto e explorado é esse campo nas mais diversas 

disciplinas, porém, conforme pesquisas feitas por nós em bancos de artigos, teses e dissertações, 

há um trabalho feito na perspectiva que aqui empregamos, mas que não explora a construção 

de um modelo didático (MD). Esse trabalho é de Peixoto (2011) e se aproxima ao nosso, por 

utilizar a mesma linha teórica, o interacionismo sociodiscursivo. A autora, nesse estudo, fez um 

levantamento dos aspectos linguísticos e sociolinguísticos dos jogadores de RPG e como 

contribuem no jogo. 

                                                 
2 Utilizamos compreensão e produção oral e escrita para nos referirmos as quatro habilidades empregadas em aulas 

de inglês como língua estrangeira: listening, speaking, reading e writing. Compreensão oral é referente à listening, 

produção oral à speaking, compreensão escrita à reading, produção escrita à writing. Essa classificação foi feita 

tendo em vista que consideramos como "uma ação de linguagem [...] produzir, compreender, interpretar e/ou 

memorizar um conjunto organizado de enunciados orais ou escritos" (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 63). 
3 Vide <http://blogs.wsj.com/digits/2014/05/20/data-point-yes-email-still-eats-up-a-good-chunk-of-your-day/> e 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/brasileiros-gastam-mais-de-650-horas-por-mes-

navegando-em-redes-sociais.html>. 
4 Reconhecemos os programas que exploram a conversação, como o Teletandem, por exemplo. Temos 

conhecimento dos trabalhos feitos por Solange Aranha (2011) tendo em vista o aprimoramento em língua 

estrangeira por meio dos gêneros textuais e utilizando o Teletandem como meio de comunicação. 
5 Vide p. 27-28 

<https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/demandas_de_aprendizagempesquisacompleta.pdf>.  
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Os jogos estão sempre presentes no ensino de língua estrangeira, pois o lúdico vem para 

motivar os alunos, auxiliar na assimilação dos conteúdos e para a interação entre os alunos e o 

professor (NOGUEIRA, 2007; AMARAL, 2013; PEIXOTO, 2011). O gênero RPG de mesa foi 

escolhido por ser um jogo de criação colaborativa de história, outrossim, a socialização entre 

os jogadores e a comunicação são seus pontos essenciais. Os jogadores interpretam personagens 

de um mundo, geralmente, fantástico, sob regras acordadas anteriormente ao início do jogo, 

que tem o sucesso das ações ditadas pelo número obtido em rolagem de dados6, bem como pelo 

arbítrio do mestre – um dos tipos de jogadores. O objetivo do RPG vai muito além de ganhar, 

visto que alimenta e satisfaz a criatividade de quem o joga, pois cada personagem deve ter sua 

própria história e o jogador deve fazer jus ao interpretá-la. Mais do que isso, esse tipo de jogo 

instiga o desenvolvimento cognitivo, o pensamento criativo, a afeição (PEIXOTO, 2011), o 

pensamento estratégico e raciocínio lógico, porque faz-se necessário organizar-se desde a 

história a ser vivida, passando pela construção da personalidade da sua personagem, trabalho 

em grupo, até vencer os desafios impostos pelo mestre através de estratégias a serem 

desenvolvidas pelos jogadores (WIZARDS OF THE COAST, 2008; 2014a; 2014b; 2014c; 

WYATT, 2008; HEINSOO; COLLINS; WYATT, 2008; MEARLS; CHUBERT; WYATT, 

2008). Além disso, o jogo de RPG cativa jovens há muitos anos, seja ele como jogo de mesa 

ou como jogo virtual. 

Sabendo as possibilidades oferecidas pelo RPG e lendo estudos já desenvolvidos sobre 

esse jogo implementado nas mais diversas modalidades de ensino podemos notar que o RPG 

cumpre, e, também, reelabora as prescrições de ensino. Ademais, há como alcançar os alunos 

através dos seus interesses e de sua afetividade levando tal jogo para sala de aula. O RPG 

explora o agir espontâneo dos alunos, assim, havendo uma absorção de artefatos de forma 

inconsciente, pois eles precisam fazer escolhas adequadas a partir de seu conhecimento prévio 

para a construção da narrativa e a solução dos desafios, logo, extrapolando o lúdico e entrando 

na esfera de ensino. Pela flexibilidade de assuntos englobados em partidas de RPG, o professor 

pode planejar aventuras7 direcionadas para determinados objetivos de ensino e, além disso, criar 

situações reais de comunicação. Porém, como alerta Peixoto (2011), o RPG em sala de aula é 

um instrumento a ser utilizado pelos professores de forma não contínua, pois exige um 

planejamento adequado pelo professor, um esforço cognitivo considerável do aluno, bem como, 

                                                 
6 A rolagem de dados se refere a jogar/lançar dados. Acreditamos que é utilizado a palavra rolagem em vista que 

em inglês utiliza-se “roll the dice". 
7 Utilizamos os termos: sessão, aventura e campanha para discorrer sobre o RPG – e tem relação com a história 

desenvolvida nas partidas – pois, esses são seus constituintes. No capítulo I, na página 26, temos as definições 

dessas palavras segundo Peixoto (2011). 
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um bom envolvimento desse com o assunto. Por isso, a autora indica o jogo para a apresentação 

de um novo conteúdo, em qualquer disciplina, por exemplo, ou em um qualquer outro momento 

do ciclo de aprendizagem.  

 

• Objetivos da dissertação 

 

A utilização coerente deste complexo jogo em sala de aula demanda compreensão 

profunda por parte do professor das dimensões que o constituem. Diante disso, este estudo tem 

como objetivo geral construir um modelo didático (MD) que propicie a compreensão das 

dimensões ensináveis do RPG para o ensino de inglês como língua estrangeira. O MD é 

importante para dar sustentação teórica aos trabalhos docentes por meio da caracterização e 

distinção dos elementos do gênero textual. Por exemplo, este estudo pode dar suporte necessário 

para construção de sequências didáticas (SD)8 para guiar aulas sobre o jogo, mas, também, pode 

ser utilizado para outro fim, o mero entretenimento sem fins de inserção na educação formal. 

Para tanto, procuramos responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

▪ Qual é a situação de ação de linguagem do corpus em análise? 

▪ Qual é o nível organizacional, nível enunciativo e parâmetros de 

textualização dos textos? 

▪ Como realizar a leitura de imagens do corpus por meio da gramática do 

design visual? 

Para alcançarmos esses objetivos, tendo em mente a compreensão do gênero que pode 

propiciar espaços em sala de aula para o desenvolvimento da oralidade em língua inglesa como 

língua estrangeira, vamos ao encontro dos pressupostos teórico-metodológicos do 

interacionismo sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008) e da didática 

das línguas, adotando os gêneros textuais como megainstrumentos de ensino (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2004). Esses estudos ponderam a importância que a linguagem tem no desenvolvimento 

do ser humano, seja na construção dos conhecimentos e saberes (competências epistêmicas), 

seja no agir e na identidade (competências praxiológicas) (BRONCKART, 2006a). Assim, nos 

apoiamos na interação social permeada pelos gêneros textuais, uma vez que “as práticas 

                                                 
8 A partir do MD, transpomos didaticamente a teoria para levarmos até o nosso aluno (CHEVALLARD, 1989; 

2006), atendendo às suas necessidades e, também, tendo em vista o nível de conhecimento que eles têm – que é a 

zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 2008). Essa transposição didática se materializa em uma SD, 

que é um compilado de atividades progressivas sobre um gênero específico, guiadas por um tema, apresenta um 

objetivo geral e deve ser tomada como projeto de classe (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 
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linguageiras situadas (ou os textos-discursos) são os instrumentos principais do 

desenvolvimento humano” (BRONCKART, 2006a, p. 10 – grifos do autor).  

Sabendo-se da finalidade deste trabalho, o desenvolvimento da oralidade em língua 

inglesa, construímos um modelo didático (MD), que concerne a didática das línguas 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), de RPG de mesa para nos prover arcabouço necessário sobre 

as dimensões ensináveis do jogo.  Para esse fim, analisaremos uma aventura do RPG de mesa 

chamado Dungeons & Dragons (D&D) (WIZARDS OF THE COAST, 2014a; 2014b; 2014c; 

2014d), então o corpus é uma campanha chamada Lost Mine of Phandelver (WIZARDS OF 

THE COAST, 2014d). Esse sistema de regras foi escolhido por ser o jogo que inaugurou o 

gênero de jogos RPG, porém a edição escolhida foi a última a ser lançada antes do início dos 

estudos desta dissertação, a 5º edição. Além disso, o livro Lost Mine of Phandelver é todo 

ilustrado e por isso utilizamos a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) 

para analisarmos as imagens. 

Sem sombra de dúvidas, nosso trabalho vem em defesa do ensino e prática da 

compreensão e produção oral em sala de aula, porém, devido ao nosso corpus de análise, 

estamos, ainda, anteriores à prática do jogo, estamos na compreensão das dimensões de uma 

campanha pronta que fornece amparo ao mestre, o narrador do jogo, que em sala pode ser 

desempenhado pelo professor. Com este modelo didático (MD) o professor pode perceber os 

diferentes elementos presentes desde o nível organizacional até o enunciativo e a leitura de 

imagens de um livro-campanha do jogo de RPG, que, assim, pode ser aplicado em diferentes 

sistemas de regras desse jogo. Entrar em pontos mais específicos, como fichas de personagens 

e regras, se tornaria mais viável em uma expansão desse modelo didático, pois requer um corpus 

amplo e, até mesmo, a prática do jogo. Mas, salientamos a pertinência deste estudo já que trata, 

digamos assim, da base de um jogo de RPG, da aventura que será proposta por um mestre no 

jogo, que envolve a oralidade. 

Inicialmente, apresentamos um breve resumo sobre o jogo Dungeons & Dragons (D&D); 

após, apresentaremos as dimensões ensináveis do gênero textual pelo viés do interacionismo 

sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008) e, também, pela gramática do 

design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

A metodologia dos nossos estudos utiliza a abordagem qualitativa e quantitativa e os 

procedimentos documental e bibliográfico de pesquisa, além disso, a análise do corpus é feita 

por meio dos critérios, que estão divididos contemplando duas correntes: os critérios referentes 

ao interacionismo sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999; MACHADO; BRONCKART, 
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2009) e aos da gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). A primeira 

corrente tem como critérios a situação de ação de linguagem e a infraestrutura geral do texto. 

Já a segunda se as imagens são humanísticas ou tecnológicas, reais ou sensoriais e 

representações narrativas ou conceituais. Esses critérios, de ambos os estudos, serão explanados 

e explorados a partir do capítulo I que se dará início a seguir. 

Esta dissertação está organizada em cinco grandes partes: na primeira, na qual estamos, 

trata da introdução do trabalho; a segunda parte é a fundamentação teórica, na qual 

apresentamos a teoria que sustenta este estudo (capítulo I); após, há a metodologia da pesquisa 

(capítulo II); depois, as análises dos dados (capítulo III); e, por fim, as considerações finais. 

O capítulo I se inicia com a definição do gênero RPG, o porquê de utilizar esse jogo em 

sala de aula, a história de Dungeons & Dragons (D&D), as ferramentas digitais que podem ser 

utilizadas no RPG e o jogo em meio digital. Após entramos na teorização sobre o interacionismo 

sociodiscursivo (ISD), gêneros textuais, transposição didática e modelo didático (MD). Então 

passamos aos níveis de análise do ISD: a situação de ação de linguagem, o nível organizacional 

e o nível enunciativo. Depois nos voltamos a discussão da gramática do design visual e, enfim, 

a síntese. 

No capítulo II apresentamos o paradigma de pesquisa, dividido em ontologia e 

epistemologia da pesquisa, discorremos sobre a abordagem qualitativa e quantitativa, o caráter 

bibliográfico e documental do nosso estudo, descrevemos o corpus e sua metodologia de análise 

segundo os níveis do ISD e as imagens sob o olhar da gramática do design visual e a síntese. 

O capítulo III é a nossa análise de corpus, iniciamos definindo o gênero RPG de mesa, 

adiante temos as análises segundo o prisma do ISD tendo inserções da gramática do design 

visual, porém a última ganha uma seção exclusiva para análise das imagens que não foram 

inseridas até então. Por fim, temos a síntese do capítulo e as considerações finais. 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. RPG 

 

Inicialmente devemos nos preocupar em uma definição geral sobre o RPG, bem como sua 

usabilidade no ensino e aprendizagem das mais diversas disciplinas, em especial nas línguas 

estrangeiras, e na sua repercussão em nosso mundo globalizado digitalmente. Por isso, nos 

debruçamos sobre a revisão da literatura em seis subseções: a origem do jogo RPG; uma breve 
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definição do gênero; a justificativa do uso do RPG no ensino; a história de Dungeons & 

Dragons (D&D); as ferramentas digitais que auxiliam no jogo; e, o RPG em meio digital. 

 

1.1.1. Mas... o que é RPG? 

 

O primeiro livro de RPG publicado foi Dungeons & Dragons em 1974, que na verdade é 

um conjunto de três livros, escritos por Gary Gygax e Dave Arneson (informações retiradas do 

site de D&D). Inicialmente esses eram um complemento para o jogo de miniaturas Chainmail, 

um jogo de guerra que é focado na história do jogo (VEUGEN, 2006). Consequentemente, 

D&D estreou um novo gênero de jogos, o qual prezava a interpretação de personagens, um 

único herói por jogador, e não somente buscava destacar a jornada da aventura, controlando um 

exército inteiro. Dessa forma, os heróis não se enfrentam, eles se unem para alcançar um 

objetivo (HEINSOO; COLLINS; WYATT, 2008). 

 

The Dungeons & Dragons roleplaying game is about storytelling in 

worlds of swords and sorcery. Like games of make-believe, D&D is 

driven by imagination. It’s about picturing a crumbling castle in a 

darkening forest and imagining how a fantasy adventurer might react 

to the challenges that scene presents. In this fantasy world, the 

possibilities are limitless9 (WIZARDS OF THE COAST, 2014a, p. 2). 

 

O RPG – de mesa/tabuleiro – é um jogo no qual os jogadores interpretam personagens de 

ficção e, colaborativamente, constroem uma história, que pode ser ambientada em mundos 

fantasiosos ou reais de qualquer época e lugar. Os cenários mais comuns são os medievais, de 

terror ou do futuro. As campanhas de D&D, em especial, se passam na era medieval, lembrando 

muito os livros de John Ronald Reuel Tolkien, O Hobbit e Senhor dos Anéis (AMARAL, 2013; 

RODRIGUES, 2004; VEUGEN, s. d.; WHITE, 2002). As regras são acordadas anteriormente 

ao início do jogo, geralmente segue-se um livro de RPG. O seu progresso é baseado no enredo 

construído pelo mestre – um dos tipos de jogadores – e os outros jogadores podem criar, 

determinando a direção que o jogo tomará. Portanto, o mestre é um narrador onisciente, que 

tudo sabe, pois por mais que as personagens escolham suas ações, elas só serão cabíveis dentro 

das circunstâncias já previstas por esse jogador. A história base já é previamente construída 

                                                 
9 O jogo de RPG Dungeons & Dragons é sobre contar histórias em mudos de espadas e magia. Como nos jogos 

de faz de conta D&D é impulsionado pela imaginação. É sobre imaginar um castelo em ruinas em uma floresta 

escura e imaginar como um aventureiro da fantasia poderia reagir aos desafios que a cena apresenta. Nesse mundo 

de fantasia, as possibilidades são ilimitadas – traução nossa. 
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pelo narrador e não costuma mudar com as decisões das personagens. As intervenções das 

personagens só dizem de que forma tal acontecimento se deu. Para isso, o sucesso das ações 

executadas é ditado pelo número obtido em rolagem de dados, bem como pelo arbítrio do mestre 

(WIZARDS OF THE COAST, 2008; 2014a; 2014b; 2014c; WYATT, 2008; HEINSOO; 

COLLINS; WYATT, 2008; MEARLS; CHUBERT; WYATT, 2008). 

Na última versão de D&D são apresentados quatro livros principais: 1. Start Set 

(WIZARDS OF THE COAST2014a), com uma visão geral do jogo, regras e jogadores; 2. Livro 

do jogador (WIZARDS OF THE COAST, 2014b), que prepara os jogadores para o jogo; 3. 

Livro do mestre (WIZARDS OF THE COAST, 2014c), o qual prepara esse tipo de jogador; 4. 

Livro dos monstros (WIZARDS OF THE COAST, 2014f), o qual contém informações sobre 

os monstros possíveis dentro do jogo e as suas características. Além dos livros básicos há 

outros, como as campanhas prontas. Um exemplo desse tipo de livro é Lost mine of Phandelver 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d), uma campanha pronta para o mestre com a descrição 

de tudo o que compõe esse mundo e é acompanhado de um livro Starter Set. 

Geralmente, o RPG se passa em um mundo fantasioso e suas personagens concordam 

com esse meio, mas, não há restrição que as histórias sejam provenientes do nosso mundo com 

personagens reais. A construção do perfil dos personagens é realizada por meio do 

preenchimento de uma ficha e o livro do jogador provê informações para entender cada parte 

desta. As fichas também podem ser encontradas prontas, que é o caso das fichas que seguem 

com o livro Lost mine of Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 2014d). As personagens 

podem desenvolver ações do tipo padrão, que representa atuações importantes, como um 

ataque; movimentação; e, outras ações de menor valor, por exemplo, sacar uma arma 

(HEINSOO; COLLINS; WYATT, 2008). As ações são descritas por meio de diálogos entre os 

jogadores, já o mestre é o narrador principal da campanha e é ele quem constrói o enredo 

principal do jogo, por isso ele necessita ser autodidata, ler os livros do jogo e fazer pesquisas 

sobre o cenário, antagonistas, aliados, interação entre o cenário e a narração. Há, no entanto, a 

opção de utilizar aventuras prontas, como já exemplificado. Ademais, o mestre é quem propõe 

os desafios a serem vencidos pelos outros jogadores, bem como manipula os monstros, que 

estão todos especificados no seu livro próprio, os non-player characters10 e pode, também, ter 

personagens no jogo (non-player character), que contribuam para o desenvolvimento da 

                                                 
10 Os non-players chararters ou NPC são personagens introduzidas pelo mestre na história. O mestre as manipula 

e desenvolve suas ações, que são executadas por meio das mesmas regras das outras personagens dos outros 

jogadores (PEIXOTO, 2011). 
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história. Esse tipo de jogador tem que ser ágil para coordenar as possibilidades dentro do jogo 

em vista das ações escolhidas pelos outros jogadores (RODRIGUES, 2004).  

Os dados, como já dito, são os instrumentos que determinam o sucesso ou fracasso de 

uma ação desempenhada pelos jogadores, sejam eles personagens ou monstros. Existem 

diversos tipos de dados, mas os usados no jogo são os dados de 4, 6, 8, 10, 12 e 20 faces. O 

nome de cada dado é composto pela letra “d” seguida do número de faces: o dado de 20 faces 

é chamado de d20. As regras do jogo dizem qual dado jogar e quais modificadores aplicar, por 

exemplo: “3d8 + 5 means you roll three eight-sided dice, add them together, and add 5 to the 

total”11 (WIZARDS OF THE COAST, 2014a, p. 3). Aqui há um comando que diz para ser 

rolado três vezes um dado de oito lados, somar as jogadas e, por fim, adicionar cinco. Se nas 

três rolagens do dado de oito lados der consecutivamente os números 8, 1 e 3, por exemplo, 

teremos a soma equivalente a 12, o qual deve ser adicionado 5, totalizando 17. 

Segundo Peixoto (2011), o RPG tem a seguinte organização interna em uma partida:  

 

1. apresentação da situação do jogo, onde pararam; 

2. narração do mestre induzindo a situação; 

3. narração dos jogadores, sobre as ações de seus personagens; 

4. interação entre os jogadores, dando sugestões de como poderiam agir na partida; 

5. pergunta dos jogadores ao mestre, pedindo que explique como a partida se 

desenrola; 

6. intervenção do mestre nas ações dos jogadores, sobre como eles poderiam dar 

prosseguimento às ações de seus personagens. 

7. Finalização da partida, com atribuição, pelo mestre, de pontos12 para as fichas dos 

personagens dos jogadores (PEIXOTO, 2011, p. 68) 

 

Esses passos não são rígidos e podem ser seguidos de forma desordenada, pois variam 

conforme os acordos do grupo de jogadores. Os movimentos 2, 3, 4, 5 e 6 acontecem inúmeras 

vezes durante uma partida do jogo. São essas etapas repetidamente que desenrolam a história. 

Uma mesma aventura ou campanha pode ter continuidade durante diversos encontros, por isso 

o item número 1 faz-se necessário. Então, o jogo se dá da seguinte forma: inicialmente se 

apresenta a aventura ou se retoma o que já foi jogado (item 1); depois, o mestre narra uma 

situação (item 2), os jogadores desempenham uma ação por rodada, narrando-a (item 3), e, 

também, discutem sobre elas entre os jogadores (item 4) e o mestre (item 5); após, o mestre 

continua a história (item 6) e os passos de 2 a 6 se repetem até a finalização da partida (item 7), 

na qual o mestre distribui os pontos para cada personagem, a fim de evoluírem. 

                                                 
11 3d8 + 5 significa que você rola três vezes o dado de oito lados, somando as jogadas e adicionando 5 ao total. 
12 Chamamos atenção aqui para os pontos distribuídos pelo mestre para as personagens, eles não têm o objetivo 

de placar, por exemplo, mas, sim, de evoluir as personagens, subir de nível e, consequentemente, ficarem mais 

fortes. 
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Peixoto (2011) define um esquema sobre o jogo de RPG:  

 

Esquema 1 – Definição das partes constituintes do RPG 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Peixoto (2011). 

 

A rodada é “cada circuito de ação dos jogadores, onde cada um tem apenas um turno” 

(PEIXOTO, 2011), ou seja, a rodada é constituída pelos itens 2 e 3 da organização interna da 

partida, citada anteriormente, e cada jogador tem a oportunidade de desenvolver apenas uma 

ação. Os ciclos apontam para o fechamento de um conjunto de rodadas que constituem uma 

cena, que é o conjunto de rodadas para o alcance de um objetivo. A sessão é composta por 

várias cenas e a aventura diz respeito à história formada ao decorrer das sessões. Já a campanha 

é o conjunto de aventuras concluídas pelas personagens do grupo que as joga.  

A título de curiosidade, além do RPG de mesa temos outros três tipos de RPGs: o digital, 

que se dá pelos jogos de computador e de vídeo games, em que há “orientações para os 

jogadores realizarem atividades múltiplas, como até mesmo comprar artefatos” (PEIXOTO, p. 

62); live action, nessa modalidade os jogadores se caracterizam e interpretam teatralmente as 

personagens, geralmente em um cenário propício para o acontecimento da história; de cartas, 

que, como o próprio nome diz, é composto de um baralho de cartas que estampam as 

personagens e as circunstâncias a serem encaradas. 

Como o objetivo do RPG de mesa não visa a competitividade dos participantes, mas sim 

alimentar e satisfazer a criatividade de quem o joga, pois, acreditamos que o RPG é um 

instrumento para ser levado para a sala de aula, pois, como já dito, esse jogo pode estimular 

positivamente o pensamento consciente do aluno sobre o assunto tratado nas sessões do jogo e 

prover novas oportunidade de utilização da linguagem. 

 

1.1.2. Por que utilizar o RPG em sala de aula? 

 
Imagine uma sala de aula... Nela, os alunos reclamam e se aborrecem quando toca a 

campainha e a aula acaba. Procuram o professor, interessados em aprender conteúdos 

de uma outra série, sem pensar nas notas. Aprendem com seus próprios erros, sem a 

mediação direta do professor. Pedem para aumentar a quantidade de linhas para 

dissertar sobre um tema, pois têm muito o que escrever. Pesquisam sobre o tema da 

aula sem a exigência do professor. Convivem num ambiente de colaboração e 

solidariedade, respeitando as diferenças entre eles... você acha essa sala é uma utopia? 

Acredite, com o RPG é possível tudo isso (AMARAL, 2013, contracapa). 
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O RPG pode ser um aliado do professor em sala de aula, seja ele como introdução, 

complemento, para fixação ou conclusão de determinado conteúdo. No livro RPG na Escola, 

de Ricardo Amaral (2013), são descritas diferentes aventuras de RPG que contemplam diversos 

conteúdos de forma interdisciplinar. Uma das aventuras apresentadas por Amaral (2013) se 

chama A caçada e nela vemos os conteúdos transversais como ética, meio ambiente e, também, 

ecologia. Os personagens vão a um parque estudar o acasalamento de jaguatiricas, acontece um 

acidente com o guia e são surpreendidos por criminosos que capturam animais silvestres. O 

autor afirma que além de estar ao alcance do professor, pois é um recurso didático simples e 

barato, o RPG leva os alunos a terem vontade de aprender mais sobre o conteúdo apresentado 

através do jogo. O RPG enquanto material pedagógico busca a solução de problemas que se 

imbricam com os assuntos escolares, ele permite a interatividade e até mesmo o contato com as 

hipermídias, pois há a possibilidade de acrescer ferramentas usufruindo de diversas tecnologias, 

como sons e imagens (vide o tópico 1.1.4. ferramentas digitais para jogar RPG). Outra proposta 

é simular situações, imaginar o acontecimento que os alunos podem passar, uma dificuldade 

que eles têm sobre algum evento futuro, a fim de que essa prática os ajude a prever as 

circunstâncias que serão encontradas em tal desafio. Por exemplo, simular ocorrências na 

escola, como um treinamento para incêndios ou, então, como se comportar em um determinado 

teste. 

Peixoto (2011) pondera que o RPG oferece ao professor a possibilidade de planejar a 

aventura focando em objetivos específicos e que em sala de aula o professor pode utilizar 

materiais como representações de cenários, instrumentos, personagens, como objetos e 

tabuleiros, ou utilizar a versão live action, para propiciar aos alunos uma atividade ativa de 

comunicação. “O outro pode ser facilmente internalizado pelo aluno, uma vez que este tem a 

oportunidade de representar aquele nas partidas, passando a pensar como o outro iria agir em 

um determinado contexto” (PEIXOTO, 2011, p. 32). Assim, há a possibilidade de instigarmos 

os alunos a refletirem e agirem sobre determinada ação, seja sobre seus olhos ou o prisma do 

outro. Isso converge com a proposta das capacidades de linguagem, em específico as 

capacidades de significação, as quais aponta para o desenvolvimento do agir, pensar, sentir e 

falar sobre práticas sociais (CRISTOVÃO; STUTZ, 2011) 

Além disso, segundo Vygotsky (2008) os jogos devem fazer parte do desenvolvimento 

da criança, o RPG em especial converge com sua proposta, pois “a imaginação é importante 

para se descobrir a solução de problemas, [...] a necessidade de atividade lógica [...] surge mais 

tarde” (p. 15-16). Logo, os jogos auxiliam no desenvolvimento cognitivo que vai das resoluções 
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de problemas até o raciocínio lógico mais tardiamente. Além disso, o autor faz uma menção ao 

jogo de xadrez “quando sua percepção do jogo se modifica, sua estratégia também se modifica” 

(p. 115). Podemos estabelecer uma congruência entre os jogos de xadrez e o RPG, já que ambos 

dependem de estratégias e a cada rodada o contexto pode se alterar, assim, fazendo os jogadores 

buscarem novos caminhos. 

Consoante os estudos de Peixoto (2011), tendo em vista o ensino de inglês como língua 

estrangeira, a autora aponta para o uso do ciclo de aprendizagem presentation-practice-

production (PPP) corroborando com a abordagem comunicativa de ensino de línguas e 

centralizando o aluno em atividades ativas. Como o nome sugere, há uma primeira apresentação 

sobre o assunto, após temos a prática, em que professor media atividades que permeiem o 

assunto exposto, e a produção, no qual o aluno deve por em prática ativamente o que foi 

apreendido. Podemos notar que esse esquema do PPP se assemelha em parte com a proposta de 

sequências didáticas (SD) que neste estudo expomos, pois há uma apresentação, atividades que 

trabalhem com os elementos do gênero textual dividido em módulos e, por fim, uma produção 

do discente. Porém, por outro lado, a abordagem PPP tem como foco a temática e não o gênero 

textual e não há avaliação formativa. Além disso, conforme Peixoto (2011), a sugestão de 

trabalho com RPG em sala de aula se identifica com o PPP em especial pela produção ativa que 

o aluno deve fazer. 

Burckhardt (2004), exibe como proposta para o ensino o RPG em ambiente digital 

baseado na metodologia Problem based learning (PBL). O PBL tem o intuito de um 

aprendizado ativo do aluno e emprega pequenos grupos sob a orientação de um instrutor, assim, 

se direcionando a um aprendizado coletivo. Essa forma de ensino se assemelha as mesas de 

RPG, pois há um narrador que guia a história e os outros jogadores. Com isso, há o ensino por 

meio de resolução de problemas, em que os jogadores/alunos devem interagir, para praticar 

ações e solucionar os obstáculos, logo, casando muito bem com nossa proposta de ensino de 

inglês como língua estrangeira com o RPG. 

No ensino de línguas o jogo entra como incentivo à imaginação, à escrita de histórias, 

estímulo à compreensão escrita, à compreensão oral e, principalmente, à produção oral. Na 

disciplina de língua inglesa podemos utilizá-lo para a prática de compreensão e produção oral. 

Como uma proposta de trabalho em contexto formal, mas deseja ir além, este modelo didático 

pretende ser base para o desenvolvimento de SD que trabalhem de forma descontraída a prática 

da oralidade da língua inglesa em participantes com um nível de intermediário a avançado de 

conhecimento na língua alvo, já que, em muitos casos, as pessoas têm um contato deficiente 
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com a língua estrangeira, ficando mais concentrados na compreensão oral e escrita e a produção 

escrita.  

A lacuna do ensino da oralidade na escola ocorre tanto em língua estrangeira como em 

língua materna. Em um levantamento feito pelo British Council (2014) juntamente com o 

Instituto de Pesquisa Data Popular apresentou-se que a leitura (compreensão escrita) é a 

dimensão mais utilizada pelos entrevistados e a compreensão e produção oral são as que mais 

salientam dificuldades. Conforme Magalhães (2007), há uma superestimação da escrita na 

escola, logo, deixando, mesmo na língua materna, a oralidade em um lugar de desprestigio. 

Além disso, a autora indica que as atividades que envolvem a oralidade e gêneros orais muitas 

vezes são inadequadas, já que, ao utilizar gêneros impróprios, não desenvolvemos as 

capacidades e a consciência necessária para a comunicação oral e reflexão dos alunos.  

Sabemos que o ensino de línguas no Brasil passou por inúmeras abordagens, porém 

queremos chamar a atenção para as abordagens direta e áudiolingual, pois muito prezam a 

oralidade. No método direto o aluno é exposto à língua e cultura da língua alvo e deve apreender 

a gramática e os aspectos culturais indutivamente. A oralização é constituída de repetição para 

a automatização da língua, apenas após essa mecanização é que o aluno pratica os exercícios 

escritos (STUTZ, 2012). Porém, essa abordagem demanda um alto investimento em materiais 

e caiu em desuso. Já o método áudiolingual, assim como o direto, apresenta muita repetição e 

pouca produção espontânea, assim, mostrando-se um método com pouca intervenção 

consciente. Então, com o método comunicativo temos essa desautomatizaçãoda língua, pois 

preza-se o ensino de forma verdadeira, como utilizamos a língua no dia a dia, mas esse método 

tem apresentado rupturas, ainda, visto as ocorrências do ensino de gramática 

descontextualizada. Hoje, consideramos que o ensino de gêneros textuais, logo, o ensino de 

línguas por meio de textos autênticos seja uma forma de ensino pautado em contextos reais, 

pertinentes e que inspirem a reflexão sobre língua e cultura no aluno (PARANÁ, 2008). Porém, 

retomando Magalhães (2007), os gêneros escritos são mais abordados na escola, visto que há 

um maior incentivo à cultura letrada, deixando de lado a cultura oral, a qual é, em muitos casos, 

banalizada. A seguir mostraremos alguns estudos que comprovam isso. 

Swideski (apud BUENO; COSTA-HÜBES, 2015), em um levantamento de estudos que 

abarcam gêneros orais em língua portuguesa materna, detecta que trabalhos com gêneros em 

modalidade escrita são muito mais publicados, logo, entendemos que as pesquisas com gêneros 

orais são menos estudadas. Além disso, Cruz (2012) em análises de livros didáticos de língua 

materna, indicou que há mais atividades de oralização da escrita, ademais, afirmou que os livros 
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não trabalham a fundo os gêneros presentes no material, priorizando o trabalho sobre a temática. 

Ferraz e Gonçalves (2015), distinguem o oral integrado do autônomo. O primeiro, oral 

integrado, tem relação com as interações em sala de aula “para o desenvolvimento de 

capacidades discursivas, tais como, dizer, explicar, argumentar nas mais diversas situações 

escolares e em várias disciplinas durante as interações diversas em sala de aula” (p. 63). 

Enquanto o segundo, oral autônomo, refere-se ao ensino de determinado gênero textual, 

tomando, então esse como instrumento de ensino. Logo, temos uma falha no ensino do oral 

autônomo, o qual não se trata de um caminho para a aprendizagem, como o oral integrado, mas 

sim, o ensino de um gênero oral como objeto. 

Sempre há espaço para o lúdico dentro de aulas de línguas, seja para motivar os alunos, 

seja para criar algum tipo de ligação entre os alunos, o professor e a disciplina, pois dependemos 

da interação entre todos os envolvidos para as trocas comunicacionais que geram o aprendizado 

e induzem o aluno a agir socialmente. Segundo Lourenço (2004 apud PEIXOTO, 2011), 

podemos ter o lúdico apenas por prazer, para partilhar conhecimentos ou para controlar a 

aprendizagem. Concordamos com Peixoto (2011) quando ela aponta que, inúmeras vezes, no 

ensino, o lúdico por prazer é utilizado majoritariamente, porém “acreditamos que o lúdico como 

estratégia de ensino para fins de avaliação é muito mais produtivo, pois ‘aliviam’ a tensão do 

aluno, além de introduzir o seu desenvolvimento de maneira mais natural” (PEIXOTO, 2011, 

p. 52). Além disso, a autora aponta que o ensino por meio do RPG tem que priorizar a zona de 

desenvolvimento proximal13 (VYGOTSKY, 2008), pois, só assim, podemos apresentar novos 

conteúdos que estejam adequados aos níveis de conhecimentos dos alunos. 

Como já dito14, o RPG pode ser utilizado como introdução, complemento, para fixação 

ou conclusão de determinado conteúdo nas mais diversas disciplinas. Como visto no parágrafo 

anterior, o RPG pode ainda ser utilizado como ferramenta de avaliação, seja ela como uma 

forma do professor diagnosticar o nível de língua dos alunos, em uma avaliação formativa, seja 

como uma avaliação somativa para mensurar o que foi apreendido pelos alunos. Em nossa 

corrente teórica temos as sequências didáticas (SD), que são conjuntos de atividades postas de 

forma progressiva que guiam as aulas sobre um determinado gênero. Com o nosso estudo, 

desejamos que seja construído SD do gênero textual RPG e, para tanto, inicialmente é 

necessário que seja feito um diagnóstico com os alunos sobre o RPG, logo, uma produção inicial 

                                                 
13 Vygotsky (2008) aponta que temos uma zona de desenvolvimento real, que é o ponto de desenvolvimento que 

nos encontramos, determinado pela capacidade que temos em resolver atividades autonomamente. Já a zona de 

desenvolvimento proximal corresponde a habilidade de solucionar atividades tendo ajuda, assim, indicando o 

potencial de aprendizagem do indivíduo. 
14 Capítulo I, p. 27. 
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do gênero, uma avaliação formativa. Após o trabalho com a SD é necessário avaliar o que os 

alunos conseguiram apreender sobre o gênero, por isso finalizamos esse trabalho com uma 

produção final, uma avaliação somativa. 

Em vista de que foi D&D que inaugurou esse estilo de jogo e foi o material escolhido 

para ser o corpus deste modelo didático, desenvolveremos nas próximas três partes desta 

dissertação a história de D&D, as ferramentas digitais que podem auxiliar na jogabilidade do 

RPG, assim como o desdobramento do jogo para o meio digital. 

 

1.1.3. Dungeons & Dragons: a história 

 

Segundo o site de D&D da editora Wizards of the Coast, o primeiro grupo de livros 

lançados foi um box, em janeiro de 1974, com três livros: Men & Magic, Monsters & Treasure 

e Underworld & Wilderness Adventures. Em dois anos foram vendidos quatro mil exemplares 

e, em 1976, houve mais uma tiragem com 5 mil cópias.  

A segunda edição foi lançada em 1977 com o nome de Advanced Dungeons & Dragons, 

assim, a primeira edição ficou sendo vista como básica. Essa segunda edição foi lançada com a 

publicação do Livro dos Monstros, expandida em 1978 quando foi liberado o Livro do Jogador. 

Em 1979 é publicado o Livro do Mestre e em 1983 o Livro dos Monstros II. Em 1989 houve 

uma segunda edição do Advanced Dungeons & Dragons com os livros do: Mestre; Jogador; e, 

Monstros Volumes 1, 2, e 3; além desses, o Complete Fighter's Handbook; e o Complete Thief's 

Handbook.  

Em 1982, o primeiro jogo para vídeo game foi disponibilizado para o Apple II. Em 1993, 

foi lançado o jogo de cartas chamado Dragon Strike. Em 1996, há a primeira versão digital das 

regras de D&D: um CD-ROM. Em 1998, o primeiro jogo para computador foi desenvolvido 

pela BioWare.  

No ano 2000 é lançada a terceira edição dos livros do jogo, que em 2003 a sua revisão 

ficou conhecida como Dungeons & Dragons 3.5. Em 2006 um MMORPG (massively 

multiplayer online roleplaying games15) foi lançado pela empresa Turbine Entertainment.  

Em 2008, publicou-se a quarta edição. Em 2009, essa última edição foi expandida e 

continha: The Players Handbook II, Dungeon Master’s Guide II, Monster Manual II e 

Adventurer’s Vault II. Em 2014, chegamos a quinta edição, a qual teve como produto inicial 

uma versão gratuita online, um e-book, das regras básicas. 

                                                 
15 MMORPG é um jogo online baseado em RPG em que vários jogadores interagem. 
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A partir desse panorama de D&D podemos notar que a editora foi se adequando aos 

moldes do mundo digital, sendo disponibilizadas ferramentas eletrônicas ou criando jogos 

eletrônicos. É lógico que o jogo no geral também acompanhou essas mudanças. Hoje temos 

ferramentas digitais, que discorremos na próxima seção, desenvolvidas para auxiliar os 

jogadores, seja para simplificar, seja para suprir as necessidades de elementos que compõem o 

jogo. 

 

1.1.4. Ferramentas digitais para jogar RPG 

 

Hoje há vários sites que oferecem ferramentas que auxiliam nos jogos de RPG de mesa. 

Dentre eles destaco o Roll20.  

 

Roll20 é um conjunto de ferramentas digitais de fácil utilização que expande a 

experiência de jogos de mesa. Se você joga online com a nossa mesa virtual ou 

pessoalmente, utilizando os recursos de fichas de personagens e de rolagem de dados, 

o Roll20 economizará seu tempo e te ajudará a se focar em aprimorar suas partes 

favoritas em jogar jogos de mesa (citação retirada do site https://roll20.net/). 

 

Nesse tipo de sites encontramos mesas virtuais, que podem ser compartilhadas com outros 

jogadores de maneiras simples, apenas enviando o seu endereço eletrônico. Além disso, há 

ferramentas que auxiliam na construção das personagens; mapas editáveis que possibilitam ver 

os jogadores movendo-se em tempo real, com iluminação dinâmica; lançador de dados; 

controladores de turnos; calculadoras para fins específicos, como adição de modificadores; 

trilhas sonoras; bate-papo de voz e vídeo; envio de imagens; para usufruir das possibilidades 

que os sites oferecem, deve-se criar um perfil, assim, os jogos ficarão lá armazenados para 

serem acessados futuramente. Há, ainda, outro site como o Roll20, que é chamado Taulukko, 

que tem funcionalidade parecida e que auxilia na jogabilidade de RPG. 

Outra ferramenta parecida com os sites citados anteriormente é RRPG Firecast. Esse é 

um programa para o sistema operacional Windows. Sua única diferença é que deve ser instalado 

no computador, enquanto os sites citados acima usam recursos embutidos diretamente nos 

navegadores para funcionarem. 

Ademais, há quem utilize outras formas de comunicação para jogar RPG como: Skype, 

Discord, Teamspeak, Ventrilo, Facebook, WhatsApp e fóruns. 

Na busca de uma inserção no mundo da fantasia também é possível acrescer ao jogo sons 

e imagens com ajuda de computadores, aparelhos de som e projetores, por exemplo. Pode-se 

acrescer desde músicas como plano de fundo para a criação de climas de tensão como de 
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descontração ou, então, sons que façam parte da cena que está sendo descrita, como barulhos 

de água corrente ao passar perto de um rio. As imagens podem ajudar na definição de 

personagens e monstros, assim como na visualização de cenários e mapas. 

O RPG cativou muitas pessoas e, é claro, com a difusão dos vídeo games e computadores 

o jogo foi adaptado para os equipamentos eletrônicos, que criaram novas formas para o jogo. 

Segundo Vasques (2008) e Pereira (2003 apud SCHMIT, 2008) quando transferido para um 

jogo eletrônico o RPG encontra limitações pré-estabelecidas, enquanto que na mesa o jogo é 

totalmente aberto com base no acordo entre os jogadores. Vejamos a seguir mais elucubrações 

sobre os jogos que se inspiraram no RPG para serem criados em plataformas digitais. 

 

1.1.5. O RPG em meio digital 

 

Para conseguir introduzir o RPG no meio digital foram criados, assim, novos gêneros de 

jogos. Consoante Rodrigues, Lopes e Mustaro (s/ d), na década de 70 surgiram os jogos online 

chamados de MUD (Multi-User Dungeon), inspirados nos RPGs de mesa, em que os jogadores 

interagiam simultaneamente em um ambiente desenvolvido em texto, ou seja, sem gráficos ou 

quando havia gráficos em 2D eram desenhados com caracteres de texto.  

Ainda segundo os autores citados anteriormente, surgiram outras variantes dos jogos: o 

primeiro MMORPG foi o Habitat, de 1987, da Lucasfilm Games. Já o primeiro MMORPG 

gráfico foi Neverwinter Nights, de 1991. Everquest, lançado em 1999 pela Sony, foi o primeiro 

em 3D16. Conforme Schmit (2008), os MMORPGs são jogos online nos quais os jogadores se 

conectam ao servidor utilizando um software especial e interagem com outros jogadores. Cada 

jogador faz escolhas sobre uma personagem ou um grupo de personagens em um ambiente 

simulado eletronicamente. Esses jogos têm um leque de opções e desfechos, focando no 

desenvolvimento das personagens, geralmente em uma história linear. As personagens 

desenvolvidas no jogo podem ter ou não relação com a identidade real do jogador, isso 

proporciona uma forma de teste de interação social em ambiente virtual (RODRIGUES; 

LOPES; MUSTARO, s/ d). Alguns exemplos de MMORPG são: World of Warcraft, Priston 

Tale, Tibia, Lineage 2 e Ragnarök (SCHMIT, 2008). 

Rodrigues, Lopes e Mustaro (s/ d) discorrem sobre a comunicação dentro dos MMORPG. 

Elas se dão em formatos de chats em tempo real ou para uma visualização posterior. A maioria 

                                                 
16 Aqui vemos o 3D como três dimensões dentro do jogo, adicionando a profundidade que os jogos 2D não tinham. 

Porém, ainda não chegamos na era dos óculos 3D ou VR (virtual reality – realidade virtual), pois essa imersão 

depende de óculos e componentes não disponíveis na época. 
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dos jogos utiliza os chats citados anteriormente, principalmente quando a interação social é 

maior. Geralmente cada guilda, clan ou grupo tem o seu servidor separado de comunicação por 

voz, que podem ser mensagens pessoais, para um grupo ou públicas. A comunicação com outros 

jogadores facilita a criação de comunidades que cooperam na busca do objetivo da aventura. 

Além disso, dentro do jogo cria-se uma metacomunicação que colabora na compreensão dos 

jogadores, são vocabulários e expressões, muitas vezes neologismos, criados dentro do universo 

daquele jogo (RODRIGUES; LOPES; MUSTARO, s/ d). 

 

1.2. Interacionismo sociodiscursivo 

 

O interacionismo sociodiscursivo é “uma variante e um prolongamento” (BRONCKART, 

2006a, p. 9) do interacionismo social (IS), que segue a tese que a socialização possibilita a 

ocorrência e o desenvolvimento de instrumentos semióticos nas condutas humanas 

(BRONCKART, 1999). Esses instrumentos dizem respeito ao funcionamento e a recepção de 

sistemas de sinais inerentes à comunicação. O IS parte de três proposições gerais, as quais o 

ISD concorda: 1. os processos de socialização e individualização são concomitantes no 

desenvolvimento humano; 2. as Ciências Humanas devem se utilizar da filosofia do espírito de 

Aristóteles a Marx para solucionar seus questionamentos, considerando os problemas que as 

intervenções práticas causam; e, 3. a contraposição à divisão das ciências em disciplinas muito 

específicas – essas subdivisões advêm das teorias positivistas de Comte –, pois os problemas 

das Ciências Humanas dependem, “de um lado, [...] [dos] aspectos fisiológicos, cognitivos, 

sociais, culturais, linguísticos [...], de outro, [d]os processos evolutivos e históricos” 

(BRONCKART, 2006a, p. 10 – grifos do autor), assim, há uma interdependência entre as 

disciplinas e subdisciplinas. Em vista desse último princípio, o ISD “não é uma corrente 

propriamente lingüística (sic), nem uma corrente psicológica ou sociológica; ele quer ser visto 

como uma corrente da ciência do humano” (BRONCKART, 2006a, p. 10 – grifos do autor).  

O IS tem uma perspectiva tripolar das atividades, a qual é incorporada pelo ISD e está 

representada no seguinte esquema: 
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Esquema 2 – Perspectiva tripolar do IS 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Schneuwly (2004). 

 

Observamos que os objetos, que são socialmente elaborados, mediam as ações dos 

indivíduos gerando possibilidades de realizações dessas ações. Os indivíduos utilizam os 

gêneros textuais como instrumentos para transformar objetos e situações. Os instrumentos, 

gêneros textuais, são definidos pela situação, assim dando forma à atividade, pois a representa 

e a concretiza. Além disso, os gêneros textuais conduzem o comportamento do indivíduo ao 

agir sobre objeto ou situação (SCHNEUWLY, 2004), por exemplo, o contexto de sala de aula 

nos proporciona inúmeras formas que contribuem para o ensino (objeto/situação define o 

instrumento), uma delas, a qual propomos, é o RPG na sala de aula, com finalidade educacional 

(objeto/situação gera possibilidades de ação para o indivíduo). Podemos jogar o RPG com o 

intuito de aprender novo vocabulário ou introduzir um conteúdo, por exemplo (indivíduo utiliza 

o instrumento). Essa proposta pode desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos 

(instrumento transforma o objeto/situação) e ao jogar (indivíduo age sobre o objeto/situação) 

os alunos precisam seguir as regras do jogo (instrumento conduz o comportamento do 

indivíduo). 

Para o ISD, enquanto ciência do humano, a linguagem é o ponto central para o 

desenvolvimento das competências epistêmicas e das praxiológicas (BRONCKART, 2006b). 

Assim, admite-se que somos constituídos pela filogênese – nossas características adquiridas 

geneticamente, como instinto de sobrevivência, pensamento e consciência – e pela ontogênese 

– o ser quanto organismo social, que tem sua própria história – (BRONCKART, 1999). Isso 

implica que os sujeitos são racionais, conscientes de suas práticas e de sua identidade e 

interagem com o meio. Cada indivíduo tem suas tendências naturais e, também, suas 
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experiências próprias, logo, para ter acesso ao universo que o rodeia utiliza-se da linguagem, 

seja colaborando com a sociedade, seja recebendo informações. Portanto, o ISD estuda o 

funcionamento psíquico e social dos seres humanos. 

Admitindo a epistemologia monista sobre o físico-psíquico (as propriedades biológicas e 

sociais) do ser, o IS, bem como o ISD, se apoia em Vygotsky, que defende que “a psicologia 

tem como tarefa específica descrever e explicar essas duas ordens de fenômenos, assim como 

suas modalidades de articulação, com um procedimento metodológico unificado” 

(BRONCKART, 1999, p. 24). Essa visão de substância única vem de Spinoza, que consoante 

Bronckart (1999), considera que o físico e o psíquico são duas partes das múltiplas propriedades 

de composição da matéria; que a inteligência humana só consegue acessar a essas duas e não 

consegue ver a matéria em sua totalidade; e, por fim, que a matéria é homogênea, está em 

constante atividade e evolui igualmente todas as suas propriedades. 

O quadro de trabalho do ISD é distribuído em três níveis, segundo Bronckart (2006a): 

dimensões da vida social, processos de mediação formativa e os efeitos dessas mediações 

formativas sobre os indivíduos. O primeiro nível, as dimensões da vida social, é constituído 

pelos pré-construídos históricos dos indivíduos e é dividido em: a) formações e fatos sociais, 

com os processos e produtos sociais; b) atividades coletivas gerais que são atividades não 

linguageiras que organizam as relações entre os indivíduos e o seu meio; c) atividades de 

linguagem, que por meio de uma língua natural comentam as atividades gerais e se materializam 

em textos; e, d) mundos formais, que são conhecimentos coletivos ou convenções sociais que 

colaboram na organização da vida social dos indivíduos. 

O segundo nível, a mediação formativa, diz respeito à formação de indivíduos, da sua 

nascença até o fim da vida, integrando-os nos pré-construídos disponíveis em seu meio social. 

A mediação formativa é analisada através do conjunto de processos educativos que controlam 

e avaliam as condutas verbais e não verbais. Já o terceiro nível, os efeitos que as mediações 

formativas exercem sobre os indivíduos, é dividido em duas dimensões, explicadas a seguir. 

Após a interiorização das propriedades estruturais e funcionais dos signos linguísticos temos a 

primeira das duas dimensões dos efeitos das mediações formativas: as condições de 

transformação do conjunto dos processos psíquicos do ser em seus primeiros anos, que é 

possível graças ao pensamento consciente. A segunda dimensão refere-se às condições de 

desenvolvimento dos indivíduos e das suas capacidades ativas quanto às representações 

individuais e coletivas. 
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Tendo definido os níveis do quadro do ISD propostos por Bronckart (2006a), nós nos 

encontramos no primeiro nível desse quadro ao construir um MD de RPG. O segundo nível se 

dá no ensino formal ofertado pelas escolas, por exemplo, quando desenvolvemos sequências 

didáticas (SD) com os alunos, nos utilizando da transposição didática. O último nível pode ser 

visualizado quando fazemos análises dos trabalhos discentes vendo o que nossos alunos 

realmente apreenderam. 

Então, o ISD é um estudo que considera “as ações humanas em suas dimensões sociais e 

discursivas constitutivas” (BRONCKART, 1999, p. 30-31). Dessa forma, nos apoiamos nas 

práticas de linguagem contextualizadas como principais instrumentos para o desenvolvimento 

humano, portanto, tomamos os gêneros textuais como megainstrumentos didáticos. Segundo 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), gêneros textuais são textos orais ou escritos que 

produzimos em condições e com características análogas que promovem a comunicação. Para 

melhor entendermos esses gêneros textuais precisamos transpor didaticamente os 

conhecimentos da esfera social para a esfera acadêmica (BARROS, 2014; PETRECHE, 2008), 

sistematizando as características dos gêneros textuais. Para tanto, desenvolvemos modelos 

didáticos (MD) que são estudos aprofundados, teóricos, que respondem perguntas específicas 

sobre o gênero em questão e, ainda, nos mostram quais são as dimensões ensináveis (PIETRO, 

SCHNEUWLY, 2003). Nós, em particular, construiremos um MD que almejamos ser base para 

planificações de SD focadas em grupos específicos de alunos. Haja vista esses conceitos 

desenvolvidos aqui previamente, discorreremos adiante sobre eles mais especificamente, já que 

eles fazem parte dos passos que seguiremos neste estudo. 

 

1.3. Gêneros textuais 

 

Todas as pessoas desenvolvem atividades coletivas de interação com o meio ambiente, 

elas podem ser atividades de nutrição, defesa, reprodução, aprendizagem, entretenimento. Há 

ainda as atividades de linguagem, que fornecem subsídios para a efetivação das atividades 

gerais, pois a linguagem colabora para o planejamento, regulação e avaliação dessas atividades. 

A concretização das atividades se dá por meio dos gêneros textuais e as ações de linguagem se 

dão por meio dos textos. As atividades são sociais, enquanto as ações são de cunho individual 

(BRONCKART, 1999). 

Os textos são unidades comunicativas (BRONCKART, 2006a), pois apresentam início, 

meio e fim, objetivo e contexto, conforme Bronckart (1999, p. 75): “chamamos de texto toda 
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unidade de produção da linguagem situada, acabada e auto-suficiente”. Além disso, são 

“construídos, de um lado, mobilizando-se os recursos (lexicais e sintáticos) de uma determinada 

língua natural e, de outro, levando-se em conta modelos de organização textual disponíveis no 

âmbito dessa mesma língua” (BRONCKART, 2006a, p. 139), ou seja, os textos dependem de 

uma língua e de padrões socialmente construídos e acordados para serem comunicados.  

Os estudos da linguagem se dividem em duas correntes, uma focando no sistema da língua 

e a outra no funcionamento das espécies de texto no seu uso. Ao considerar o estudo interno da 

língua, logo lembramos das gramáticas, que descrevem apenas as estruturas e constituintes de 

frases. Já no segundo tipo de estudo, o que avalia o externo ao texto, temos a análise de 

organização e funcionamento dos textos, assim, considerando o contexto de produção, as 

características de dada espécie de texto e a influência que o texto exerce em seus receptores. Ao 

fundir essas duas ciências temos concomitantemente as inferências e codificações de noções e 

regras de um sistema linguístico, por um lado, e as situações de linguagem e o funcionamento 

do texto, do outro lado. Então, os textos dependem de um sistema da língua, das condições 

sociais, mas, também, das escolhas particulares de seu autor (BRONCKART, 1999).  

Por exemplo, se estamos em uma conversa informal, sabemos como devemos agir, isso é 

um modelo socialmente estabelecido, mas se precisamos escrever uma carta formal para uma 

pessoa de um alto cargo, agiremos de maneira diferente, pois, além da mudança de suporte, da 

fala para escrita, devemos escolher outro vocabulário e seguir o formato de uma carta. Podemos 

visualizar as situações anteriores na fala de Bronckart (1999, p. 101): “um gênero é considerado 

como mais ou menos pertinente para uma determinada situação de ação”. Assim, os textos 

distinguem-se em espécies, que apresentam determinadas dimensões recorrentes e com uma 

certa estabilidade, chamados de gêneros textuais.  

Consoante Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), um texto pode ser oral ou escrito, que se 

diferencia de acordo com o contexto de produção, mas que pode ter regularidades quanto à 

estrutura, à linguagem utilizada, ao conteúdo temático ou mesmo ao objetivo. Nesse sentido, 

“em situações semelhantes, escrevemos textos com características semelhantes, que podemos 

chamar de gênero de textos, conhecidos de e reconhecidos por todos, e que, por isso mesmo, 

facilitam a comunicação” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 83 – grifo dos 

autores). Logo, os textos são produtos de contextos heterogêneos e, por isso, são flexíveis e 

plásticos em sua estrutura. Conforme Bronckart (1999), “todo texto se inscreve, 

necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero” (p. 75), dessa forma, os gêneros 

textuais são agrupamentos de textos de uma determinada espécie. 
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Os gêneros textuais são constituídos por “tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(BAKHTIN, 1953, apud SCHNEUWLY, 2004, p. 23) que tem uma temática, um estilo e uma 

construção composicional. Para serem concretizados esses enunciados dependem de uma 

determinada esfera de circulação, um tema, dos participantes e de enunciador(es) que carregam 

suas próprias intenções. A situação em que os enunciados são realizados estão sujeitos à uma 

finalidade, destinatários e um conteúdo. Essa circunstância social dita conjuntos possíveis, os 

gêneros textuais, para a efetivação dos enunciados. Os gêneros contam com uma certa 

estabilidade que sugere a estruturação, finalização e relação com interlocutores conforme a 

função que pretendemos desempenhar (SCHNEUWLY, 2004).  

Os gêneros textuais são considerados pela didática das línguas como um 

megainstrumento no desenvolvimento dos indivíduos, isso se dá, porque um instrumento é um 

artefato que já foi apropriado pelo indivíduo e possibilita a prática de ações e atividades. Assim, 

o instrumento é mediador de uma ação com um determinado objetivo, logo, é um objeto ou um 

fato que transforma o estado de uma materialidade ou de uma realidade. Os gêneros textuais 

são vistos como instrumentos, pois têm a capacidade de permear as interações para a 

transformação da consciência humana. O prefixo mega vem para nos dar a ideia de um conjunto 

articulado de instrumentos, já que os gêneros textuais estabilizam vários subsistemas semióticos 

linguísticos e paralinguísticos (SCHNEUWLY, 2004). Então, um gênero textual serve de 

ferramenta para nos comunicarmos e ao apreendermos esse gênero passamos a ter um 

instrumento que nos auxilia nas trocas sociais, porém, quando temos o domínio de diversos 

gêneros nós os utilizamos como megainstrumentos em nossas ações e atividades diárias.  

Esses megainstrumentos quando utilizados no ensino de línguas possibilitam o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem do aluno por meio da inserção dos alunos em 

práticas de linguagem reais. 

Os gêneros textuais podem ser divididos em primários e secundários. Os gêneros 

primários são utilizados na comunicação oral espontânea, na qual não temos um controle 

linguístico tão rigoroso, com interação entre os participantes, que podem controlar mutuamente 

a situação, em um contexto no qual o gênero age imediatamente. Já os gêneros secundários 

representam uma comunicação mais cultural e complexa, basicamente escrita. Por isso, a 

situação não controla diretamente esses gêneros, porém não quer dizer que são 

descontextualizados, seu controle linguístico é alto, bem como, exigem uma maior coesão 

interna. Os gêneros primários por serem mais instintivos não necessitam ter intervenção para 
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seu aprendizado, enquanto os secundários necessitam, pois por se tratarem de desdobramentos 

esses gêneros se tornam mais complexos (SCHNEUWLY, 2004).  

Segundo Schneuwly (2004, p. 24), o gênero textual é “um instrumento semiótico 

complexo, isto é, uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção 

e a compreensão de textos”. Então, os gêneros textuais são formas comunicativas produzidos 

pelas interações sociais (BRONCKART, 1999), das quais desejamos nos apropriar. Essa 

assimilação é o desenvolvimento de capacidades individuais que promovam a criação de um 

novo texto pertencente a um determinado gênero (SCHNEUWLY, 2004). Portanto, para 

sistematizarmos as características dos gêneros para, assim, melhor os entendermos, devemos 

selecionar o gênero de uma determinada esfera social e por meio de um estudo científico 

conduzir para a esfera teórica. Após, podemos transpor didaticamente esse gênero levando para 

a escola, para ser desenvolvido junto aos alunos para que estes possam se apropriar do gênero 

em questão. Esse conceito, a transposição didática, será discutida na próxima seção. 

  

1.4. Transposição didática 

 

Chevallard (1980) discorre sobre o contrato didático que representa a implementação de 

conteúdos acessíveis ao nível de desenvolvimento e as capacidades dos alunos. Esse contrato 

exige que o que é ensinado para os alunos seja novo, no sentido de o professor precisar ensinar 

e os alunos apreenderem, porém velho, no ponto de vista de que deve haver um caminho que 

ajude o aluno a se sentir familiarizado com aquele conteúdo. Esse método de contextualizar o 

novo objeto de ensino, tirando-o da esfera científica e levando até o ambiente escolar de forma 

compatível ao nível de quem o recebe chama-se transposição didática. Os estudos científicos 

não devem ser apenas levados para a sala de aula dos anos iniciais sem passar por um tratamento 

que o adeque aos objetivos e necessidades daquela comunidade escolar (MACHADO; 

CRISTOVÃO, 2006). Essa modificação acontece a partir do que se conhece teoricamente sobre 

o gênero, transformando o gênero textual em um instrumento utilizado na prática em sala de 

aula (CHEVALLARD, 1989; 2006).  

A transposição dos saberes não se refere apenas à situação de ensino, mas, também, ao 

deslocamento dos saberes sociais para os científicos (PIETRO; SCHNEUWLY, 2003), então, é 

necessário compilar as características do gênero que está em uso na esfera social em um estudo 

chamado modelo didático (MD), que será explorado na próxima seção. O MD faz parte da 

esfera científica, pois é com base nele que devemos desenvolver os trabalhos que serão 
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transpostos didaticamente para a esfera escolar. A sequência didática (SD) é um exemplo de 

material da esfera escolar, pois é planificada de acordo com as necessidades dos alunos e o nível 

de conhecimento que eles têm (zona de desenvolvimento proximal - VYGOTSKY, 2008) com 

base nas dimensões ensináveis do gênero. A SD é o divisor de águas entre os níveis externo e 

interno da transposição didática, pois anteriormente à SD, temos os conhecimentos externos ao 

contexto escolar e sua implementação em sala de aula, então, há a transformação do objeto a 

saber para o objeto a ensinar, e posteriormente a ela contamos com a internalização dos saberes 

pelos alunos, que passa do objeto a ensinar para ensinado e assim por diante (STUTZ, 2012). 

No esquema 2, abaixo, temos uma representação da transposição de conhecimentos conforme 

o ISD: 

 

Esquema 3 – Níveis da transposição didática 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Barros (2014) e Petreche (2008). 

 
Os gêneros, que são objetos sociais, se encontram em sua esfera social específica e para 

podermos didatizá-los necessitamos sistematizá-los em estudos que fazem parte da esfera 

científica. Nos estudos do ISD apontamos o MD como o objeto a saber, pois seu conteúdo é 

teórico-acadêmico, no qual podemos apoiar os trabalhos a serem elaborados para a esfera 

escolar. A SD é o nosso objeto a ensinar, pois é a concretização da transposição do conhecimento 

científico em saber didático que deve ser trabalhado em sala de aula. O desenvolvimento da SD 
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com os alunos é o objeto ensinado e o que é constatado através de análise das produções 

discentes é o objeto efetivamente apreendido. A SD tem como proposta de ser conduzida como 

um projeto de classe, a qual em sua finalização pede a construção de exemplares do gênero 

estudado, assim o “devolvendo” para a sua esfera social e concretizando ações de linguagem 

com os alunos. Utilizamos os gêneros textuais como megainstrumentos de ensino com foco nas 

necessidades dos alunos e na prática social.  

A transposição didática é sempre a passagem do conhecimento de uma esfera para outra, 

que pode ser social, acadêmica ou a prescrição de documentos oficiais de ensino, com fins de 

ensino e/ou aprendizagem. Dessa forma, “os saberes científicos são deslocados para os saberes 

ensinados na escola” (STUTZ, 2012, p. 93). Consoante Schneuwly e Dolz (2004), em 

concordância com a transposição didática, os gêneros quando trabalhados na escola são 

variações dos de referência, pois assim é que suprimos as necessidades e objetivos do contexto 

de ensino. 

Contudo, os profissionais de ensino encontram dificuldades para efetivar a transposição 

didática. Algumas delas são: quais conteúdos devem ser ensinados, falta de automatização dos 

objetos, que ocasiona diferentes significados atribuídos aos conhecimentos; ensino de 

gramática descontextualizada, separando o conhecimento gramatical, dos textuais e dos 

discursivos (MACHADO; CRISTOVÃO, 2006). Para resolvermos essas questões, dependemos 

de ancoragem teórica que defina o gênero para compreendermos a fundo o que devemos e como 

podemos ensinar. Esse estudo é edificado a partir do contexto escolar, da literatura escrita por 

experts e, também, pelas observações de amostras autênticas do gênero. Em nossos estudos 

acreditamos que o MD é que nos fornecerá todos esses dados. 

 

1.5. Modelo didático 

 

No ISD [...] defende-se que, para compreender bem [...] [os] textos, é necessário 

considerá-los verificando a articulação que ocorre entre os seus diferentes níveis que, 

para fins analíticos, podem ser decompostos em uma situação de produtos e uma 

arquitetura textual composta por uma infraestrutura textual (com plano global do 

conteúdo temático, tipos de discurso e eventuais sequências textuais); mecanismos de 

textualização (coesão verbal e nominal, conexão) e mecanismos enunciativos. Todos 

esses níveis contribuem para que o texto concreto, único, produzido em cada interação 

nos leve a compreender uma semântica do agir, na qual encontramos figuras de ação 

que nos permitem detectar modos de dizer e modos de agir semiotizados pelas 

diferentes organizações dos signos (BUENO, 2013, p. 305) 

 

O modelo didático (MD) é um estudo teórico que sistematiza as especificidades de textos 

de um determinado gênero textual e aponta quais são as suas dimensões ensináveis. Logo, 
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apresenta o gênero textual, as suas características e elementos, que articulados concretizam o 

texto. Para iniciar, é importante expor o que já foi construído por meio da literatura científica 

e, depois, é necessário analisar um corpus proveniente do gênero. Esse corpus deve ser 

constituído de textos autênticos que sirvam de amostras para a observação, organização e 

construção do conhecimento. Então, o MD nos proporciona informações quanto à definição do 

gênero, seu contexto de produção, objetivos, seus elementos, sua forma, organização, 

linguagem empregada e as características sociais/históricas/econômicas do gênero (PIETRO, 

SCHNEUWLY, 2003). Esses subsídios são de caráter teórico e prático, pois o MD une “a 

proposta a uma dimensão social com base nos conhecimentos dos experts” (STUTZ, 2012, p. 

116 – grifo da autora). 

Segundo Pietro e Schneuwly (2003), há dois tipos de MD: o implícito, também chamado 

de intuitivo ou simples; e o explícito ou complexo. O primeiro é didatizado, com dimensões 

ensináveis limitadas, com uma construção e entendimento mais acessível, já o segundo resulta 

de trabalhos de teor teórico, rigoroso e científico. Nosso MD pode ser visto sob os dois pontos 

de vista, um modelo explícito com características teórico acadêmicas, mas, por outro lado, 

implícito, pois há momentos de síntese que abrem espaço para a simplificação a qual busca a 

utilidade pelos professores em ambiente escolar. 

Para a construção do MD é necessário pensar em três princípios (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004; CRISTOVÃO, 2007): se é pertinente; se é legitimo; e, se é solidarizado. O primeiro 

princípio se ocupa do encontro entre o foco escolar e as capacidades dos alunos. Isso é, se o 

gênero textual e seu respectivo MD converge com a proposta da escola e com as necessidades 

dos alunos. Em nosso MD pensamos em um contexto de alunos com níveis intermediários a 

avançados em inglês, os quais queiram desenvolver aulas de conversação. O RPG se trata de 

um jogo que envolve todos os jogadores em diálogos, logo suprimos esse item. O segundo 

princípio, a legitimidade, advém do caráter de ser um estudo fundamentado nas práticas sociais 

e na literatura sobre o gênero. Como já dito, temos um corpus de análise, e, também, nos 

baseamos no que já foi dito sobre o RPG, seja por experts, seja pela sua desenvolvedora. O 

terceiro e último princípio, a solidarização, refere-se à integração das dimensões do gênero, do 

contexto de produção, das dimensões organizacionais e enunciativas. No MD de RPG nossas 

análises partem dos níveis propostos pelo ISD sugerido por Bronckart (1999) e Machado e 

Bronckart (2009). Nelas passamos pelos planos anteriormente citados, assim, desfragmentando 

o gênero e, posteriormente, imbricando seus elementos, reconstituindo o gênero.  

Esse estudo que compreende o gênero textual como um todo, desde seu contexto de 
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produção, utilidade social, suas características macro e micro, possibilitam um novo olhar sobre 

o ensino de línguas, seja pela sua abrangência, seja pela sua plasticidade, pois nunca é 

definitivo, assim como os gêneros textuais (BARROS, 2014). Deixamos de lado o foco apenas 

sobre o discurso, sobre a gramática descontextualizada, a lista de palavras, expressões e verbos 

fora de contexturas reais e aplicáveis, dessa forma, passamos a ter como instrumento de ensino 

os textos autênticos e os elementos que articulam para a sua materialização.  

Conforme Nascimento, Gonçalves e Saito (2007), para a construção do MD o pesquisador 

precisa desconstruir, descrever e prescrever as dimensões ensináveis do gênero textual em tela. 

Ou seja, é necessário analisar amostras dos textos pertencentes ao gênero minuciosamente, 

detalhar os resultados dessas pesquisas e, ainda, apontar os elementos possíveis de serem 

ensinados para os alunos, pois temos em mente oferecer subsídios para o trabalho do professor. 

As dimensões ensináveis são importantes, pois o MD é construído pensando no estudo dos 

professores, em sua capacitação e empoderamento. Por isso utilizamos esse instrumento para 

solucionar a questão dos profissionais de ensino quanto ao que é pertinente ensinar aos alunos.  

Acreditamos que o professor pode ter uma ampliação de possibilidades ao ensinar quando 

se aprofunda nas características de um gênero. Para tanto, o MD provê base para a escolha do 

gênero e dos elementos a serem ensinados para suprir as necessidades, especificações e 

interesses dos alunos (PIETRO; SCHNEUWLY, 2003). Ademais, vemos o MD como um 

auxílio para um aumento de autoconfiança do professor, pois proporciona a esse conhecimento 

para a construção de SD para seu trabalho em sala de aula. Stutz (2012, p. 118) afirma que “a 

utilização do MD na formação inicial oportuniza o desenvolvimento de ações reflexivas 

importantes para a compreensão e transformação da prática pedagógica”, assim, cremos que o 

ensino será desenvolvido com propriedade. Em suma, o MD é um instrumento que fornece 

embasamento teórico para o professor por prover um estudo detalhado sobre os diversos 

elementos constituintes da configuração do gênero, de forma que, esse profissional pode 

selecionar quais dimensões são necessárias de acordo com o contexto educacional no qual está 

inserido e construir propostas de trabalho fundamentadas cientificamente17. 

                                                 
17 A utilização de MD para a contrução de SD, dos mais variados gêneros, podem ser vistos nos seguintes trabalhos:  

QUEROZ, Josiete Cristina Schneider. Sequência didática de contos de animais para o ensino de compreensão 

e produção oral el língua alemã na educação infantil. Dissertação de mestrado em letras. Universidade estadual 

do centro-oeste – UNICENTRO, 2016. 

SOUSA, Everton Gelinski Gomes de. Horror short stories nas aulas de língua inglesa: transposição didática em 

análise. Dissertação de mestrado em letras. Universidade estadual do centro-oeste – UNICENTRO, 2015. 

STUTZ, Lidia (Org). Modelos didáticos de gêneros textuais: as construções de alunos professores do PIBID 

Letras Inglês. Campinas: Editora Pontes, 2014. 
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Para a construção do MD nós utilizaremos os níveis de análise do interacionismo 

sociodiscursivo proposto por Bronckart (1999) e, também, Machado e Bronckart (2009). Esses 

níveis são utilizados na avaliação do corpus de análise como critérios quanto às condições de 

produção e a arquitetura interna dos textos. 

 

1.6. Níveis de análise do interacionismo sociodiscursivo 

 

Os níveis de análise do ISD são distribuídos nas condições de produção e na arquitetura 

interna dos textos. Incorporamos os níveis de análise propostos por Bronckart (1999) e as      

“(re-)configurações” de Machado e Bronckart (2009), ademais, utilizamos Bronckart (2008) e 

Bulea (2010). Assim, a seguir, apresentaremos os níveis de análise da seguinte forma: situação 

de linguagem e o contexto de produção; nível organizacional: plano geral, conteúdo temático, 

segmentos de orientação temática e segmentos de tratamento temático, tipos de discurso, tipos 

de sequência e mecanismos de textualização – que abarcam a conexão, coesão nominal e coesão 

verbal; e, nível enunciativo, representados pelos mecanismos enunciativos, constituídos pelas 

vozes e modalizações. Veremos cada um deles nas próximas seções. 

 

1.6.1. Situação de ação de linguagem  

 

Inicialmente faz-se necessário introduzir alguns postulados do ISD sobre a linguagem. A 

linguagem tem um papel essencial no desenvolvimento humano, já que é ela que organiza, 

regula e comenta as atividades humanas, com elas entendemos, construímos e organizamos 

conhecimentos reais que advém dos pré-construídos da sociedade que, por sua vez, funcionam 

como uma memória social adquirida pelos indivíduos e por eles transformada (MACHADO; 

CRISTOVÃO, 2006).  

A ação de linguagem é um conjunto de atividades de linguagem de um grupo ou o 

conhecimento sobre suas responsabilidades na intervenção verbal. Já a situação de ação de 

linguagem diz respeito às influências que o texto sofre pelo contexto de produção, “consiste em 

[...] valores [...] que são atribuídos pelo agente-produtor a cada um dos parâmetros do contexto 

aos elementos do conteúdo temático mobilizado” (BRONCKART, 1999, p. 99). A ação de 

linguagem é uma unidade psicológica que orienta o agente-produtor em suas decisões ao 

construir um texto empírico (BRONCKART, 1999).  
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As interferências sofridas pelo texto são causadas pelos mundos formais, que são três: o 

físico; o social; e, o subjetivo. Esses mundos formais são convenções sociais, que podem ser 

concebidos de duas formas: externa e interna. A primeira refere-se aos conjuntos de 

representações sob o olhar de uma comunidade, enquanto a segunda é relativa às características 

dos mundos formais como um agente as compreende. São essas bases de orientações, sociais e 

individuais, que influem nas produções de textos (BRONCKART, 1999).  

A situação de ação de linguagem externa, aspectos de um dado fato sob o olhar de uma 

comunidade, concerne ao mundo formal físico, já a situação de ação de linguagem interna, 

como um agente vê os fatores, corresponde ao mundo social e subjetivo. O mundo social diz 

respeito às normas, os valores e às regras impostas por membros de um grupo, já o mundo 

subjetivo refere-se a como o agente se vê ao agir (BRONCKART, 1999). 

Para produzir um texto empírico o agente-produtor expõe seus pontos de vista sobre as 

suas representações dos mundos. São os mundos que oferecem arcabouço para o contexto de 

produção, que veremos a seguir. 

 

1.6.1.1.Contexto de produção 

 

O contexto de produção é a situação na qual o agente-produtor se encontra ou a 

circunstância na qual o texto foi produzido, e é composto por fatores que exercem uma ação na 

organização do texto. Mais uma vez temos a divisão entre os dois conjuntos de influências: o 

contexto sob o olhar do mundo físico e conforme os mundos social e subjetivo. Ambas as 

ramificações são encontradas em um texto e são fundamentais, porém as separamos quando as 

analisamos. O mundo formal físico sustenta a ação de linguagem por meio do lugar de 

produção, do momento de produção, do emissor e do receptor/interlocutor18, que está situado 

em um espaço, em um tempo e apresenta suas identidades. Já quando adotado os prismas dos 

mundos social e subjetivo vemos o lugar social, posição social do emissor e do 

receptor/interlocutor e o objetivo através dos valores da comunidade ou do agente 

(BRONCKART, 1999).  

Em um texto que propõe “(re-) configurações” das perspectivas do interacionismo 

sociodiscursivo, Machado e Bronckart (2009) sugerem cinco aspectos que podemos identificar 

                                                 
18 O receptor em uma produção oral pode ser chamado de interlocutor ou coprodutor, já que está situado no mesmo 

espaço-tempo do emissor e pode o responder, assim, invertendo os papéis. Já em textos escritos, o receptor só pode 

se tornar interlocutor quando conseguir responder o produtor, que, geralmente, não se localiza no mesmo espaço-

tempo (BRONCKART, 1999). 
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no contexto. O primeiro é o contexto sócio histórico; o segundo, qual suporte é utilizado para a 

veiculação do texto; o terceiro, refere-se ao contexto linguageiro imediato (outros textos 

encontrados no mesmo suporte do texto em questão); o quarto, intertexto (textos que tem 

relação com o texto em voga); e, por fim, o quinto, situação de produção (a forma do texto 

conforme o emissor, o receptor, o local, o tempo, a instituição social e o objetivo da produção 

tendo em vista os aspectos físicos, sociais e subjetivos, como explicado no parágrafo anterior).  

Além dos elementos do contexto de produção, os autores fazem algumas considerações 

sobre o emissor de um texto: ele pode ter mais de um objetivo e adotar diversos papéis sociais 

sincronicamente (um sujeito pode concretizar um determinado texto com o viés de um 

professor, psicólogo, pai e amigo, por exemplo); Machado e Bronckart (2009), também, 

dissertam sobre o receptor: um texto pode ter vários destinatários (com diferentes papéis 

sociais), que podem ter acesso que varia entre a forma direta ou indireta de receber o texto. 

Na próxima seção veremos como o texto é construído em sua visão geral, assim, 

chegamos no próximo nível de análise, a infraestrutura geral do texto, que é dividida em: o 

plano geral – conteúdo temático, segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de 

tratamento temático (STT) –, tipos de discurso, tipos de sequências, mecanismos de 

textualização e mecanismos enunciativos. 

 

1.6.2. Nível organizacional: a infraestrutura geral do texto 

 

A infraestrutura geral do texto é composta pelo plano geral do texto (dividido em 

conteúdo temático, segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de tratamento 

temático (STT)), os tipos de discurso e as sequências. É um nível mais profundo de análise, 

porém geral, que será discutido nas próximas seções (BRONCKART, 1999). 

 

1.6.2.1.Plano geral 

 

“O plano geral refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático” 

(BRONCKART, 1999, p. 120). É uma espécie de resumo, que evidencia o que é 

tratado/apresentado no texto. Por meio deste, são agrupados e organizados o conteúdo do texto. 

Aproveitamos o plano geral para expor os elementos paratextuais e supratextuais do texto 

escrito. Os elementos paratextuais são unidades semióticas não verbais, que podem ser: 

quadros, imagens, esquemas. Os elementos supratextuais são parte da planificação e 
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procedimentos enunciativos, que são divididos em formatação da página, que engloba os títulos, 

subtítulos e paragrafação, e relevo, que é representado por sublinhados, itálicos e negritos 

(BRONCKART, 1999), por exemplo. Já no texto oral há os silêncios, mudanças de tom, acentos 

prosódicos que se equiparam a formatação e os destaques dos textos escritos, logo sendo 

elementos supratextuais. 

Ainda dentro do plano geral podemos pensar no tema abordado pelo texto, ou seja, o 

conteúdo temático, bem como nos desdobramentos que esse assunto pode levar, os segmentos 

de orientação temática e os segmentos de tratamento temático.  

 

1.6.2.2.Conteúdo temático 

 

O conteúdo temático, também chamado de referente, é o tema do texto. São as 

informações que estão explicitamente contidas nos documentos. O conteúdo temático também 

é definido pelos mundos formais citados anteriormente. Um texto pode ter como assunto a 

descrição de uma obra de arte, sendo um referente do mundo físico; ou então, discutir diferentes 

pontos de vista e valores de diversas culturas sobre um mesmo tema, abrangendo assim o mundo 

social; ou mesmo, discorrer sobre a subjetividade das pessoas que sofrem algum tipo de abuso, 

entrando no mundo subjetivo. Há ainda a possibilidade de haver a combinação desses mundos 

dentro de um mesmo texto. Os conhecimentos contidos no texto empírico dependerão da 

experiência e do nível de desenvolvimento do agente-produtor (BRONCKART, 1999). 

O conteúdo temático pode ser organizado em dois tipos de coordenadas do mundo 

ordinário da ação de linguagem: as disjuntas e as conjuntas19. O mundo ordinário diz respeito 

a nossa realidade e as coordenadas são avaliadas a partir dele. As coordenadas disjuntas não 

fazem parte do nosso mundo, enquanto as conjuntas obedecem às leis deste. Além disso, o 

conteúdo temático pode ser organizado em dois níveis: segmentos de orientação temática e em 

segmentos de tratamento temático, ambos fornecem uma melhor visualização das temáticas 

contidas em um texto. 

                                                 
19 Como já exposto na p. 45 consideramos a ação de linguagem como “um conjunto de atividades de linguagem 

de um grupo ou o conhecimento sobre suas responsabilidades na intervenção verbal”. O mundo ordinário, como o 

próprio nome sugere, é o nosso mundo real em que praticamos as ações de linguagem cotidianas. Para sabermos 

se a ação foi praticada em nosso mundo temos as coordenadas que apontam a relação entre a realidade e a fantasia. 

Se ação é oriunda de um mundo fantasioso, paralelo ao real, ela é disjunta, mas se ela está em unidade com o 

mundo real a coordenada é conjunta. Por exemplo, quando você está tendo uma conversa com alguém e essa 

pessoa está contando algum acontecimento passado se trata de uma ação de linguagem conjunto ao mundo 

ordinário. Porém, se ela está contando uma história ficcional que ela leu em um livro, a ação de linguagem é 

disjunta ao mundo ordinário, a realidade. 
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1.6.2.3.SOT e STT 

 

O desenvolvimento do conteúdo temático pode ser categorizado em segmentos de 

orientação temática (SOT) e em segmentos de tratamento temático (STT). O primeiro refere-se 

às introduções de temáticas, quando inicia-se um tema e o segundo diz respeito ao tratamento 

dado ao tema e seus desdobramentos (BRONCKART, 2008). Segundo Bulea (2010), os STT 

podem ser reformulações, acréscimos ou composição do tema que pode, ainda, ser especificado 

por meio de recortes e exemplificações.  

No nosso corpus de análise, a primeira parte da campanha pronta Lost Mine of 

Phandelver, os segmentos de orientação temática (SOT) são representados pelos títulos e 

subtítulos, já os STT são as temáticas menores. Por exemplo, na primeira parte da história há 

um primeiro título nomeado Goblin Ambush e um subtítulo Goblin Trail, que são os nossos 

SOT, pois introduzem o conteúdo temático sobre uma emboscada e uma trilha goblin. Os 

segmentos de tratamento temático (STT) que vem a seguir são informações sobre: a descoberta 

de uma trilha usada pelos goblins; um comando para o mestre pedir que os jogadores 

determinem uma ordem de viagem para personagens; informações sobre armadilhas: laço20; 

aplicação de regras para o laço; fosso; aplicação de regras para o fosso. Todos esses elementos 

do STT cooperam para um desenvolvimento da aventura no SOT sobre a emboscada e trilha 

goblin. 

 

1.6.2.4.Tipos de discurso 

 

Segundo Bronckart (1999), os textos apresentam segmentos que identificam os tipos de 

discursos empregados. Em cada texto é admitido um ou mais tipos de discurso. Consoante 

Machado e Bronckart (2009, p. 56), os tipos de discursos “são segmentos textuais que podem 

ser identificáveis e diferenciados com base em suas características linguísticas ou em 

configurações de unidades linguísticas específicas”. Cada tipo de discurso tem suas 

especificidades quanto ao mundo ordinário da ação de linguagem, ao mundo discursivo, sua 

relação com o contexto de produção e suas propriedades linguísticas, como as densidades de 

classes de palavras presentes no texto. 

                                                 
20 O laço é uma armadilha que iça o que esbarrar nela. 
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Os discursos podem aparecer de forma isolada em partes do texto, mas também há 

discursos que dependem um do outro (encaixamento21) ou então que se fundem (fusão22). Os 

tipos de discurso são classificados em: discurso interativo, teórico, relato interativo e narração. 

Esses discursos são guiados pelos mundos virtuais da linguagem, os mundos discursivos da 

ordem do narrar, que são disjuntos do mundo ordinário da ação da linguagem, e do expor, que 

são conjuntos à ação de linguagem no mundo ordinário. O narrar é caracterizado pela cultura 

literária ficcional no passado, já o expor expressa fatos. O texto pode ser implicado, em que há 

dêiticos de pessoa, tempo e espaço explícitos, revelando o contexto de produção, ou autônomo, 

o qual não encontramos o contexto de sua produção. Dessa forma, podemos representar os tipos 

de discursos com o seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Tipos de discurso 

Coordenadas gerais dos mundos 

 

Mundo ordinário da ação 

de linguagem 
Conjunto Disjunto 

Mundos discursivos Ordem do expor Ordem do narrar 

Relação ao ato de 

produção 

Implicado Discurso interativo Relato interativo 

Autônomo Discurso teórico Narração 

 

Fonte: Adaptação de BRONCKART, 1999, p. 157 

 

O discurso interativo, pertencente a ordem do expor e tem seu contexto de produção 

implicado, remete a diálogos, por exemplo: “When you’re ready, continue with the ‘Goblin 

Ambush’ section”23 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6). Aqui não necessariamente é 

um diálogo com falas de um ou mais personagens, mas uma conversa entre o livro e seu leitor.  

O discurso teórico, também da ordem do expor, porém autônomo quanto ao seu contexto 

de produção, refere-se a segmentos de caráter científico. Nos adiantamos em dizer que em nosso 

corpus de análise não foi encontrado nenhum segmento desse tipo de discurso, portanto 

apresentaremos um exemplo de outro material: “Role-playing game: noum; a game in which 

players pretend to be imaginary characters who take part in adventures, especially in situations 

                                                 
21 Dentro de um tipo de discurso é encaixado outro tipo de discurso, assim, em um segmento há a dependência 

entre os discursos. Por exemplo, a narração é marcada pela ficção, então em uma história (consequentemente a 

narração é o discurso predominante) que temos um diálogo entre personagens que é, nesse caso, marcado por 

travessões, temos um encaixe de discurso interativo na narração, ou seja, a narração, a história, tem um encaixe de 

discurso interativo quando aparecem os diálogos marcados por travessões. 
22 Em um mesmo segmento há mais que um tipo de discurso, por exemplo, em exposições orais como palestras, o 

palestrante se utiliza de discurso teórico se fundindo com o discurso interativo. 
23 Tradução: “Quando você estiver pronto, continue com a seção “Emboscada Goblin” – uma tradução alternativa 

feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-

Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 

 



52 

 

from fantasy literature”24 (HORNBY, 2005, p. 1318). Essa é a definição de Role-playing game 

do Dicionário Oxford e representa um segmento do discurso teórico, no qual é explicitado o 

significado de palavras e expressões de modo técnico. 

O relato interativo, que pertence a ordem do narrar e tem seu contexto de produção 

implicado, concerne a narração de um fato com intercâmbio com o receptor. Por exemplo: “he’d 

pay you ten gold pieces each for escorting his supplies safely to Bathen’s Provisions”25 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6). No trecho o mestre conta para os jogadores que 

suas personagens receberão pela escolta que farão, logo relatando o fato e tendo uma interação 

com o ouvinte que praticará a ação. 

A narração, também pertencente a ordem do narrar, porém com autonomia quanto ao 

contexto de produção, é um discurso que conta algo do passado, entretanto, como pode ser visto 

em nosso corpus de análise há também narrações no presente. Para exemplificar trazemos um 

trecho em que temos o presente perfeito (have been + past participle): “The saddlebags have 

been looted. Nearby lies an empty leather map case”26 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, 

p. 6). Aqui o texto narra o que aconteceu e descreve uma pequena parte do cenário. 

Além dos tipos de discursos, podemos analisar, também, os tipos de sequências de um 

texto, que veremos a seguir. 

 

1.6.2.5.Tipos de sequências 

 

As sequências são modos de planificação de linguagem, “são unidades estruturais 

relativamente autônomas, que integram e organizam macroproposições, que, por sua vez, 

combinam diversas proposições” (BRONCKART, 1999, p. 218). As sequências foram 

inicialmente propostas por Adam (apud BRONCKART, 1999) – a narrativa, a descritiva, a 

argumentativa, a explicativa, a dialogal – e, depois, Bronckart (1999) inseriu mais uma – 

injuntiva. Assim como os discursos, as sequências podem se misturar, mas sempre uma se 

sobressairá e será mais recorrente no texto em análise (BRONCKART, 1999).  

                                                 
24 “Role-playing game: substantivo; um jogo no qual os jogadores interpretam personagens fictícias em aventuras, 

especialmente em situações fantasiosas na literatura” – tradução nossa. 
25 Tradução: “[ele] vai pagar dez peças de ouro a cada um para escoltarem os suprimentos em segurança até a 

Barthen Provisões” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
26Tradução: “Os alforges foram esvaziados. Perto dali há um tubo de guardar mapa vazio” – uma tradução 

alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-

Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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A sequência narrativa indica movimento, é suportada por um processo de intriga, com 

ações que indicam um início, meio e fim da história. A sequência descritiva sugere uma 

imobilidade, com fases não necessariamente lineares, mas que seguem alguma ordem. Há três 

fases principais: a ancoragem (o tema), as especulações (desdobramentos do tema) e o 

relacionamento (elementos sendo equiparados um com os outros). A sequência argumentativa 

remete às teses de um determinado tema. Deve-se ter uma tese anterior para ser confrontada 

com dados novos e uma conclusão. A sequência explicativa é relativa ao debate de um 

fenômeno indiscutível. Essa sequência segue as seguintes fases: contestação, problematização, 

resolução e conclusão. A sequência dialogal concerne a turnos de fala e é constituída de três 

fases: a abertura da fala, a transição entre o emissor e o receptor e, por fim, o encerramento do 

diálogo. A sequência injuntiva corresponde ao segmento do texto no qual o emissor pretende 

que o receptor faça algo determinado (BRONCKART, 1999). 

O plano geral, os tipos de discursos e as sequências fecham um primeiro nível de análise 

da infraestrutura do texto. Assim, passa-se para o nível intermediário que comporta os 

mecanismos de textualização que são divididos em: conexão, coesão nominal e verbal.  

 

1.6.2.6.Mecanismos de textualização 

 

São três os mecanismos de textualização que corroboram para a coerência temática: a 

conexão, a coesão nominal e verbal. A conexão é feita por meio de organizadores textuais como 

conjunções, advérbios, segmentos de frases, grupos preposicionais e nominais, e esses marcam 

a progressão temática, as transições entre os discursos e as sequências. A coesão nominal 

introduz, retoma ou substitui os temas, personagens, termos e expressões do texto. Para isso, 

são utilizadas as anáforas, que podem ser sintagmas nominais, pronomes pessoais, relativos, 

demonstrativos e possessivos. Já a coesão verbal (tempos verbais, advérbios e organizadores 

textuais com valor verbal) organiza temporalmente e/ou hierarquicamente os processos em 

verbos de: estados, acontecimentos ou ações (BRONCKART, 1999). 

Para chegarmos ao último nível de análise entraremos nos mecanismos enunciativos que 

comportam os posicionamentos enunciativos, as vozes e as modalizações. 
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1.6.3. Nível enunciativo: os mecanismos enunciativos 

 

Os mecanismos enunciativos colaboram para a manutenção da coerência pragmática ou 

interativa, a progressão do conteúdo temático do texto e esses cooperam com a elucidação dos 

posicionamentos enunciativos, das avaliações do conteúdo temático. Os 

posicionamentos/responsabilidades enunciativas, as vozes e as modalizações são os 

mecanismos enunciativos.  

Os posicionamentos enunciativos dizem respeito aos mundos discursivos apresentados 

pelo autor em seu texto. As vozes que podem ser expressas em um texto são: a do autor empírico 

– quando ocorre referências diretas ao autor do texto –, as sociais – informações que 

representam um coletivo – e as de personagens – entidades humanizadas e fora do texto, mas 

com implicação direta neste (BRONCKART, 1999). Os posicionamentos e as 

responsabilidades enunciativas existentes dentro de um texto podem ser dadas de forma 

encaixada, quando o texto apresenta mais de uma voz. O humano enquanto um ser social, 

carrega diversas fontes que constroem o “eu” individual, mas, também, o coletivo, portanto um 

mesmo texto pode ter mais vozes de um mesmo autor que são analisadas de forma fragmentada. 

Temos as vozes explícitas as quais podem ser marcadas por discurso direto e indireto, aspas, 

formatação variada do texto e da fala, por exemplo. Já as vozes implícitas são apontadas por 

organizadores argumentativos e unidades que indiquem oposição a um assunto (MACHADO; 

BRONCKART, 2009). 

As modalizações são formas de avaliações do texto, há as modalizações lógicas (que 

apresentam possibilidades, graus de verdade), as deônticas (valores que são permitidos, 

proibidos, necessários ou desejáveis perante a sociedade, necessidades), as apreciativas (bom e 

mau, avaliações subjetivas) e as pragmáticas (poder, querer ou dever fazer algo, marcado 

geralmente por verbos auxiliares) (BRONCKART, 1999). A ausência de modalizadores no 

enunciado de uma simples asserção positiva ou negativa marca o ponto neutro pois é apenas 

uma constatação (MACHADO; BRONCKART, 2009). 
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1.7. A gramática do design visual 

 

Gramática é definida pelo dicionário Michaelis (2016) como “o conjunto de regras e 

princípios que regem uma determinada arte, ciência, técnica etc.”27, logo pode ser considerada 

um conjunto de pressupostos que regem o funcionamento de algo. Ela é um construto social, 

assim, é mutável de grupo para grupo, pois temos uma motivação social para produzir signos, 

então, o contexto os molda. Da mesma forma é a gramática visual, ela é maleável de acordo 

com a cultura. Além disso, a gramática visual não deve ser separada das outras gramáticas de 

uma sociedade, por exemplo, da gramática verbal da língua materna daquele grupo.  

Geralmente aprendemos e ensinamos a ler textos, o verbal, porém somos menos 

propensos a ler imagens (PETERMANN, 2005). Logo, a gramática do design visual vem como 

um instrumento para o ensino de leitura de imagens que podemos utilizar no RPG seja como 

auxiliador no entendimento do livro-campanha, seja durante o jogo ao utilizar tabuleiros e 

figuras que representem cenários, cenas e personagens. 

Kress e Van Leeuwen (2006) em sua gramática do design visual classificam as imagens 

em dois grupos: humanísticas e tecnológicas. A primeira é a categoria das imagens ilustrativas, 

decorativas e informativas, como desenhos, fotos e pinturas. A segunda tem um valor tecno-

científico e é representada por mapas, diagramas e gráficos. No RPG encontramos as duas 

formas de imagens, as humanísticas ao representarmos, por exemplo, as personagens e as cenas 

e as tecnológicas quando precisamos ter a dimensão do cenário por meio de mapas. As imagens, 

ainda segundo os autores, podem ter valor de moralidade, de realidade, logo podendo ser mais 

naturais, reais, ou mais sensoriais, conceituais.  

As imagens ainda são divididas em representações narrativas e conceituais. As 

representações narrativas apresentam um processo de transformação e narram uma ação. Elas 

têm como caraterística mostrar um ator (ou vários atores) em relação a uma meta, seja essa 

meta uma comunicação por meio da imagem entre quem produz e quem consome (participantes 

interativos), seja falando sobre algo (uma pessoa, lugar ou objeto) (participantes representados). 

Já as representações conceituais são imagens que mostram algo estático, que descreve como os 

participantes são. Pode ser um grupo de elementos que tenham características comuns entre eles 

(classificacional), ou que explore um elemento que represente o todo e os outros elementos que 

sejam as partes desse todo (analítica) ou ainda que tenha caráter simbólico. Esse último é 

                                                 
27 Citação disponível em meio eletrônico: 

<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=gram%C3%A1tica>  
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dividido em imagens atributivas, que o significado/identidade é identificado no que é 

representado, ou sugestivas, que apresentam poucos ou nenhum detalhe que atribua significado, 

como imagens abstratas, silhuetas e imagens genéricas (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

Para a significação de imagens mesclamos conceitos apresentados por Kress e Van 

Leeuwen (2006) e adaptados por Carvalho (2010) e Araujo (2011): 

 

Quadro 2 – Conceitos para a significação de imagens 

Significação 

Significados interativos Metafunção composicional e significados 

Contato 
Oferta Valor de 

informação 

Esquerda/direita – dado/novo 

Topo/base – ideal/real 

Demanda Centro/margem – essencial/informação periférica 

Distância 

social 

Plano fechado 

Saliência 

Tamanho/dimensão - grande/pequeno 

Definição/grau de moralidade – alto/baixo 

Plano médio 
Contrastes tonais – preto/branco 

Cores – fortes/suaves 

Plano aberto 

Perspectiva – primeiro plano/plano de fundo 

Elementos culturais – mais/menos 

densos/simbólicos 

Atitude 

Ângulo frontal 

Estruturação 

Forte – sentido de desconexão Ângulo oblíquo 

Ângulo elevado 

Ângulo nível do 

olhar Fraca – sentido de conexão 

Ângulo baixo 

Fonte: adaptado de Carvalho (2010) e Araujo (2011). 

 

Os significados em imagens com participantes interativos nos fazem olhar para a forma 

que esse contato é realizado (se direcionado para a oferta ou para a demanda), quais são os 

planos que a imagem apresenta e os ângulos de enquadramento. Já quanto à estrutura que 

compõe a imagem também tem suas significações, que variam entre dados antigos e novos (o 

que está apresentado à esquerda tende a ser elementos ultrapassados e à direita os novos 

elementos), o ideal e real, o essencial e o periférico, as dimensões, cores e perspectivas dos 

objetos, as representatividades culturais do que se apresenta e a conexão entre os 

participantes/elementos. 
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Todas essas categorizações nos auxiliam na leitura de imagens segundo a gramática do 

design visual, logo as estratégias construídas por meio dessa teoria podem ser ensinadas aos 

alunos ajudando-os a melhor entender a composição e as significações das imagens em meio 

formal (escola) ou em seu cotidiano. Além disso, acreditamos que essa gramática coopera na 

construção de campanhas e aventuras a serem desenvolvidas pelos professores, bem como, na 

criação de suas ilustrações humanísticas e tecnológicas. Dessa forma, reforçamos mais uma vez 

que estudos sobre os elementos dos gêneros são importantes tanto para uma melhor 

desenvoltura do professor em seu trabalho, como também, dá arcabouço para o professor em 

sua prática ensinando seus alunos novas estratégias e conteúdos a serem assimilados. 

 

1.8. Síntese do capítulo 

 

Nesse capítulo tratamos do referencial teórico da dissertação. Para tanto, descrevemos 

elementos importantes para nossa pesquisa, tomando como base os estudos do ISD 

(BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008), a didática das línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004) e da gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

Nosso trabalho parte do pressuposto de que há uma carência da prática da oralidade de 

línguas estrangeiras – em especial o inglês, língua alvo em nosso trabalho – no desenvolvimento 

de atividades no dia a dia nas escolas públicas de forma geral. Dessarte, propomos o estudo das 

dimensões ensináveis do gênero RPG de mesa como instrumento para o desenvolvimento da 

oralidade em sala de aula, mas também extraclasse. Assim, encontramos apoio nos estudos do 

ISD (BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008), pois nele encontramos a linguagem como 

papel essencial para o desenvolvimento e interação humana; bem como, nos ancoramos na 

didática das línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) que utiliza os gêneros textuais como 

megainstrumentos no ensino.  

Nesse sentido, desenvolvemos aqui os desdobramentos do ISD e da didática das línguas. 

Discorremos brevemente sobre o ISD, os gêneros textuais, a transposição didática, o modelo 

didático, para então chegar até os níveis de análise do ISD, que são de fundamental importância 

para a análise de um corpus de pesquisa composto por uma campanha de RPG chamada Lost 

Mine of Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 2014b).  

Os níveis de análise análogos ao ISD aqui planificados dizem respeito a: situação de 

linguagem, o contexto de produção; nível organizacional do texto, que abarca o plano geral, o 

conteúdo temático, os segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de tratamento 
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temático (STT), os tipos de discurso e de sequências; no nível intermediário temos os 

mecanismos de textualização, com a conexão, coesão nominal e verbal; e, por fim, os 

mecanismos enunciativos, desdobrados em posicionamentos enunciativos, vozes e 

modalizações. 

Mas a fundamentação dos nossos estudos ainda não se mostra completa. Necessitamos de 

um estudo que colaborasse com a análise de imagens presentes no corpus de análise do MD. 

Logo, vamos ao encontro a gramática do design visual de Kress e Van Leeuwen (2006) que nos 

dá base para a análise das imagens contidas no corpus, bem como, para o ensino de leitura de 

imagens. Dentro dos vários conceitos que são empregados para análise de imagens destacamos 

três divisões: se as imagens são humanísticas ou tecnológicas, reais ou sensoriais e se são 

representações narrativas ou conceituais. Essas categorias dão o primeiro prisma de significação 

das imagens que podem ainda serem analisadas e lidas de forma mais profunda para novas 

significações: o tipo de contato, os planos e ângulos que a imagem apresenta, a estruturação das 

direções, as dimensões, cores, perspectivas e conexões dos participantes/elementos e as 

representatividades culturais. 

Tendo esses fundamentos em mãos, necessitamos a exposição dos procedimentos 

metodológicos de análise que colaboram na construção do MD de RPG, respondendo as nossas 

perguntas e possibilitando a solução da nossa pergunta de pesquisa. O capítulo II apresenta a 

metodologia adotada em nosso MD. 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1. Procedimentos metodológicos 

 

Neste capítulo exploraremos o caminho ontológico, epistêmico e metodológico que 

percorremos para o desenvolvimento deste trabalho. Refletiremos aqui sobre as bases, os 

significados e as justificativas dos processos com os quais construímos os conhecimentos 

científicos pertencentes a este estudo. Para poder abranger todas essas elucubrações 

detalharemos o paradigma da pesquisa: a ontologia e a epistemologia (2.2.). Após, em duas 

subseções tratamos da abordagem qualitativa e quantitativa dos estudos (2.3.) e do 

procedimento documental e bibliográfico da pesquisa (2.4.); além disso, na segunda parte (2.5.), 

descrevemos o corpus utilizado nas análises para a construção do MD; na terceira subdivisão 

(2.6.), abordaremos a metodologia de análise do corpus, definindo os critérios que estão 

divididos contemplando duas correntes: os critérios referentes ao ISD (BRONCKART, 1999) 
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(2.6.1.) e os da gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) (2.6.2.); e, por 

fim, teremos uma síntese do capítulo. 

 

2.2. Paradigma: a ontologia e a epistemologia da pesquisa 

 

As pesquisas se iniciam a partir dos pressupostos que o(s) pesquisador(es) têm sobre a 

realidade, que é a ontologia da pesquisa, e de como esse(s) profissional(is) acreditam que é 

construído o conhecimento dos fatos em questão, a epistemologia. Assim, constrói-se o 

paradigma da pesquisa, o qual norteia a metodologia a ser utilizada para chegar aos resultados 

e respostas da problemática, o gatilho para o desenvolvimento do estudo (SACCOL, 2009).  

Nesta dissertação a ontologia parte da conjuntura de que mesmo com a acessibilidade a 

outras línguas e suas respectivas culturas, há ainda uma carência quanto ao estímulo da 

produção oral em línguas estrangeiras28. Epistemologicamente vemos isso acontecer pelo 

suprimento em maior escala da compreensão oral e escrita e a produção escrita. Em vista disso, 

como profissionais de ensino de língua inglesa nos perguntamos: como podemos ampliar o uso 

oral de língua estrangeira? Em consequência aos nossos suportes teóricos, inicialmente 

precisávamos optar por um gênero textual que suprisse nossas expectativas de ensino. Com 

isso, escolhemos o RPG de mesa por se tratar de um jogo que incentiva os participantes do jogo 

às práticas orais de linguagem, seja em língua materna, seja em língua estrangeira. Ademais, 

por se tratar de um jogo, temos esse instrumento como uma forma de lazer, mas que pode e 

deve ser didatizado para ser introduzido em sala de aula para o ensino de línguas nos mais 

diversos níveis e idiomas e, também, nas mais diversas disciplinas com os variados objetivos, 

assim como nas aventuras sugeridas por Amaral (2013) no livro RPG na escola: aventuras 

pedagógicas.  

A epistemologia está aliada à parte teórica que fundamenta os estudos. Ela “relaciona-se 

com a forma pela qual acreditamos que o conhecimento é gerado” (SACCOL, 2009, p. 20). Por 

conseguinte, após ter definido um gênero, dentre as muitas opções que poderiam dar conta do 

nosso problema de pesquisa, nós questionamos como levar esse gênero para o ensino de inglês 

como língua estrangeira. Tendo nossas bases firmadas no ISD seguimos o programa de pesquisa 

sugerido por eles: 

 

                                                 
28 Vide p. 27-28 

<https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/demandas_de_aprendizagempesquisacompleta.pdf>. 
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Nosso programa de pesquisa [do ISD] se organiza em um método de análise 

descendente, que envolve três etapas: primeiro, a análise dos principais componentes 

dos pré-construídos específicos do ambiente humano; depois, o estudo dos processos 

de mediação sociossemióticos, em que se efetua a apropriação, tanto pela criança 

quanto pelo adulto, de determinados aspectos desses pré-construídos e, enfim, a 

análise dos efeitos dos processos de mediação e de apropriação na constituição da 

pessoa dotada de pensamento consciente e, posteriormente, no seu desenvolvimento 

ao longo da vida  (BRONCKART, 2008, p. 111 – grifos do autor). 

 

Assim, nosso estudo almeja cumprir o primeiro estágio: tecer as dimensões ensináveis do 

gênero em tela. Para efetuar esse trabalho desenvolvemos um MD, pois esse é um estudo teórico 

que aponta as características do gênero textual desde os aspectos sociais, históricos, econômicos 

e ideológicos, passando pela esfera de produção, pelo layout dos textos que pertencem ao 

gênero, até chegar às partes menores que dizem respeito aos mecanismos de textualização que 

compõem o gênero. Para desenvolver esse tipo de conhecimento, pesquisamos o que os experts 

já publicaram sobre o RPG de mesa e confirmamos com a análise de pelo menos um corpus 

(PIETRO; SCHNEUWLY, 2003). Logo, nosso objetivo é a construção de um MD de RPG 

tendo em vista o desenvolvimento da oralidade, no qual apresentamos as dimensões ensináveis 

do gênero textual para o ensino de inglês como língua estrangeira. Como nossas perguntas de 

pesquisa consoante o ISD temos: 

▪ Qual é a situação de ação de linguagem do corpus em análise? 

▪ Qual é o nível organizacional, nível enunciativo e parâmetros de 

textualização dos textos? 

Conforme a gramática do design visual: 

▪ Como realizar a leitura de imagens do corpus por meio da gramática do 

design visual? 

Sabendo-se o que é um MD e nossos objetivos, entendemos que este estudo tem caráter 

descritivo. Esse tipo de pesquisa procura, como o nome mesmo diz, descrever o fato que se 

pesquisa pormenorizadamente (GIL, 2011). Dessa forma, além de descrever o gênero RPG, 

desejamos constatar numericamente as características presentes no corpus colhido. Assim, a 

pesquisa tem como abordagem predominante a qualitativa, mas com algumas inserções 

quantitativas, conforme apresentaremos na próxima seção. 

 

2.3. A abordagem qualitativa e quantitativa 

 

Historicamente vemos divergência entre disciplinas, abordagens e métodos. Hoje, 

notamos que a cisão parece, por um lado, ter sido atenuada ou, talvez, aprendemos a respeitar 
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as escolhas do outro. Muito já foi discutido sobre a veracidade das abordagens, há quem defenda 

apenas uma, mas, através dessas discussões, chegamos à conclusão que cada abordagem tem 

sua importância.  

A abordagem qualitativa é tratada no livro O planejamento da pesquisa qualitativa: 

teorias e abordagens organizado por Norman K. Denzin (2006). Denzin e Lincoln (2006, p. 

23), em um dos capítulos desse livro, discorrem que esse tipo de pesquisa “implica [em] uma 

ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os processos e os significados que não são 

examinados ou medidos experimentalmente”. Uma das críticas sobre essa abordagem é que se 

utiliza métodos e procedimento pouco rigorosos, mas sabemos que esse é um pensamento 

ultrapassado, pois, por mais próxima que seja a “relação entre o pesquisador e o que é estudado” 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 23), a ética nunca é deixada de lado.  

Devido à característica intimista da pesquisa qualitativa, o investigador pode apreender 

as perspectivas dos sujeitos estudados, os aspectos peculiares dos casos em questão. Evita-se 

os modelos, consequentemente, as verdades absolutas, mas preza-se o ato de observar e 

comunicar a percepção do pesquisador daquele recorte no espaço-tempo (KINCHELOE; 

MCLAREN, 2006). A interpretação é uma fusão de horizontes, conceito advindo de Hans-

Georg Gadamer (1989, apud KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 288): “constroem[-se] 

pontes entre o leitor e o texto, o texto e quem o produz, o contexto histórico e a atualidade, e 

uma determinada circunstância social e outra”, ou seja, o estudo é a perspectiva do cientista que 

é construída por meio do cruzamento entre os mundos do pesquisador e do pesquisado. Porém, 

é claro, que para comunicar a compreensão do investigador é necessário suporte teórico, 

insights de outros autores, para então se tirar as conclusões plausíveis sobre o contexto 

(KINCHELOE; MCLAREN, 2006). Então, além de se inserir no contexto, o cientista deve 

entender o outro e respeitá-lo. Explorar o que convém para cumprir com seus objetivos, mas 

não deixar de lado o que é imprescindível para aquele pesquisado (FINE; WEIS; WESEEN; 

WONG, 2006).  

Em nosso estudo, a abordagem qualitativa vem como suporte para a construção do MD 

de RPG de mesa, a fim de constatar as dimensões ensináveis desse gênero. Entretanto não 

excluímos as interseções que dizem respeito ao caráter quantitativo da pesquisa, mesmo que 

utilizado em menor escala. Essa abordagem tem por característica “medir e [...] analisar as 

relações causais entre variáveis, e não processos” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 23), assim o 

“trabalho é feito a partir de um esquema livre de valores” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 23). 

Números serão obtidos através da contagem de elementos detectados no corpus de análise 
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referente ao gênero RPG de mesa, contribuindo para compreender da configuração do jogo e 

para apontar as características relevantes para o gênero, consequentemente, auxiliando na 

escolha dos elementos a serem ensinados aos alunos. 

O corpus de análise, o livro-campanha (WIZARDS OF THE COAST, 2014d) do RPG de 

mesa D&D, não recebeu tratamento analítico, qualificando, assim, esta pesquisa como 

documental. Entretanto, utilizamos o procedimento bibliográfico para fazer o levantamento de 

fundamentação teórica. São esses os conceitos que serão explicados na próxima seção. 

 

2.4. Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Para construir a fundamentação teórica desta pesquisa utilizamos autores, os quais 

escreveram sobre teses que acreditamos ser importantes para a nossa pesquisa. Através deles 

compreendemos os conceitos que serão empregados para a análise do nosso corpus. Assim, nos 

encaixamos, em parte, como pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado” (GIL, 2011, p. 50), ou seja, o pesquisador utiliza textos de 

autores pertinentes à pesquisa os interpretando e transpondo para sua pesquisa.  

A outra parte da pesquisa é qualificada como pesquisa documental. Consoante Sá-Silva, 

Almeida e Guindani (2009), esse segundo tipo de pesquisa por nós adotada é caracterizada pela 

extração de informações necessárias para a pesquisa de documentos. Para isso, o pesquisador 

utiliza técnicas adequadas para o exame dos documentos. Então, inicialmente se define a 

categorização dos elementos da análise, depois analisa-se e sintetiza-se: “O investigador deve 

interpretá-los, sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a 

inferência” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 10). Os documentos dos quais 

tratamos aqui vão além dos documentos da esfera jurídica, eles podem ser verbais e não verbais, 

escritos ou orais. Exemplos de documentos são: tabelas, filmes, pôsteres, fotografias, slides, 

ensaio, livros e etc.. Em nosso estudo o corpus é um livro com uma campanha específica 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d) pertencente ao RPG de mesa D&D e a definição do 

corpus está detalhada na próxima seção.   

 

2.5. Descrição do corpus 

 

Uma das etapas da construção de um MD é a análise de exemplares do gênero de texto 

escolhido. O nosso corpus de análise é uma campanha de RPG chamada Lost Mine of 
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Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 2014d). Ela faz parte da quinta edição de D&D. A 

campanha diz respeito a uma história utilizada para partidas de RPG. Esse livro deve ser 

utilizado pelo mestre. Nele há, além das aventuras, a descrição de criaturas e itens mágicos 

pertinentes a essa história. Analisaremos em especial a parte I da campanha, que se chama 

Goblin Arrows. Esse recorte no corpus se dá devido a quantidade de níveis de análise que temos, 

a complexidade do material e, também, ao tempo disponível para essa pesquisa. Faremos uma 

pequena inserção de uma gravação (WIZARDS OF THE COAST, 2014e) de uma sessão do 

jogo da aventura citada anteriormente. Esse vídeo está disponível no YouTube e foi postado 

pelo canal oficial de D&D. Os seis jogadores são funcionários da própria empresa de D&D e 

Wizards of The Coast, entre eles estão um Designer gráfico, um desenvolvedor, um analista de 

implementação e gerentes de marca.  Greg Bilsland é o mestre nessa partida, ele é o produtor 

de D&D.  

A escolha desse material se deu por se tratar da última versão do jogo lançado. O livro 

faz parte do box publicado para o lançamento dessa edição. Mesmo se tratando de um gênero 

oral em sua prática, pois as mesas se dão por meio de conversação, há muita informação escrita 

anterior ao jogo em si, por isso este modelo didático se atém a analisar a história escrita, pois é 

ela que dará todo o suporte para o desenvolvimento do jogo. O material escrito dá continuidade 

para a oralidade, dá base, e buscamos a integração entre o oral e o escrito, portanto, além do 

livro-campanha, é pertinente explorar a campanha sendo jogada em uma sessão de RPG, 

justificando a pequena inserção do vídeo.  A partir desse material composto principalmente pelo 

livros-aventura e excerto do vídeo é que desenvolveremos a análise para demonstrar as 

dimensões ensináveis do RPG de mesa. 

 

2.6. Metodologia de análise do corpus 

 

Este estudo está vinculado aos estudos do ISD e, portanto, utilizamos a análise do 

contexto de produção e os níveis de análise da arquitetura interna dos textos, propostas por 

Bronckart (1999) no livro Atividade de linguagem, textos e discursos e as reconfigurações de 

Machado e Bronckart (2009) Bronckart (2008) e Bulea (2010). Já para a análise das imagens29 

contidas nos livros, que ilustram mapas, lugares, personagens, armas e assim por diante, 

                                                 
29 Salientamos que a disparidade de quantidade de páginas entre as análises pelo viés do ISD e da gramática do 

design visual se dá porque priorizamos a língua, visto que este é um modelo didático de RPG para o ensino da 

língua inglesa. 
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utilizamos a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Os critérios 

pertencentes a cada uma das linhas teóricas são descritos nas seções a seguir. 

 

2.6.1. Níveis de critérios de análise do interacionismo sociodiscursivo 

 

Os critérios de análise do nosso corpus advêm dos níveis de análise do ISD e estão 

elencados no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Critérios de análise: níveis propostos pelo ISD 

Situação de ação de linguagem 
Definição do gênero 

 

Contexto de produção 

Nível organizacional 

Plano Geral 

Conteúdo temático 

SOT e STT 

Tipos de discurso 

Tipos de sequências 

Mecanismos de textualização 

Nível enunciativo Mecanismos enunciativos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nossa análise do corpus iniciará pela definição do gênero e, posteriormente, do contexto 

de produção que é composta pela situação de ação de linguagem, que é dividida em externa e 

interna. O nível externo diz respeito ao mundo físico, formal, do contexto de produção: o lugar 

de produção, o momento de produção, o emissor e o receptor. Já no nível interno refere-se ao 

mundo subjetivo, de representações sociais, do lugar social: a posição social do emissor e do 

receptor e o objetivo do texto. Após, entraremos no conteúdo temático que é o conjunto de 

informações apresentadas em um texto, que se divide em três mundos citados anteriormente: 

físico, social e subjetivo (BRONCKART, 1999). 

Em relação à arquitetura interna dos textos iniciaremos pelo nível organizacional, com a 

infraestrutura geral do texto. Então, passaremos pelo plano geral dos textos, o conteúdo 

temático e seus desdobramentos em segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de 

tratamento temático (STT), após os tipos de discurso, os segmentos que compõem o texto, que 

podem ser o discurso interativo, teórico, relato interativo e narração. A seguir, temos os tipos 

de sequências que podem ser: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, dialogal e 

injuntiva. Depois, os mecanismos de textualização que são: conexão, coesão nominal e verbal. 
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Por conseguinte, veremos o nível enunciativo com os mecanismos enunciativos: 

posicionamento enunciativos, vozes, modalizações (BRONCKART, 1999).  

 

2.6.2. A gramática do design visual 

 

As imagens podem ser classificadas de acordo com três grupos: humanísticas e 

tecnológicas, naturais e sensoriais, representações narrativas e conceituais e, também, segundo 

o quadro 230 que apresenta mais seis conceitos: contato, distância social, atitude, valor de 

informação, saliência e estruturação. Faremos esses apontamentos ao mesmo tempo que 

analisaremos o plano geral e o conteúdo temático, mas, também, teremos uma seção exclusiva 

para analisarmos as demais imagens da parte I da campanha que não entraram nessas duas 

divisões. 

 

2.7. Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo exploramos a fundamentação metodológica do trabalho, seguindo o 

caminho ontológico e epistêmico, refletindo sobre as bases, os significados e as justificativas 

das escolhas deste estudo, que contribuiu para o desenvolvimento desta pesquisa. O paradigma 

advém da problemática vista em torno da carência de utilização da oralidade em língua 

estrangeira em atividades cotidianas em volta de nossos meios digitais. Pois, em nosso dia a dia 

há uma exigência maior no uso da compreensão oral e escrita e a produção escrita, do que da 

produção oral. Por isso, propomos o RPG como uma forma de ampliação de uso de uma língua 

estrangeira para aprendizes em níveis intermediários e avançados. Já que se trata de um jogo, o 

qual pode ser utilizado para diversão, ele, também, nos traz possibilidades de ensino que 

extrapolam as linhas das disciplinas de línguas, abrangendo as mais diversas áreas. 

Conhecendo as bases do ISD e da didática das línguas partimos para esse foco como 

epistemologia da nossa pesquisa, pois esses estudos nos asseguram o estudo aprofundado do 

gênero, bem como sua transposição didática para a esfera escolar, através das dimensões 

ensináveis. Além do mais, o ISD sustenta a importância da linguagem no desenvolvimento 

humano, a qual é capaz de transformar os conhecimentos. 

Foram selecionadas as duas formas de abordagem para a análise dos dados, a qualitativa 

e a quantitativa, pois juntas elas se complementam. A primeira tem a capacidade de descrever 

                                                 
30 Vide capítulo I, p. 55. 



66 

 

as análises do corpus por meio de pontos de vista, evitando as verdades absolutas, mas 

levantando fatos através de observações. Em nosso trabalho delineamos o gênero e suas 

características por meio do ponto de vista do ISD e do referencial teórico escrito pelos experts 

nesta pesquisa citados. A segunda forma de abordagem confirma numericamente os fatos. Após 

detectar os elementos do gênero fazemos contagens que possibilitam mensurar as ocorrências, 

logo, auxiliando na identificação das dimensões ensináveis mais pertinentes. Assim, a 

abordagem qualitativa e a quantitativa são indissociáveis em nosso trabalho, não sobressaindo 

uma sobre a outra e, sim, equivalendo e interagindo para a adição de informações. 

Para a análise de nosso corpus utilizamos o procedimento documental, no qual a partir da 

observação dos documentos extraímos as informações, neste caso a campanha de RPG chamada 

Lost Mine of Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 2014d). Porém, anteriormente a isso, 

precisamos fundar bases que advém da pesquisa bibliográfica, que nos ancora teoricamente por 

meio de literatura teórico-acadêmica já publicada. Utilizamos o ISD (BRONCKART, 1999; 

2006a; 2006b; 2008) para a análise da arquitetura dos textos, a didática das línguas tendo em 

vista os gêneros textuais como megainstrumentos31 de ensino (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), 

e a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) para a interpretação de 

imagens. 

O corpus utilizado nas análises para a construção do MD consiste em uma aventura de 

RPG, da qual examinamos a parte I, que, também, é a base para uma gravação de uma sessão 

do recorte anteriormente citado. Para a análise desse corpus utilizamos os níveis de análise do 

ISD, que compreendem: o contexto de produção, o plano geral, o conteúdo temático, os 

segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de tratamento temático (STT), os tipos 

de discurso, os tipos de sequências, os mecanismos de textualização e os mecanismos 

enunciativos, bem como o exame das imagens através da gramática do design visual. Tendo 

exposto nossa metodologia e seu resumo, passamos para a análise dos materiais. 

 

 

 

 

 

                                                 
31Este conceito foi definido no capitulo I, na página 39. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Análise: o modelo didático de RPG 

 

A análise do corpus, a campanha Lost Mine of Phandelver (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d), segue os critérios anteriormente estabelecidos sobre os níveis de análise do ISD e da 

gramática do design visual.  

Dentre os níveis de análise estabelecidos pelo ISD, aqui investigamos o contexto de 

produção, o plano geral, o conteúdo temático, os segmentos de orientação temática (SOT) e 

segmentos de tratamento temático (STT), os tipos de discurso, os tipos de sequências os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos.  

Já a gramática do design visual nos ampara para classificar as imagens nas seguintes 

categorias: humanísticas ou tecnológicas, naturais ou sensoriais, representações narrativas ou 

conceituais e, também, qual é o contato, a distância social, a atitude, o valor de informação, a 

saliência e a estruturação dos participantes/elementos presentes na imagem. 

 

3.1.1. Níveis de análise do interacionismo sociodiscursivo 

 

O RPG de mesa advém dos jogos de guerra, que são baseados no planejamento bélico. 

Esse planejamento geralmente estuda mapas, nos quais marcavam-se pontos estratégicos de 

combates, abrigos, pontos de encontro e fugas. Os jogos de guerra adaptam os mapas para 

tabuleiros e as tropas e instrumentos para miniaturas representativas. Os objetivos são 

desempenhados por exércitos, mas, em 1974, Gary Gygax e Dave Arneson inovaram e criaram 

um conjunto de três livros para complementar o jogo de miniaturas de guerra chamado 

Chainmail. Assim, eles buscavam a interpretação por parte dos jogadores de apenas uma 

personagem (VEUGEN, 2006). Logo, os heróis passaram a não mais se enfrentarem, mas se 

unirem em busca de um objetivo (HEINSOO; COLLINS; WYATT, 2008). Dessa forma, 

lançaram o RPG de mesa, uma nova modalidade de jogo, que se popularizou e se espalhou até 

para os meios digitais. 

Vemos que o RPG se consolidou a partir de uma incorporação de gêneros ou, conforme 

Dolz e Gagnon (2015), ele é um multigênero que tem “caráter evolutivo” (p. 47), ou ainda, 

segundo Stutz (2012), ele é um metagênero32. Isso acontece porque temos a base nos jogos de 

                                                 
32 Stutz (2012) considera como metagênero “diferentes gêneros que se unem mas que permanecem com as mesmas 

funções” (p. 218). 
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guerra, em regras de jogos, mas o RPG apresenta traços da dramaturgia e elementos fantasiosos, 

por exemplo. Como qualquer outro jogo há regras e o RPG tem livros de regras gerais, do 

mestre, dos monstros e, também, do jogador, logo, se mostra como regras específicas e extensas. 

Apresenta-se, por exemplo, uma quantidade significante de verbos no imperativo marcando 

esse sentido de ordem que as regras pedem. Além disso, como em muitos outros jogos o jogador 

só tem direito a uma ação por rodada. A dramaturgia entra no momento que o jogador tem que 

interpretar uma personagem, falar por ela, fazendo, assim, o uso de entonações e de vocabulário 

apropriado, bem como utilizando gestos, mímicas e expressões faciais e corporais, muito se 

assemelhando a uma improvisação teatral (DOLZ; GAGNON, 2015). A fantasia em Dungeons 

& Dragons (D&D) permeia um mundo medieval maravilhoso, no qual encontramos criaturas 

imaginárias que vem de livros como O Hobbit e Senhor dos Anéis.  

Segundo Peixoto (2011), o RPG não é um gênero textual, pois “não possui características 

peculiares, fechadas em sua própria realização” (p. 59), que está “mais próximo de uma ‘prática 

social’ do que propriamente um modelo de gênero” (p. 59). Porém, nós acreditamos que o RPG 

é um sistema de gêneros, como dito anteriormente, é um gênero textual que agregou outros 

vários gêneros para se edificar. Trataremos mais adiante sobre isso, pois antes precisamos 

caracterizar o RPG quanto aos gêneros primários e secundários. 

Os gêneros primários são, como o próprio nome diz, os gêneros que aprendemos 

primeiramente, que advém de uma interação verbal espontânea imediata com pouco controle 

metalinguístico. Já os gêneros secundários são mais complexos e vem de uma comunicação 

cultural sem interação imediata e com um alto controle da linguagem (SCHNEUWLY, 2004). 

Segundo Braga (2000), o RPG parte de um gênero primário, pois apresenta “narrativa ficcional 

produzida pelo grupo” (p. 12) de jogadores, e amplia para um gênero secundário com os 

“enredos e históricos” (p. 12). 

Por exemplo, no vídeo (WIZARDS OF THE COAST, 2014e) em que membros da editora 

Wizards of the Coast jogam a campanha Lost Mine of Phandelver durante a narrativa, o jogo 

em andamento é um gênero secundário, visto que há uma interrupção de uma das jogadoras 

dizendo “So I maybe be the one asking really basic questions: which dice do I roll? Tell me33”. 

Essa é uma enunciação informal dentro do jogo, mas tem toda a ligação com a situação, porém 

pode ser encarada como uma fala de um gênero primário, pois nesse momento ela não estava 

                                                 
33 Tradução nossa: “Talvez eu vou ser quem vai fazer as perguntas mais báscas: qual dado devo rolar? Me contem”. 

Esse exerto foi tirado do minuto 10’03” até 10’07”. 
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interpretando sua personagem, mas sim, sendo ela mesma e questionando todos os jogadores 

sobre qual dado jogar. 

Um conjunto de gêneros, consoante Bazerman (2005) “é a coleção de tipos de textos que 

uma pessoa num determinado papel tende a produzir” (p. 32). Então, pensando no tipo de 

jogador que desempenha o papel de mestre no RPG, para a construção de uma campanha 

precisará, nessa posição social, mobilizar gêneros textuais como: contos ou histórias 

maravilhosas, de suspense ou de terror, provavelmente ele lerá algumas histórias como 

inspiração, para poder escrever a sua. Além disso, ele deve utilizar os livros de regras gerais, 

do mestre, dos monstros e do jogador. Depois disso, enquanto se joga o RPG, o mestre precisará 

colocar em prática sua história escrita, seja em forma de texto ou esquema, oralizando em forma 

de contação de história, sem deixar de lado as regras do jogo e, também, dialogar com os outros 

jogadores e ter conversas informais. Já os jogadores que interpretam suas personagens utilizam 

a oralização para desempenhar suas ações, dialogar com os outros jogadores, saber as regras do 

jogo e, ainda, verificar constantemente sua ficha de personagem. Assim, notamos que em cada 

um desses passos que o RPG pode apresentar, a preparação do mestre, a prática do mestre e o 

jogo com os outros personagens apontam para conjuntos de gêneros que cada indivíduo 

mobiliza para a execução das atividades. Logo, vemos o RPG como um sistema de gêneros.  

Bazerman (2005) classifica o sistema de gêneros como o “conjunto de gêneros utilizados 

por pessoas que trabalham juntas de uma forma organizada, e também as relações padronizadas 

que se estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos” (p. 32). Assim sendo, o 

RPG é um sistema de gêneros o qual incorporamos vários gêneros que constroem um conjunto 

de gêneros que se articulam com os conjuntos de gêneros dos demais participantes, pois as 

relações entre os jogadores se dão de forma normatizada por regras.  

Para iniciar a análise do nosso corpus, passamos para o contexto de produção de 

Dungeons & Dragons (D&D) a fim de nos aprofundarmos em um sistema de regras específico 

de RPG de mesa. 

 

3.1.1.1.Contexto de produção 

 

A campanha chamada Lost Mine of Phandelver, pertencente ao jogo de RPG Dungeons 

& Dragons, foi lançada pela Wizards of the Coast em agosto de 2014 (a segunda edição, a qual 

estamos analisando) nos Estados Unidos. Wizards of the Coast é uma editora e publicadora de 

jogos, que abarca uma enorme gama de profissionais que desenvolvem os jogos de Dungeons 
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& Dragons e Magic (informações retiradas do site oficial da editora). Essa campanha é 

direcionada para quem deseja mestrar34 mesas do jogo e está disposta em um livro de 64 

páginas, que vem em um box com mais um livro, cinco fichas de jogadores previamente criadas, 

uma ficha de personagem em branco a ser desenvolvida pelo jogador e seis dados para o jogo. 

Como já dito35, o RPG vem dos jogos de guerra, os quais foram baseados em treinamentos 

bélicos, por isso normalmente jogamos em uma mesa, com tabuleiros ou mapas e miniaturas. 

Assim, nas aventuras geralmente temos combates e podemos usar miniaturas, mapas e imagens 

que representem as personagens, os monstros e cenários, por exemplo. Além disso, segundo 

Amaral (2013), Rodrigues (2004), Veugen (s. d.) e White (2002) o mundo de D&D é baseado 

na Terra Média de John Ronald Reuel Tolkien, o escritor de O Hobbit e Senhor dos Anéis, que 

desenvolveu um mundo todo, medieval, bem como línguas dos povos que nessa terra habitam. 

A mitologia de Tolkien dá uma realidade alternativa ao nosso mundo antes de iniciarmos os 

registros humanos. Ademais, muito da criatividade para a criação do jogo vem de elementos da 

Idade Média, que se inicia com o declínio do Império Romano e termina com a Idade Moderna. 

Podemos dividir a Idade Média em dois períodos, a Baixa Idade Média, que tem como 

característica o feudalismo, e a Alta Idade Média, para a qual é atribuída a ressurgência das 

cidades que haviam entrado em decadência junto com o Império Romano (JAGUARIBE, 

2001). Portanto, os jogos de guerras, os de miniaturas, toda a mitologia de Tolkien e a Idade 

Média fazem parte do intertexto do RPG D&D36. 

Entendemos como o papel social e subjetivo do RPG seu objetivo de entretenimento, 

socialização e expressão dos indivíduos ao representarem personagens fictícias ou reais. O jogo 

geralmente ocorre em grupos de um mesmo interesse e que se disponham a trabalhar com sua 

criticidade e imaginação. Assim sendo, os grupos podem apresentar os mais diversos perfis, 

sendo difícil definir características apuradas dos jogadores. Entretanto, possivelmente esses 

jogadores tem afeição pela cultura pop e nerd. Fazem parte dessas culturas elementos tidos 

como populares, como músicas, livros, filmes, séries, vídeos, personagens, personalidades, 

quadrinhos, temáticas e outras formas de arte que são atualizadas constantemente e difundidos 

pelos meios de comunicação. Peixoto (2011) classifica o RPG como cultura de massa, por ser 

um serviço comercial e que é compartilhado por grupos sociais e introduzido em seu cotidiano, 

“uma vez que um mesmo livro é compartilhado entre diversos jogadores” (PEIXOTO, 2011, p. 

                                                 
34 A atividade do mestre em jogo, de conduzir o jogo e não de ser como mestre ensinando algo. 
35 Vide apítulo III, p. 66. 
36 Mais sobre a intertextualidade entre D&D e a Terra Média será discorrido no tópico que concerne o conteúdo 

temático a seguir. 
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55). Como nosso corpus faz parte de Dungeons & Dragons, os jogadores devem ter simpatia 

pela fantasia medieval e seus elementos, como comentado anteriormente sobre os temas 

presentes nesse sistema de regras.  

Pavão (2000) divide os jogadores em três gerações. A primeira diz respeito a jogadores 

com um poder aquisitivo mais alto, que tem acesso ao ensino superior e fluência da língua 

inglesa, se interessam por ficção científica e fantasia, leitores dos livros de regras e que preferem 

D&D. A segunda geração tem um poder aquisitivo variado, que não tem necessariamente 

domínio do inglês e utiliza diversos cenários para os jogos, não apenas o medieval. A última 

apresenta jogadores que preferem sistemas de regras simplificados, mais como uma contação 

de história ou mesmo jogando em forma de live action37, em qualquer tipo de ambientação, 

como na categoria anterior, porém tem pouco domínio das regras por lerem menos. Mas, 

Peixoto (2011) alega que essas classificações das gerações são muito estanques e precisam ser 

revistas, mas acreditamos que elas nos dão uma visão geral do perfil dos jogadores em 

diferentes épocas. 

A mesma autora, afirma que o jogo atrai mais jogadores do sexo masculino pelo foco ser 

na aventura. Porém, há sistemas de regras como Vampiro, que tem um estilo punk dark38 e com 

temas mais abrangentes e atuais, que atraem jogadoras. Entendemos, claro, que por se tratar de 

um jogo que permeia ambientações ditas masculinas, as mulheres constituem uma menor fatia 

do público. 

O perfil do mestre de RPG é classificado por Pavão (2000) em quatro categorias: o que 

tem propensão a levar a narrativa para combates (over power); o pesquisador, que estuda para 

conduzir as mesas (historiador); o que foca na interpretação das personagens, deixando de lado 

as regras e rolamentos de dados (interpretativo); e, o que procura divertimento de todos (roller 

player). Peixoto (2011) diz que essas formas de jogadores estão presentes no RPG e que variam. 

Um bom mestre, para a autora, tem que apresentar todas as características (dominar regras, 

contar histórias, por exemplo) de forma equilibrada. 

Os jogadores devem se adaptar ao seu mestre e/ou procurar mestres que satisfaçam as 

suas expectativas e preferências de jogos. Outro cuidado que os jogadores devem ter é de se 

“parecer” com suas personagens, ou seja, é importante para um melhor desenvolvimento da 

interpretação, que as características dos jogadores e de suas personagens conversem. Além 

disso, Peixoto (2011) também assinala a importância de se ter um paralelo bem marcado entre 

                                                 
37 Vide capítulo I, p. 26. 
38 É uma estética que lembra o gótico. 
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o jogador e sua personagem, não confundindo o jogo e as ações praticadas nele com a realidade 

social e pessoal entre os jogadores39. 

Tendo em mente essas definições que nos levam a conhecer melhor os jogadores de RPG, 

podemos afirmar que a introdução do RPG em sala de aula pode cativar alunos que se 

identifiquem com a proposta, que se afeiçoem pelas temáticas abordadas. Dessa forma, o aluno 

que simpatize com o RPG poderá levá-lo para além do contexto formal da escola, assim, 

inserindo o RPG como um entretenimento. Logo, acreditamos que pode se tornar uma tendência 

o jogar em língua estrangeira quando o RPG for apresentado para um grupo que se interesse 

pela língua, por exemplo, quando ofertado em grupos que estudem a língua ou na universidade. 

Além disso, é muito importante procurar sistemas de regras que se adequem aos gostos desses 

alunos/jogadores, pois só a afeição levará ao acréscimo desse jogo na vida cotidiana dos 

alunos/jogadores. 

O RPG é um jogo que mexe com a imaginação de seus jogadores, portanto, não é 

aconselhado para pessoas que tenham dificuldades de dissociação entre realidade e fantasia. 

Devido a isso há acusações de que esse jogo seja uma forma de seita, dita até satânica40. Essas 

denúncias são devido à modalidade chamada live action na qual os jogadores se vestem e 

interpretam as personagens em locais determinados. Há pessoas que passam do limite de 

encarar o RPG apenas como uma forma de entretenimento e caem em obsessão, deixando de 

lado todas as outras áreas de suas vidas. Conforme Schmit (2008, p. 32): 

 

Acusações do RPG como promotor de desordens psíquicas, do satanismo e da 

violência, principalmente por uma organização intitulada BADD (Botheres About 

Dungeons and Dragons) nos EUA, que caiu em descrédito após investigações 

promovidas pela GAMA (Game Manufactures Association). No entanto, ainda são 

comuns, mesmo no Brasil, casos de “pânico moral”, nos quais o RPG é acusado de 

causar os mais diversos malefícios, ao contrário do que é apontado por diversos 

estudos acadêmicos e investigações mais profundas. 

 

Há, por exemplo, um levantamento de estudos (HAWKES-ROBINSON, 2008) que vê o 

RPG como instrumento para a educação e, também, para tratamento de crianças e adultos. Eles 

usam o RPG para despertar o “faz de conta” e propiciar as experiências das situações sem, na 

verdade, os participantes fazerem as ações. Nesse estudo o RPG é visto como uma forma de 

recreação, educação, socialização e terapia41. 

                                                 
39 Para um exemplo, vide Peixoto (2011, p. 65-66). 
40 Vide <http://www.rpgvale.com.br/2010/09/satanismo-x-rpg.html> e < 

http://manassesqueiroz.blogspot.com.br/2005/12/o-rpg-pode-conduzir-pessoas-morte.html> 
41 Vide Hawkes-Robinson (2008, p. 3) 
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Nos adiantamos em dizer que o referente do RPG, bem como do corpus, é a fantasia, um 

mundo maravilhoso medieval. Veremos a seguir mais sobre o plano geral, conteúdo temático, 

SOT e STT da campanha Lost Mine of Phandelver. 

 

3.1.1.2.Plano Geral 

 

Lost Mine of Phandelver é uma história completa de 64 páginas que faz parte da quinta 

edição do sistema de regras de D&D. O material é compilado em um box que inclui além de 

dois livros, um com o referido sistema de regras e outro a campanha, com 32 páginas, mais 5 

fichas de personagens já gerados, 1 ficha de personagem em branco e 6 dados – de quatro, seis, 

oito, dez, doze e vinte lados, que são utilizados para determinar o sucesso das ações das 

personagens.  

 

Imagem 1– Box Starter Set Dungeons & Dragons 5º edição 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

O livro que analisamos é dividido em 8 partes. A primeira introduz o livro descrevendo 

o que será abordado no fascículo. Nas outras 4 seções encontramos as aventuras constituintes 
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da campanha, bem como as instruções direcionadas para o mestre. As partes da campanha são 

intituladas respectivamente: Goblin Arrows, Phandalin, The Spider’s Web e Wave Echo Cave. 

Há ainda dois apêndices: o primeiro contém informações sobre itens mágicos e o segundo 

descreve os monstros, e, por fim, o índice de regras encontradas no Starter Set Rulebook.  

 

Imagem 2 – Índice de Lost Mine of Phandelver 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 1). 

 

A história inicia na cidade de Neverwinter quando as personagens são convocadas para 

escoltar uma carroça cheia de provisões e suprimentos até Phandalin. Gundren Rockseeker, 

quem contratou as personagens para a viagem, e um soldado, caem em uma emboscada feita 

por Goblins, que os sequestram. As personagens devem recuperar o soldado quando descobrem 

que o anão, Rockseeker, e seus irmãos têm informações de uma mina mágica abandonada. Na 

segunda parte da campanha, chegando na cidade destino, os jogadores se deparam com uma 

gangue que deseja eliminá-los. No terceiro capítulo, as personagens passam por diversas 

miniaventuras no entorno de Phandalin a fim de descobrirem mais sobre seus inimigos e sobre 

a caverna esquecida. Na quarta parte, ao recuperarem um mapa que mostra a localização da 

mina os aventureiros seguem até ela, lá eles devem derrotar seus inimigos, os monstros que 

habitam na caverna e salvar Rockseeker para manter a prosperidade e a segurança de Phandalin 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d). 

Os jogadores não sabem de todos os detalhes da aventura, eles vão sendo informados 

durante o desenrolar da história. Os fatos são contados de forma a criar suspense e indagações 

que só são respondidas posteriormente. Porém o mestre sabe sobre tudo, do início ao fim, pois 

é o narrador que tem as coordenadas gerais do jogo. No livro, ele encontra a história e detalhes 

a mais para conduzi-la com propriedade, por exemplo, há a informação que para conduzir a 
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carroça é preciso que alguém segure as rédeas para os bois andarem e, assim, puxarem a carroça 

ou, então, quais dados jogar e o modificador que será adicionado ao resultado. Além disso, o 

guia incentiva o mestre a criar novos ganchos para a história, bem como, instigar os jogadores 

a criarem o passado das personagens. 

As páginas da campanha, mesmo sendo impressas em um papel offtset ou couchê, têm 

um aspecto de livro antigo, como se fosse um papel pardo. A introdução de cada parte contém 

uma imagem que passa a sensação de uma página rasgada mostrando uma figura que se 

sobressai de baixo. Essa imagem é um elemento não verbal, paratextual, que remete ao leitor 

um portal para a história. Segundo a gramática do design visual esta imagem que aparenta estar 

na próxima página é conceitual, pois ela não está narrando uma ação e apresenta uma imagem 

estática. Se trata de uma imagem analítica pois apresenta parte de um todo. Além disso, 

podemos analisar sob o valor de informação, pois essa imagem da folha rasgada está 

posicionada no topo dela, logo remetendo a idealização42 da história. A imagem tem cores fortes 

e uma definição baixa, apontando para uma imagem sensorial. A folha de papel pardo está em 

primeiro plano, enquanto a imagem que aparece atrás da página rasgada é o plano de fundo. 

 

Imagem 3 – Introdução à segunda parte da história 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 14). 

 

Os títulos e subtítulos são escritos em marrom, os títulos com fontes maiores dando 

destaque. Esses são elementos supratextuais, pois remetem à formatação da página. Há linhas 

douradas que sublinham os subtítulos, referindo aos relevos que podem ser criados por meio 

dos elementos supratextuais. Essas cores em tom pastel, com o fundo suave e cores mais fortes 

no texto, remetem ao medieval, criando o clima da fantasia. No segundo apêndice, em que se 

discorre sobre os monstros, na parte das descrições, encontramos linhas vermelhas separando 

as informações. Essas, mais uma vez são utilizadas como ênfase. A maior parte do texto nessa 

                                                 
42 Vide quadro 2, capítulo I, p. 55. 
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parte do livro é escrito em vermelho, pois os monstros são inseridos para haver combates no 

jogo, logo essa cor remete ao sangue, seguindo a ideia dos jogos de guerra. 

Imagem 4 – Subtítulos marrons e sublinhados dourados 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 18). 

 

Imagem 5 – Linhas vermelhas separando informações sobre os monstros no apêndice B 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 56). 

 

O texto está dividido entre: paragrafação padrão43; informações pontuais marcadas pela 

palavra-chave em negrito no início da frase e explicação posterior (como se fosse um índice 

linguístico – MACHADO; BRONCKART, 2009); pôsteres marrons contendo dicas 

importantes para o desenvolvimento do jogo; e, caixas brancas com a narração da história, as 

quais o mestre lê/conta para os outros jogadores, dando comandos ou narrando parte da história. 

A formatação da página, um elemento supratextual, trabalha com a forma de paragrafação do 

texto e nesse livro cada uma das quatro formas de paragrafação separam tipos de informações, 

assim, facilitando a leitura. A figura, a seguir, é uma página inteira da aventura em que podemos 

ver as formas de paragrafação citadas anteriormente. 

 

 

 

                                                 
43 O parágrafo chamado por nós de padrão se trata do parágrafo simples, o mais utilizado em impressões, sem estar 

inserido em caixas, por exemplo. 
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Imagem 6 – Página ilustrativa sobre as partes do texto 

 

Fonte: adaptado de Wizards of the Coast (2014d, p. 8). 

 

Outrossim, existem várias imagens ilustrando a história. Há sete mapas, quinze imagens 

de monstros, um cenário e duas imagens de itens, que ilustram os elementos da campanha. Eles 

são elementos paratextuais com valor não verbal, mas que contribuem para uma melhor 

visualização da história como um todo. As ilustrações ajudam na percepção de localização 

espacial dos jogadores, dão base para a imaginação e concretizam o que é descrito pelo mestre. 
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Imagem 7 – Mapa castelo habitado por goblins 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 37). 

 

Imagem 8 – Itens: escudo, pergaminho de magia, arma e poção 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 52). 

 

Os mapas, conforme a gramática do design visual, fazem parte das imagens tecnológicas. 

Porém, como fazem menção a um mundo fantasioso e tem um aspecto de desenho podemos 

considerar imagens sensoriais. Além disso é uma imagem estática, logo é uma representação 

conceitual simbólica atributiva. Se encaixa nessa categoria por ter um significado imediato, 

representar um espaço, logo concretiza a descrição do cenário para o mestre. No caso da 

imagem 7 representa o castelo dos goblins, já imagem que apresenta quatro itens (imagem 8) é 

humanística pois ilustra um escudo, um pergaminho de magia, uma arma e uma poção que 

fazem parte da campanha e tem um valor de moralidade alto por apresentar traços realísticos. 
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Assim como a imagem 7 a imagem 8 também é uma representação conceitual, porém ela é 

classificacional. Os itens ali dispostos são artigos utilizados pelos jogadores.  

O nosso corpus de análise, a parte I da história chamada Goblin Arrows, apresenta três 

títulos e vinte e oito subtítulos, quarenta segmentos de parágrafos padrão, quatorze caixas 

brancas de narração e quatro pôsteres marrons de informações. Além disso, essa seção tem 

apenas um mapa que ilustra a caverna dos goblins: 

 

Imagem 9 – Caverna dos goblins 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 9). 

 

O mapa da caverna dos goblins (imagem 9) segue os mesmos princípios apontados 

anteriormente para os mapas. É uma imagem tecnológica, sensorial, que tem uma representação 

conceitual simbólica atributiva. Consoante Röhl e Herbrik (2008), os mapas preenchem espaços 

de mediação que auxiliam na imaginação e, além disso, colaboram na memória dos jogadores 

para melhor desempenharem as ações com suas personagens. Ademais, os mapas tornam os 

mundos fantasiosos palpáveis. 

O layout do livro foi desenvolvido tendo em vista uma melhor imersão do mestre em sua 

leitura e compreensão. A divisão dos capítulos, formas de textos e ilustrações estruturam a 

história e criam a fantasia que estimula a imaginação, que é um mecanismo indispensável para 

a simulação do RPG. Adiante veremos o conteúdo temático que explora mais sobre o mote de 

nosso corpus de análise. 
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3.1.1.3.Conteúdo temático 

 

Obedecendo a temática de D&D, que se passa em uma era medieval, seguindo os cenários 

e personagens relativos a esse mundo, Lost Mine of Phandelver objetiva contar o caminho 

desenvolvido pelas personagens para chegar na Wave Echo Cave, uma caverna perdida. Para 

tanto, os jogadores saem de Neverwinter, passam por Phandalin, até recuperarem um mapa que 

os leva à mina esquecida. Como podemos observar, a campanha trata de um referente do mundo 

físico, porém pertence ao mundo ordinário da ação de linguagem disjunto, pois aborda um 

mundo fantasioso.  

Para melhor explanar o conteúdo temático presente em D&D, em especial na primeira 

parte da campanha pronta Lost Mine of Phandelver, faremos aqui uma análise de alguns 

elementos relacionando com os textos do intertexto mencionados na seção anterior. Os goblins 

presentes na primeira parte da campanha são ilustrados da seguinte maneira no livro:  

 

Imagem 10 – Os goblins em Lost Mine of Phandelver 

 

Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 13). 

 

A imagem mostra os goblins, que são criaturas malignas de pequena estatura, aparência 

humana que vivem em grupos em cavernas (WIZARDS OF THE COAST, 2014f). Segundo 

Tolkien (2009), goblin é sinônimo de orc, ao contrário do que temos em D&D, em que são 

raças diferentes de monstros. Os goblins: 

 

são cruéis, malvados e perversos. Não fazem coisas bonitas, mas fazem muitas coisas 

engenhosas. Podem cavar túneis e minas tão bem quanto qualquer um, [...] embora 

geralmente sejam desorganizados e sujos. Martelos, machados, espadas, punhais, 

picaretas, tenazes, além de instrumentos de tortura, eles fazem muito bem, ou mandam 

outras pessoas fazerem conforme o seu padrão, prisioneiros e escravos que têm de 

trabalhar até morrer por falta de ar e luz (TOLKIEN, 2009, p. 62). 
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Imagem 11 – Os goblins no filme O Hobbit: Uma jornada inesperada (2012) 

 

Fonte: http://vignette2.wikia.nocookie.net/lotr/images/2/2a/Goblins_High_Pass.jpg/revision/latest?cb=20130202222256 

 

Assim, observamos que mesmo Tolkien tratando orcs e goblins da mesma forma, eles 

têm uma ligação direta com os goblins de D&D. Ambos, os goblins de Tolkien e de D&D, 

vivem em ambientes escuros como cavernas, utilizam armas rudimentares, são preguiçosos, 

indisciplinados, com tendência a causar caos, mas seguem ordem hierárquica.  

Os elementos do mundo criado em D&D condizem com a tecnologia primitiva da Idade 

Média (vide JAGUARIBE, 2001). Por exemplo, na primeira parte da campanha vemos que as 

personagens devem escoltar uma carroça de provisões de uma cidade a outra, utilizando bois 

como tração para a carroça e viajando por meio de trilhas. Essa passagem corresponde à 

realidade da época, em que não existiam malhas ferroviárias e trens ou rodovias e caminhões 

que pudessem abastecer às cidades, que, de certa forma, precisavam ser autossuficientes pela 

dificuldade de distribuição de suprimentos entre localidades.  

A campanha é dividida em quatro partes, cada uma com um objetivo menor que corrobora 

para a meta maior, encontrar a caverna perdida. Isso pode ser visto, por exemplo, no livro O 

Hobbit, no qual o objetivo final é conquistar um tesouro guardado por um dragão, porém para 

chegar até lá as personagens passam por trolls, são capturados por goblins, Bilbo encontra O 

Anel (que dará origem a outras aventuras descritas em O Senhor dos Anéis) e o Gollum e lutam 

contra aranhas gigantes em uma floresta (TOLKIEN, 2009). 

Para melhor detalharmos a campanha desmembraremos o conteúdo temático em dois 

níveis: segmentos de orientação temática e em segmentos de tratamento temático, assim 

podemos ter uma melhor visualização das temáticas contidas no corpus. 

 

 

3.1.1.4.SOT e STT 
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Os segmentos de orientação temática (SOT) e de tratamento temático (STT) são 

referentes à primeira parte da campanha Lost Mine of Phandelver. Os SOT, que são os temas 

gerais, são representados pelos títulos e subtítulos, já os STT, os desdobramentos, são as 

temáticas menores encontradas e descritas. Além disso, apresentaremos como é encontrado o 

texto no livro, se em texto, em caixas brancas ou pôsteres marrons. Ademais, explicitaremos se 

o texto vem em forma de narração (representado por N no quadro), de comando (C) ou ambas 

(N/C)44 e se é direcionado para o mestre (M) ou para os jogadores. Já as partes que são 

direcionadas para o mestre geralmente não são reveladas para os jogadores, pois podem conter 

antecipações de elementos da narrativa que poderiam atrapalhar o suspense a ser criado no 

decorrer da história, porém há partes que o mestre pode utilizar para uma melhor 

contextualização, repassando, assim, essas informações aos jogadores, por isso indicamos no 

quadro como MF (direcionado para o mestre, mas é facultativo). A seguir temos o quadro geral 

dos SOT e STT da Parte 1 – Arrow Goblin:   

 

Quadro 4 – Total SOT e STT da primeira parte da campanha 

T
O

T
A

L
 

3 

seções 

SOT 

28 

subtítulos 

SOT 

Texto paragrafação 

padrão 40 segmentos 

Caixa branca 14 seg. 

Pôster marrom 4 seg. 

74 seg. 

de 

STT 

N 43 seg. 

C 12 seg. 

N/C 17 seg. 

M 19 seg. 

MF 40 seg. 

J 15 seg. 

 

No nosso corpus de análise, primeira parte da campanha, apresenta 3 seções, divididas 

em 28 subtítulos. A primeira seção, que não exibe um título específico, mas podemos encarar 

como uma introdução, tem 2 subtítulos, a segunda, Goblin Ambush45, 4 e a última, Cragmaw 

Hideout46, tem 22 subtítulos. Todos esses títulos e subtítulos representam os SOT contidos 

nessa primeira parte da campanha, já que introduzem os conteúdos temáticos que são 

desenvolvidos na aventura. Os três principais temas são efetivamente tratados em 74 STT, 7 

STT no primeiro título, 18 no segundo e 49 no terceiro. A maior parte dos STT dão informações 

                                                 
44 Notamos que o que classificamos aqui como narração pode se encaixar tanto no tipo de sequência descritiva, 

quanto narrativa, já o comando tem ligação direta ao tipo de sequência injuntiva. Os tipos de sequências são 

disdcutidas neste mesmo capítulo, na seção 3.1.1.6., a partir da página 96. 
45 Tradução: “Emboscada Goblin” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível 

em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
46 Tradução: “Esconderijo Dentefino” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 

2016. 
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ao mestre, depois descrevem o cenário, em seguida vem os comandos direcionados ao mestre, 

a narração e, então, os STT menores, como informações adicionais ou antecipatórias. 

 Além disso, o texto se apresenta de três formas: há 40 passagens de parágrafos padrão; 

14 segmentos de texto contidos em caixas brancas, que apresentam a narração a ser feita pelo 

mestre aos jogadores; e, 4 pôsteres marrons de informações. Temos, também, 43 segmentos de 

narração, 12 de comandos e 17 que abarcam ambas as formas. Ademais, 19 das informações 

são destinadas exclusivamente ao mestre, outras 40 são destinadas ao mestre, porém fica a 

critério particular mantê-las em sigilo para os jogadores e 15 partes são dirigidas aos jogadores.  

Após ter uma visão geral numérica dos SOT e STT, passaremos a análise a partir de 

quadros (do quadro 5 até o quadro 16) que apresentam a seção, os subtítulos, de que forma o 

texto é apresentado, uma breve descrição, se é uma narração ou comando e para quem é 

direcionado o segmento, para o mestre ou para os jogadores. 

 

Quadro 5 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 1 

Seção Subtítulo 
Apresentação 

do texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

*47 

* 

Parágrafo 

padrão 

1a - Introdução: um breve resumo da aventura; N M 

1b - Comando para o mestre; C M 

Caixa branca 

de narração 

1c - Narração: introdução da aventura: as 

personagens têm a missão de escoltar uma 

carroça de provisões até a cidade vizinha; 

N J 

Parágrafo 

padrão 

1b1 - Comando para o mestre: encorajar os 

jogadores falarem de suas personagens; 
C MF 

Driving 

the 

Wagon 

Parágrafo 

padrão 

2a - Informações: como dirigir a carroça; N MF 

2a1 - Informações: a carga; N MF 

1b - Comando para o mestre; C M 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A primeira parte da história não apresenta um título e nem um subtítulo inicialmente, logo 

os SOT não estão explicitamente nomeados, mas podemos tomar como uma introdução a 

aventura que será desenvolvida nessa primeira parte da campanha. Então, para iniciar temos 

um resumo da aventura (STT 1a), que aponta o objetivo da aventura (escoltar uma carroça de 

provisões de uma cidade a outra) e sua intriga (as personagens encontrarão problemas durante 

                                                 
47 Os asteriscos presentes em nosso quadro apontam para a falta de títulos ou subtítulos. 
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a viagem). Essa narração é apenas direcionada para o mestre, pois o proporciona uma visão 

geral da aventura, mas é omitida aos jogadores para não antecipar as ações. Após, temos um 

comando (STT 1b) que pede que o mestre leia a narração contida na caixa branca para os 

jogadores. É assinalado que o mandante é Gundren Rocksicker e vai na frente junto com um 

guerreiro chamado Sildar. 

A caixa branca de narração (STT 1c) contextualiza e introduz aos jogadores seu objetivo 

nessa aventura. Depois, há uma condução ao mestre em encorajar que os jogadores falem sobre 

suas personagens (STT 1b1) criando um passado para elas. Isso é importante para que haja uma 

interação que proporcione desprendimento entre os jogadores e improvisação.  

No subtítulo/SOT Driving the Wagon48 são apresentadas informações sobre como dirigir 

a carroça (STT 2a) e qual é a carga dessa carroça (STT 2a1). Essas informações ajudam na 

contextualização tanto para o mestre conduzir a aventura, quanto para os jogadores 

desenvolverem suas ações, por isso a omissão é facultativa. Por fim, o comando para o mestre 

(STT 1b) direciona para a leitura da próxima parte da aventura. 

 

Quadro 6 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 2 

S
eç

ão
 

Subtítulo 
Apresentação 

do texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

G
o

b
li

n
 A

m
b

u
sh

 

 

* 

 

 

Parágrafo 

padrão 
1b - Comando para o mestre; C M 

Caixa branca 

de narração 

1c1 - Narração: cenário encontrado pelas 

personagens; 
N J 

Parágrafo 

padrão 

2a2 - Informações: a cena encontrada; N MF 

1b - Comando para o mestre; C M 

Caixa branca 

de narração 

1c2 - Narração: cenário encontrado pelas 

personagens; 
N J 

Parágrafo 

padrão 

2a3 - Informações: o que acontecerá; N M 

1b2 - Comando para o mestre: passos a serem 

seguidos pelo mestre para desenvolver a cena do 

combate entre as personagens e os goblins. 

Aplicação das regras à narrativa; 

C MF 

Developments 
Parágrafo 

padrão 

2a4 - Informações: caso os goblins derrotem os 

aventureiros; 
N MF 

2a5 - Informações: caso os aventureiros derrotem 

os goblins; 
N MF 

                                                 
48 Tradução: “Dirigindo a carroça” ” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível 

em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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3a - Apresentação de duas formas de seguir a 

aventura; 
N MF 

Pôster 

marrom 
2a6 - Informações: o descanso das personagens N/C M 

Goblin 

Trail 

 

 

 

Parágrafo 

padrão 

 

 

 

 

 

 

 

2a7 - Informações: a descoberta de uma trilha 

usada pelos goblins. 
N MF 

1b3 - Comando para o mestre: pedir que os 

jogadores determinem uma ordem de viagem para 

personagens; 

C M 

4a1 - Informações sobre armadilhas: laço; N M 

4a2 - Informações sobre armadilhas: aplicação de 

regras; 
C M 

4a3 - Informações sobre armadilhas: fosso; N M 

4a4 - Informações sobre armadilhas: aplicação de 

regras; 
C M 

Awarding 

Experience 

Points 

Parágrafo 

padrão 
5a - Pontuação a ser dada as personagens; C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esse SOT se inicia com o título Goblin ambush49sem um subtítulo. Há um comando (STT 

1b) inicial para o mestre ler a narração para os jogadores. Então, na caixa branca de narração 

(STT 1c1) há uma descrição da jornada enfrentada pelas personagens, meio dia de caminhada, 

e da cena encontrada, dois cavalos mortos por flechas. Após, em parágrafos padrões, há mais 

informações sobre a cena descrita anteriormente (STT 2a2), que os cavalos de Gundren e de 

Sildar estão mortos há um dia pelo menos, por exemplo. Por fim, há o comando (STT 1b) para 

o mestre narrar o que vem a seguir. 

A caixa de narração (STT 1b) diz que os alforjes foram roubados e que há um estojo de 

mapa vazio. No parágrafo padrão há informações que antecipam os acontecimentos (STT 2a3), 

que goblins estão à espreita, e como deve ser desenvolvida a cena quando os goblins atacarem 

(STT 1b2). Por exemplo, há apontamentos de leitura de outras partes, de quais dados devem ser 

rolados e quais os modificadores a serem aplicados. 

O próximo SOT, que é um subtítulo que trata dos desenvolvimentos da cena apresenta 

informações da sequência se houver uma possível vitória dos goblins na batalha (STT 2a4) ou 

dos aventureiros (STT 2a5). Além disso, os jogadores podem não achar a trilha goblin ou então 

apenas continuar seu caminho (STT 3a). Então, temos um pôster marrom de informação, o qual 

                                                 
49 Tradução: “Emboscada Goblin” ” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível 

em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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apresenta como as personagens precisam descansar (STT 2a6) e guia o mestre para ver o livro 

de regras. 

Então, temos mais um SOT, um subtítulo que introduz a trilha goblin na aventura. Se os 

personagens fizerem uma inspeção na área descobrirão a trilha (STT 2a7). Aí passamos para 

um comando direcionado para o mestre (STT 1b3) o qual deve pedir aos jogadores 

determinarem uma ordem de viagem, pois há armadilhas no caminho. Essas armadilhas são: 

um laço, no qual são apresentadas as informações (STT 4a1) e suas aplicações de regras (STT 

4a2); e, um fosso, que também tem especificações (STT 4a3) e suas regras (STT 4a4). A seguir, 

apenas para uma melhor visualização trazemos o excerto sobre o laço e como as regras são 

aplicadas: 

If the character fails to notice the trap, he or she triggers the snare and must succeed 

on a DC 10 Dexterity saving throw. On a failure, the character is suspended upside 

down 10 feet above the ground50 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7). 

 

Por fim, há o SOT, que aponta como deve ser feita a distribuição dos pontos para as 

personagens (STT 5a), se elas tiverem derrotado os goblins e achado o esconderijo Dentefino 

por meio da trilha. 

 

Quadro 7 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 3 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

* 

 
Parágrafo padrão 

2a8 - Informações: o 

esconderijo da tribo de 

goblins; 

N MF 

General 

Features 
Parágrafo padrão 

6a - Características da 

caverna usada de 

esconderijo da tribo de 

goblins; 

N/C MF 

What the 

Goblins Know 
Pôster marrom 

2a9 - Informações: o que 

pode ser extraído dos 

goblins capturados; 

N MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                 
50 Tradução: “Se falhar em notar a armadilha, [ele ou ela dispara o laço e] precisará fazer um teste de Destreza CD 

10[. Em caso de falha, o personagem] [...] ficará suspenso 3m acima do solo” – uma tradução alternativa feita por 

fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-

Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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O SOT Gragmaw Hideout51é dividido em outros três SOT. Não há um primeiro subtítulo 

explícito, mas introduz a temática sobre o esconderijo (STT 2a8). O segundo subtítulo descreve 

as características gerais da caverna que é o esconderijo (STT 6a), há comandos para o mestre 

ver o livro de regras. Por último, há um pôster marrom que apresenta informações que os 

goblins podem fornecer sobre o esconderijo, seu líder e sobre o mapa roubado (2a9). Todos 

esses conhecimentos podem ou não ser revelados para os outros jogadores, alguns são 

importantes para o desenrolar da história, bem como para melhor conduzir as ações das 

personagens, porém outros podem ser guardadas para manter o clima de suspense. 

 

Quadro 8 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 4 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

 

1. Cave mouth 

 

Parágrafo padrão 
2a10 - Informação: a trilha 

leva ao esconderijo; 
N MF 

Caixa branca de 

narração 

1c3 - Narração: a trilha que 

leva ao esconderijo; 
N J 

Parágrafo padrão 
2a11 - Informação: o 

cenário; 
N J 

Developments Parágrafo padrão 

2a12 - Informação: os 

goblins que estão dentro da 

caverna; 

N MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O SOT Gragmaw Hideout nos acompanha até o fim dessa primeira parte da aventura, 

pois a trama se desenvolverá no esconderijo. A partir daí são apresentados apenas os SOT 

correspondentes aos subtítulos encontrados nesse título. A primeira cena acontece na entrada 

da caverna, o esconderijo. Temos a informação que a trilha goblin leva até o esconderijo (STT 

2a10) e, então, há uma caixa de narração a qual o mestre deve ler para os jogadores, contando 

onde essa trilha os levará (STT 1c3). Há um parágrafo padrão que fala sobre o matagal do lado 

oeste que é impenetrável (STT 2a11). Após, temos os desdobramentos da cena com 

informações sobre os goblins que estão dentro da caverna (SST 2a12). Os goblins são 

preguiçosos, mas se as personagens fizerem muito barulho podem despertar sua atenção e 

desencadear um ataque. 

 

                                                 
51 Tradução: “Esconderijo Dentefino” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 

2016. 
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Quadro 9 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 5 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

2. Goblin Blind 

 

Parágrafo padrão 7a - Descrição de cenário; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a - Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 
7b - Como proceder na 

passagem do riacho; 
N/C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O terceiro SOT do Cragmaw Hideout fala sobre as vigias goblin. Após as personagens 

entrarem na caverna elas devem atravessar o riacho para o lado leste, então há a descrição do 

cenário que tem uma clareira com uma vigia goblin (STT 7a). A travessia do riacho (STT 7b) 

é guiada por um parágrafo padrão, o qual conduz o mestre a fazer testes de destreza (furtividade) 

para as personagens e de percepção passiva para os goblins, aplicando regras descritas no livro 

de regras. 

 

Quadro 10 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 6 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

3. Kennel 

 

Parágrafo padrão 2a13 - Informações: o canil; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a - Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 
8a - Como proceder no 

canil; 
N/C MF 

Developments Parágrafo padrão 
9a - Como proceder no 

combate com os lobos; 
N/C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Há um SOT sobre o canil que se encontra dentro da caverna. Há uma introdução (STT 

2a13) e, então, o cenário é descrito em uma caixa de narração. Os personagens veem através de 

uma rachadura que há lobos acorrentados em outra câmara. Em parágrafos padrões há 

informações sobre o canil e como o mestre deve proceder (STT 8a). Os lobos não alcançam as 

personagens e atacam qualquer um que se aproxime que não seja goblin, além disso, o livro 

expõe como as regras devem ser aplicadas. Por fim, temos o desdobramento da cena (9a): como 

aplicar as regras caso os lobos vejam as personagens. 
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Quadro 11 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 7 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

4. Steep 

Passage 

Parágrafo padrão 7a -Descrição de cenário; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a -Descrição de cenário; N J 

Pôster marrom 

2a14 - Informações: mapas 

contidos no livro (são 

apenas para o mestre, pois 

apresentam elementos 

surpresas para os 

jogadores), escalas e rosa 

dos ventos; 

N/C M 

Parágrafo padrão 
1b - Comando para o 

mestre; 
C M 

Caixa branca de 

narração 
7a -Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 

10a - Como proceder na 

passagem: aplicação de 

regras; 

N/C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após entrar na caverna e passar pela primeira câmara há uma passagem íngreme, então 

começa a escurecer por falta da luz da entrada, descrito em parágrafo padrão, e a descrição 

dessa passagem, em caixa de narração (7a). No pôster marrom temos informações sobre os 

mapas, escalas e rosa dos ventos (STT 2a14). É frisado que os mapas são apenas para o mestre, 

pois apresentam elementos surpresa para os jogadores. Há um comando para o mestre (1b) ler 

a próxima caixa de narração, e essa narração descreve o cenário que está por vir (7a), uma ponte 

que passa acima das cabeças das personagens e que conecta duas outras passagens. Por fim, 

temos a aplicação das regras na passagem (STT 10a), em parágrafo padrão. 

 

Quadro 12 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 8 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 
5. Overpass 

Parágrafo padrão 11a - Introdução do cenário; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a - Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 2a15 -Informações: a ponte; N/C MF 
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Caixa branca de 

narração 
7a -Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 

11b - Como proceder na 

passagem: aplicação de 

regras; 

N/C MF 

Flood! 

 

Parágrafo padrão 7a - Descrição de cenário; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a - Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 

12a - Como proceder na 

enchente: aplicação de 

regras; 

N/C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os SOT apresentados no quadro 12 falam sobre uma nova passagem e uma enchente. A 

passagem é introduzida (STT 11a) em um parágrafo padrão e descrita em uma caixa de 

narração. Temos o riacho, acima uma ponte que leva a um posto de vigia e outras duas câmaras. 

Porém, como as personagens podem não ver a ponte, pois passarão por baixo e o lugar é muito 

escuro (STT 2a15), há a descrição dela em uma caixa de narração (STT 7a). Além disso, há um 

goblin de vigia, que as personagens podem ver, se aplicada as regras (STT 11b): 

 

One goblin stands watch on the bridge. It is hiding, and characters can spot it by 

succeeding on a Wisdom (Perception) check contested by the goblin's Dexterity 

(Stealth) check52 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 10). 

 

Então, chegamos ao SOT enchente, o qual descreve em parágrafos padrões uma das 

câmaras citadas anteriormente, a que tem dois tanques de água. Na sequência, há a inserção de 

uma caixa branca que narra sobre um barulho de água e uma onda a caminho (STT 7a). Enfim, 

temos como se deve aplicar as regras nesse momento de enchente (12a), como, por exemplo, 

fazer testes de destreza para saber se a criatura conseguirá resistir a força da água. 

 

Quadro 13 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 9 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

6. Goblin Den Parágrafo padrão 7a -Descrição de cenário; N MF 

                                                 
52 Tradução: “Um goblin vigia a ponte. Ele está escondido, e os personagens podem o ver com um teste de 

Sabedoria (Percepção) resistido por um teste de Destreza (Furtividade) do goblin” – uma tradução alternativa feita 

por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-

de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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Cragmaw 

Hideout 

 Caixa branca de 

narração 
7a -Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 

13a - Como proceder no 

covil e escolha de 

negociações: aplicação de 

regras; 

N/C MF 

Roleplaying 

Sildar 
Parágrafo padrão 

2a16 - Informações: a 

personagem do mestre; 
N MF 

14a - Informações que 

podem ser dadas pela 

personagem do mestre; 

N MF 

Developments Parágrafo padrão 

15a - Informações 

adicionais sobre a 

personagem do mestre; 

N MF 

Treasure Parágrafo padrão 16a - Descrição do tesouro; N MF 

NPC Party 

Members 
Pôster marrom 

2a17 - Informações: como 

adicionar uma personagem 

do mestre no grupo de 

jogadores;  

N M 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das duas câmaras anteriormente mencionadas, uma é a dos dois tanques e nesse SOT 

falamos sobre o covil dos goblins, a outra câmara. É dado uma descrição dela em um parágrafo 

padrão introdutório e na caixa de narração. É uma câmara que tem um desnível, que é utilizada 

como quarto e quartel, e está nebulosa porque algo está cozinhando. Então, é descrito que há 

seis goblins ali e há a possibilidade de negociação com o líder goblin, por isso temos como as 

regras devem ser aplicadas (STT 13a).  

O próximo SOT é destinado ao mestre, para ele melhor interpretar Sildar, o guerreiro que 

acompanhava Gundren, porém há informações possíveis de serem repassadas aos jogadores, 

tanto da personagem (STT 2a16), quanto sobre o que ele sabe (STT 14a), já que ele foi 

capturado pelos goblins. Assim, passamos aos desdobramentos da cena que fornece 

informações sobre o resgate e a cura de Sildar (STT 15a). Há uma descrição do tesouro do líder 

dos goblins (STT 16a) que está no castelo Dentefino.  

Enfim, há informações em um pôster marrom de como o mestre pode adicionar um 

personagem que ele comandará (STT 2a17) para contribuir com o grupo, mesmo sendo uma 

personagem de menor valor nas tomadas de decisões. 
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Quadro 14 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 10 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

7. Twin Pools 

Cave 

Parágrafo padrão 
1b - Comando para o 

mestre; 
C M 

Caixa branca de 

narração 
7a -Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 7a -Descrição de cenário; N MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse SOT voltamos a falar da câmara que apresenta dois tanques. Primeiro, em um 

parágrafo padrão, há um comando ao mestre para ler a narração e fazer ajustes se necessário 

(STT 1b). É descrito na caixa de narração o cenário dessa caverna que é composto de tanques 

duplos (STT 7a). Os parágrafos padrões seguintes continuam descrevendo o cenário, porém 

acrescentam informações de como pode acontecer uma batalha nesse local e sobre a barragem 

que quando aberta ocasiona a enchente descrita no quadro 12. 

 

Quadro 15 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 11 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

8. Klag’s Cave 

Parágrafo padrão 7a - Descrição de cenário; N MF 

Caixa branca de 

narração 
7a - Descrição de cenário; N J 

Parágrafo padrão 

17a - Descrição de uma 

personagem; 
N MF 

17b - Descrição da fogueira: 

aplicação de regras; 
N/C M 

7a - Descrição de cenário; N MF 

17c - Descrição suprimentos 

e um baú escondido; 
N/C MF 

Developments Parágrafo padrão 
18a - Como proceder no 

ataque dos goblins; 
N/C MF 

Treasure Parágrafo padrão 
19a - Descrição dos 

tesouros; 
N/C MF 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esse SOT vai tratar sobre a caverna do líder dos goblins, onde ele armazena o que foi 

saqueado (STT 7a). Essa câmara é a mesma que através da fissura, apontada no quadro 10, era 

possível ver os lobos e ela é descrita em um parágrafo padrão inicial e em uma caixa de narração 

para os jogadores. Após, é feita, em parágrafos padrões, uma descrição sobre esse líder (STT 

17a), sobre uma fogueira e as regras sendo aplicadas (STT 17b), sobre uma chaminé natural 

(STT 7a) e sobre os suprimentos (STT 17c), os quais encobrem um baú do tesouro do líder 

goblin. 

Entramos então no SOT que desenvolve a cena. Um parágrafo padrão que auxilia o mestre 

a conduzir o jogo durante o ataque dos goblins (STT 18a), já que os aventureiros adentraram a 

caverna. Por fim, temos o SOT sobre o tesouro, o qual, em um parágrafo padrão, descreve qual 

a quantidade de suprimentos e que é necessário uma carroça para levar. Eles têm a opção de 

devolver os suprimentos para seu respectivo dono e, com isso, receber uma gratificação, bem 

como, a amizade dessa criatura. Além disso, é exposto o que há dentro do baú do líder (STT 

19a). 

 

Quadro 16 – SOT e STT da primeira parte da campanha – 12 

Seção Subtítulo 
Apresentação do 

texto 
Descrição 

Narração 

ou 

Comando 

Mestre, 

Mestre 

Facultativo 

ou 

jogadores 

Cragmaw 

Hideout 

What’s Next? Parágrafo padrão 
20a - Descrição da próxima 

parte da aventura; 
N/C M 

Awarding 

Expirience 

Points 

Parágrafo padrão 
21a - Como distribuir as 

pontuações aos jogadores. 
N/C M 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O próximo SOT faz uma breve síntese da próxima aventura da campanha, a segunda parte 

(STT 20a), por isso deve ser mantida em sigilo para os outros jogadores, mas é muito importante 

para o mestre ter algumas imagens de antecipação formadas sobre a continuação da campanha. 

A última parte dessa primeira aventura termina com um SOT que auxilia o mestre a dividir os 

pontos de experiência para as personagens (STT 21a). Esses pontos são de acordo com os 

objetivos cumpridos e vitórias em combates. Eles irão permitir que as personagens subam de 

nível e assim ganhem benefícios pela evolução do seu personagem. 

Os aventureiros tinham como objetivo escoltar uma carroça de provisões de uma cidade 

a outra, porém encontraram cavalos mortos no caminho, que pertenciam a quem os tinha 

contratado para a escolta. Os jogadores são surpreendidos por goblins e nesse combate podem 
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ser derrotados ou vencer, além disso, eles podem seguir viagem ou então seguir pela trilha 

goblin e encontrar o covil, entrando ou não nesse, derrotando ou não os goblins que ali habitam. 

Assim, a história é toda descrita e narrada no livro-aventura, ademais, também, são mostradas 

as formas que o mestre deve proceder em suas ações. Vemos que a aventura apresenta diversas 

possiblidades e tudo depende das decisões, ações e dos números obtidos em dados para a 

história seguir um determinado caminho ou pular alguma parte. Ademais, o mestre tem todas 

as informações no guia, livre arbítrio e pode expor ou não detalhes, pois isso pode contribuir na 

sua performance. 

Os SOT e STT aqui apresentados amparam uma compreensão da composição geral do 

jogo, por isso os elementos anteriormente descritos cooperam para o desenvolvimento da 

aventura, auxiliando na imersão do mestre, o leitor. Apontamos que a configuração na qual foi 

construída o livro-campanha proporciona a localização de informações necessárias de forma 

rápida para dar continuidade no jogo. Adiante veremos com mais detalhes os tipos de discursos, 

que nos mostram a constituição dos segmentos contidos no texto e que nos podem auxiliar na 

identificação da função de cada parte do texto. 

 

3.1.1.5.Tipos de discursos 

 

Na análise da primeira parte da campanha Lost Mine of Phandelver há um total de 114 

segmentos de discurso. A narração é o tipo de discurso mais presente no texto, em 50% dos 

segmentos (57 vezes). Esse tipo de discurso tem como característica o tempo passado, porém 

em nosso corpus há presença de verbos no tempo presente, pois é uma ação vigente, mas 

disjunta do mundo real. Nesses segmentos de narração a história é apresentada e seus detalhes 

são narradas pelo mestre durante as sessões do jogo, a fim de contextualizar os jogadores na 

atmosfera fictícia. Para exemplificar o tipo de discurso narração trazemos a primeira parte da 

aventura:  

 
Excerto 1 – The adventure begins as the player characters are escorting a wagon full 

of provisions and supplies from Neverwinter to Phandalin. The journey takes them 

south along the High Road to the Triboar trail, which heads east (as shown on the 

overland map). When they’re a half-day’s march from Phandalin, they run into 

trouble with goblin raiders from the Cragmaw tribe53 (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6). 

                                                 
53Tradução: “A aventura inicia com os personagens escoltando uma carroça [cheia de provisões] de Neverwinter 

até Phandalin. A jornada os leva ao sul pela Estrada Alta até a Trilha Triboar, que fica ao leste (como visto no 

mapa da região). Quando eles estiverem a meio dia de marcha de Phandalin, eles encontram problemas com os 
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Nota-se que nesse trecho de parágrafo padrão temos um relato de acontecimentos que se 

passa no presente (begins – começa, escorting – escoltando), uma característica dos tipos de 

discurso da ordem do expor, porém observamos que esse segmento diz respeito ao mundo 

discursivo da ordem do narrar. O mundo ordinário da ação de linguagem exposto é disjunto, 

pois, por se tratar de ficção medieval, não tem relação com a realidade do nosso mundo 

contemporâneo. O ato de produção é autônomo, já que não encontramos dêiticos de pessoa, 

tempo e espaço explícito que apontam para o contexto de produção. Sendo assim, notamos que 

o excerto 1 corresponde ao tipo de discurso narração. Essa mutação do narrar é uma forma que 

simplifica a ação e faz o jogador ficar mais próximo dos acontecimentos desenvolvidos na trama 

do jogo. 

Em segundo lugar, com 26,5% (30 segmentos), temos o discurso interativo encaixado na 

narração. O discurso interativo refere-se às instruções a serem seguidas pelo mestre, no qual o 

guia aponta os passos do jogo. Nas caixas nas quais a história a ser narrada é apresentada não 

há inserções de discurso interativo, apenas o encontramos nas outras partes do texto, como em:  

 

Excerto 2 – The captured stores are bulky, and the characters will need a wagon to 

transport them. If they return the supplies to the Lionshield Coster in Plhandalin (see 

part 2, “Phandalin”), they earn a reward of 50 gp and the friendship of Linene and 

her company54 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 12 – ênfase nossa). 

 

O que está em negrito nessa passagem de parágrafo padrão trata do discurso interativo 

(que será desenvolvido adiante), então, temos a narração dos fatos e ações direcionadas para o 

mestre entre os parênteses (em destaque, discurso interativo). O discurso interativo aparece em 

9,5% dos segmentos (11 vezes). No próximo excerto, o discurso interativo aparece sozinho, 

assim focando exclusivamente nas instruções dirigidas ao mestre: Excerto 3 –  “Read the boxed 

text when you’re ready to start. If you create a different adventure hook, skip to the second 

paragraph and adjust the details as necessary, ignoring the information about driving the 

wagon”55 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6). Esse excerto de parágrafo padrão está 

                                                 
goblins saqueadores da tribo Dentefino” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 

2016. 
54Tradução: “As provisões roubadas são numerosas e os personagens precisarão de uma carroça para transporta-

las. Se eles retornarem os suprimentos até a Transações Escudo de Leão em Phandalin (ver parte 2, “Phandalin”), 

eles receberão 50 [peças de ouro] e a amizade de Linene e seu estabelecimento ” – uma tradução alternativa feita 

por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-

de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
55Tradução: “Leia a caixa de texto quando você estiver pronto para começar. Se você criar um gancho de aventura 

diferente, pule para o segundo parágrafo e ajuste os detalhes necessários, ignorando a informação sobre conduzir 
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posto anteriormente ao primeiro box da narrativa e claramente é dirigido ao narrador da história, 

o mestre, em especial por apresentar duas vezes o pronome pessoal you – você, apontando a 

interação do livro com esse jogador, mostrando ser implicado devido a presença de um dêitico 

de pessoa. O segmento de discurso interativo é marcado pelos verbos imperativos (excerto 2: 

see – veja; excerto 3: read – leia, skip – pule), no tempo presente, no tempo conjunto da ação, 

característica do mundo discursivo da ordem do expor. 

 O encaixamento da narração no discurso interativo consiste em 8,5% dos segmentos (10 

ocorrências). O discurso interativo se evidencia nas coordenadas que o mestre dá as 

personagens e a narração em sua exemplificação. Vejamos: 

 

Excerto 4 – Ask the players to think about how their characters came to know their 

dwarf patron, Gundren Rockseeker. Let the players concoct their own stories. If a 

player is hard-pressed to think of anything, suggest something simple. For example, 

Gundren could be a childhood friend or someone who helped the player’s character 

get out of tough scrape. This exercise is a great opportunity for the players to 

contribute to the adventure’s backstory56 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6 

– ênfase nossa). 

 

Aqui a ênfase foi dada à narração. O parágrafo padrão está se direcionando ao mestre 

(discurso interativo), porém surge uma exemplificação a qual a narração vem à tona. O discurso 

interativo é caracterizado por ser implicado (the players – os jogadores) e ter os verbos no 

presente (think – pensar; is – é), nesse caso, em especial, imperativos (ask – pergunte; let – 

deixe). A narração é apresentada pelo verbo modal no passado hipotético (could be – poderia 

ser) e implicado (the players – os jogadores). 

Por último, temos o relato interativo encaixado na narração em 5,5% dos segmentos (6 

vezes), esse encaixamento é encontrado apenas nas caixas de narração, em que a narração é o 

discurso predominante, com inserções de discurso relato interativo:  

 

Excerto 5 – In the city of Neverwinter, a dwarf named Gundren Rockseeker asked 

you to bring a wagonload of provisions to the rough-and-tumble settlement of 

                                                 
a carroça” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
56Tradução: “Pergunte como conheceram seu patrão Gundren Buscapedra. [Deixe os jogadores inventarem suas 

próprias histórias]. Se alguém estiver sem ideia sugira algo simples[. Por exemplo, Gundren poderia ser um amigo 

de infância ou alguém que ajudou a personagem do jogo sair de uma enrascada. Esse exercício é uma grande 

oportunidade para os jogadores contribuírem na história de fundo da aventura]” – uma tradução alternativa feita 

por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-

de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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Phandalin, a couple of days’ travel southeast of the city57 (WIZARDS OF THE 

COAST, 2014d, p. 6 – ênfase nossa). 

 

Observamos nesse excerto, que está exposto em uma caixa branca de narração, que 

durante a narração da aventura há interações com as personagens. Dessa forma, há o 

encaixamento do relato interativo dentro da narração. O relato interativo, marcado pelo negrito 

em nosso exemplo, é da ordem do narrar, o mundo ordinário da ação de linguagem é disjunto, 

assim como a narração, porém o relato interativo é implicado, pois ele apresenta dêiticos de 

pessoa, tempo e espaço explícitos, diferenciando-se da narração. No excerto podemos ver a 

aparição do pronome pessoal you – você que aponta uma interação com os jogadores. Dessa 

forma, o mestre, o narrador do jogo, fala diretamente com as personagens instigando o 

desenvolvimento de ações. 

Os tipos de discurso nos ajudam na diferenciação dos tipos de segmentos, por 

conseguinte, auxiliam no entendimento das partes constitutivas do texto e na compreensão das 

suas respectivas funções. Na primeira parte da campanha, observamos três tipos de discursos: 

narração, que em nosso corpus aparece no presente, tem como característica o mestre 

contextualizando os jogadores na fantasia; o discurso interativo é apontado nas inserções 

direcionadas exclusivamente ao mestre; e, relato interativo, aparece quando o mestre passa as 

coordenadas às personagens. Sabendo disso, podemos construir atividades que explorem o 

material segundo esses saberes para desenvolver as capacidades discursivas e linguístico 

discursivas. Após explorar as formas que os tipos de discurso aparecem em nosso corpus, 

mostraremos mais alguns excertos e suas análises integrando os tipos de discurso e os 

mecanismos de textualização na seção que os discute. Então, além dos tipos de discursos e os 

mecanismos de textualização – seção posterior aos tipos de sequências –, o ISD nos oferece os 

tipos de sequências, que nos amparam na identificação das partes do texto. Vejamos a seguir. 

 

3.1.1.6.Tipos de sequências 

 

A análise da primeira parte da campanha Lost Mine of Phandelver aponta para um total 

de 169 segmentos de tipos de sequências. As sequências que encontramos no corpus foram a 

sequência descritiva, injuntiva e narrativa. A descritiva é o tipo de sequência mais presente no 

                                                 
57Tradução: “Na cidade de Neverwinter um anão chamado Gundren Buscapedra os contratou para escoltar uma 

carroça de suprimentos, até a vila sem lei de Phandalin, que fica há dois dias e viagem a sudeste da cidade” – uma 

tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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texto, presente em 67,45% dos segmentos (114 vezes). Esse tipo de sequência tem como 

característica a imobilidade, a qual discute um tema, seus desdobramentos e relações. Nesses 

segmentos a história é apresentada a partir dos detalhes, pois são informações que o mestre 

precisa para poder compreender o todo da história e poder conduzir com propriedade as sessões 

do jogo, assim, contextualizando os jogadores na aventura. São descritos os cenários, as 

situações e, também, as personagens. Para exemplificar o tipo de sequência descritiva trazemos 

um excerto de parágrafo padrão que introduz o tema pela primeira palavra em negrito: 

 

Excerto 6 – Sound. The sound of water in the cave muffles noises to any creatures 

that aren't listening carefully. Creatures can make a DC 15 Wisdom (Perception) 

check to attempt to hear activity in nearby chambers58 (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 8). 

 

Esse excerto é introduzido pelo tema “som”, o qual é desenvolvido apontando o grande 

barulho ocasionado pela água na caverna que impossibilita ouvir qualquer outro barulho. Então, 

são tecidas relações com as habilidades das personagens, as quais precisam rolar dados para 

saber suas aptidões. 

Com 25,45% (43 segmentos), temos a sequência injuntiva, que tem como especificidade 

induzir o receptor a fazer algo, ou seja, são os segmentos que o guia ordena que o mestre 

desempenhe uma determinada ação.  Há excertos que apenas apontam para o mestre rever um 

determinado subtítulo (Excerto 7 – “see the "What the Goblins Know" sidebar on page 8”59 - 

WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7), ou o livro de regras (Excerto 8 – “See the appendix 

in the rulebook for the effect of being restrained”60 - WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 

7) ou, ainda, ler determinado trecho (Excerto 9 – “Read the following boxed text to start the 

encounter:”61 - WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7). 

 

Excerto 10 – When the players arrive at a location marked on a map, you can either 

rely on a verbal description to give them a clear mental picture of the location, or you 

                                                 
58 Tradução: “Som. O som da água [na caverna] abafa qualquer [barulho para qualquer criatura] [...] que não [ouça 

] [...] com atenção. [As criaturas] pode[m fazer] [...] um teste Sabedoria (Percepção) CD 15 para ouvir atividades 

em áreas próximas” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
59 Tradução: “Veja a tabela ‘O que os Goblins Sabem’ [na página 8]” – uma tradução alternativa feita por fãs do 

jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-

Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
60 Tradução: “Veja o apêndice do livro de regras para ver os efeitos de estar impedido” – uma tradução alternativa 

feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-

Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
61 Tradução: “Leia a próxima caixa de texto para iniciar o encontro” – uma tradução alternativa feita por fãs do 

jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-

Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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can draw what they see on a separate piece of graph paper, copying what's on your 

map while omitting details as appropriate62(WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 

9). 

 

No excerto 10 vemos que o livro inspira o mestre a explorar as descrições do cenário para 

uma melhor localização dos jogadores em relação as suas personagens, omitindo o que for 

necessário para não revelar a trama toda, bem como, para alimentar o suspense. 

A sequência narrativa, diferente da descritiva, indica movimento, e apresenta 7,10% dos 

segmentos (12 segmentos) do nosso corpus de análise. Esse tipo de sequência é construída 

tendo em mente um início, meio e fim da história, como no exemplo a seguir: 

 

Excerto 11 – Sildar tells the characters that he intends to continue on to Phandalin, 

since it's the nearest settlement. He offers to pay the party 50 gp to provide escort. 

Although he has no money on him, Sildar can secure a loan to pay the characters 

within a day after arriving in Phandalin. First, he hopes they'll put a stop to the goblin 

raids by clearing out the caves63 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 9). 

  

Nesse trecho temos uma narrativa sobre a personagem Sildar, que, inicialmente, pretende 

ficar onde já está e, então, oferece um pagamento por uma escolta feita pelas personagens dos 

jogadores. Por fim, ele deseja que os goblins sejam aniquilados.  

As sequências colaboram na planificação do texto, pois unificam e organizam as teses 

propostas. Vemos que há muito segmentos descritivos, pois para poder mestrar a campanha o 

mestre precisa ter um domínio, uma imagem mental dos cenários e propriedade sobre a história. 

As sequências injuntivas são necessárias para dar os comandos para o mestre desenvolver sua 

prática e as sequências narrativas compõem excertos que sintetizam a história, narrando 

pedaços da aventura. Essa categorização apresenta um olhar ainda macro sobre o texto, nas 

próximas seções, mecanismos de textualização e enunciativos, veremos aspectos microtextuais. 

 

3.1.1.7.Mecanismos de textualização 

 

Sabendo que o RPG foi proposto em nossa pesquisa pensando em sua prática, logo o jogo 

em si, e não apenas o estudo do material proposto para o mestre, delimitamos a pesquisa sobre 

                                                 
62 Tradução: “Quando [a]s personagens chegarem em um local marcado no mapa, você pode se ater a uma 

descrição verbal para dar uma imagem mental do local, ou você pode desenhar o que eles veem em um pedaço de 

papel, copiando o que está no seu mapa enquanto omite detalhes que forem apropriados”. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
63 Tradução: “Sildar conta que pretende ficar em Phandalin, já que é o local mais próximo. Ele oferece 50 po ao 

grupo para lhe escoltar. Apesar de não ter dinheiro com ele, Sildar pode conseguir um empréstimo para pagar os 

personagens um dia após chegar em Phandalin. [Primeiro,] [...] ele espera que parem os ataques goblins limpando 

as cavernas”. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. 

Acessado em: 18 ago 2016. 
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os mecanismos de textualização apenas nas caixas de narração presente na primeira parte da 

campanha Lost Mine of Phandelver, devido ao grande número de elementos encontrados nesse 

tipo de análise, resolvemos, assim, limitar, mais uma vez, nosso corpus. O estudo da campanha 

é importante para o entendimento da dinâmica do jogo, assim como para a construção do MD. 

Porém, as caixas de narração são uma parte da concretização do jogo, que só será efetivamente 

realizado quando devidamente jogado. Então, os mecanismos de textualização das caixas de 

narração da primeira parte da história serão divididos, exemplificados e explanados por meio 

dos tipos de discurso, assim, cruzando esses níveis de análise. Os mecanismos de textualização 

encontrados foram: as conexões, divididas em conjunções, advérbios e preposições; a coesão 

nominal, representada pelos sintagmas nominais e anáforas; e, a coesão verbal, decomposto em 

sintagma verbal, verbos de estado, acontecimento e ação. A seguir apontaremos quais foram as 

classificações que encontramos nos mecanismos de textualização exemplificando eles entre 

parênteses e, também, em quadros, os quais apontarão as funções64 de cada categoria. 

Na narração foram encontrados a inserção de conjunções (and – e), advérbios (just – 

simplesmente – advérbio de modo), preposições (alguns exemplos: of – de – lugar ou posição), 

sintagmas nominais (an empty leather map case – um estojo de mapa de couro vazio), anáforas 

(alguns exemplos: de personagem: relativo a personagem Gundren Rockseeker (que está em 

um segmento de relato interativo), he – ele, his – dele e implícitos antes de alguns verbos),  

sintagmas verbais (was clearly excited – estava claramente eufórico) e verbos de estado 

(connecting – conectando), de acontecimento (have been known – têm sido conhecidos) e de 

ação (provide – fornecer). No quadro a seguir é possível ver a função das classificações e mais 

alguns exemplos. 

 

Quadro 17 – Mecanismos de textualização na narração 

Mecanismos 

de 

textualização 

Classificação Função Exemplos Contextualização oracional 

Conexões 

Conjunções 
Segmentar 

orações 
But – mas 

“You've encountered no trouble 

so far, but this territory can be 

dangerous” (WIZARDS OF 

THE COAST, 2014d, p. 6) 

Advérbio 

Exprimem 

tempo, modo, 

lugar 

Suddenly – 

repentinamente – 

adv. de tempo 

“The passage is suddenly filled 

with a mighty roar” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 10) 

Across – através – 

adv. de lugar 

“A side passage leads west 

across the other side of the 

stream” (WIZARDS OF THE 

COAST, 2014d, p. 9) 

                                                 
64 As funções são baseadas na gramática, porém apresentamos a função específica em nosso corpus. 
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Preposição 

Estabelece 

relação entre 

dois elementos 

da oração 

Above – acima – 

lugar ou posição 

 

“Another passage intersects this 

one, twenty feet above the 

floor” (WIZARDS OF THE 

COAST, 2014d, p. 9) 

Out of – fora de – 

movimento ou 

direcionamento 

“Each has several black-

feathered arrows sticking out of 

it” (WIZARDS OF THE 

COAST, 2014d, p. 6) 

Coesão 

nominal 

Sintagma nominal 

Caracteriza os 

substantivos, 

dando mais 

detalhes sobre 

eles 

A rickety bridge – 

uma ponte frágil 

“You can just make out the dim 

shape of a rickety bridge of 

wood and rope” (WIZARDS 

OF THE COAST, 2014d, p. 9) 

A mighty roar – 

um rugido 

poderoso 

“The passage is suddenly filled 

with a mighty roar” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 10) 

Anáfora 

Repetição e 

retomada de 

elementos 

Lugar: the stream 

passage – a 

passagem da 

corrente (de 

água); 

It – ela, relativo à 

passagem. 

“The stream passage continues 

up beyond another set of I 

uneven steps ahead, bending 

eastward as it goes” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 10) 

Coesão 

verbal 

Sintagma verbal 
Estrutura 

verbal 

Was clearly 

excited – estava 

claramente 

excitado. 

“Gundren was clearly excited” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6) 

Verbos 

Estado 

Expressa a 

condição ou 

uma situação 

do sujeito 

Was clearly 

excited – estava 

claramente 

excitado. 

“Gundren was clearly excited” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6) 

Aconteci-

mento 

Expressa um 

fato 

acontecido 

You have been on 

– você esteve na. 

“You've been on the Triboar 

Trail for about half a day” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6) 

Ação 

Expressa uma 

atividade que 

o sujeito 

pratica 

Rockseeker asked 

you to bring – 

Rockseeker pediu 

para você trazer. 

“A dwarf named Gundren 

Rockseeker asked you to bring a 

wagon load of provisions to 

the rough-and-tumble settlement 

of Phandalin” (WIZARDS OF 

THE COAST, 2014d, p. 6)  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As conjunções têm como propriedade conectar orações, dentre os exemplos do quadro 17 

temos o but que aponta contradição a oração anterior. Vejamos no exemplo: “You've 

encountered no trouble so far, but this territory can be dangerous”65. Há duas orações opostas 

“vocês não encontraram problemas até agora” e “este território pode ser perigoso”, que são 

conectadas pela conjunção adversativa “mas”, pois, por mais que suas ideias se contrastem, 

estão falando sobre a mesma área já percorrida e na qual ainda se encontram as personagens. 

                                                 
65 Tradução: “Vocês não encontraram problemas até agora, mas este território pode ser perigoso” – uma tradução 

alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-

Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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Os advérbios em nosso corpus de análise se mostram como a expressão de tempo (suddenly), 

modo (just), lugar (across). Já as preposições estabelecem relação entre dois elementos da 

oração. Por exemplo, a preposição above – acima, de lugar ou posição, faz a relação entre tuneis 

e o riacho na frase “two tunnels that are 20 feet above the stream”66. Os tuneis ficam acima do 

riacho. Da mesma forma a preposição out of – sai indica o movimento de saída da água da 

caverna: “the stream that flows out of the cave mouth”67. 

Os sintagmas nominais são conjuntos de signos que tem como núcleo um substantivo, 

logo, os caracterizam. No exemplo a rickety bridge, o artigo a e o adjetivo rickety acompanham 

o núcleo do sintagma que é o substantivo bridge. Então, temos uma ponte, a qual se adiciona o 

adjetivo frágil para dar mais detalhes sobre ela. O mesmo acontece com a mighty roar, é 

composto pelo artigo a, o adjetivo mighty e o substantivo roar. Assim, não é apenas um rugido, 

mas sim um rugido poderoso, indicando que foi um barulho muito alto. As anáforas são 

utilizadas para retomar elementos, repetindo os mesmo que seja em suas variantes. O exemplo 

do quadro 17 fala sobre a passagem de água do riacho, que posteriormente será resgatado pelo 

pronome it. 

Entre os sintagmas verbais encontrados destaco was clearly excited. Esse excerto 

caracteriza Rockseeker, o qual estava claramente empolgado para a viagem. Temos o passado 

do verbo to be, um advérbio e um adjetivo o qual compõem o sintagma verbal. Já os verbos 

podem ser divididos em: de estado, o qual expressa uma condição do sujeito, que provém da 

interação com algo, exemplificado pelo was, o verbo to be, ser e estar, no passado, na frase 

citada anteriormente; de acontecimento, que discorre sobre um fato, no exemplo, you have been 

on, as personagens estiveram na trilha por um determinado período; de ação: como o próprio 

nome já diz, esse tipo de verbo demonstra uma ação, Rockseeker asked you to bring, o exemplo 

apresenta dois verbos de ações, o primeiro desempenhado por Rockseeker, “pediu”, e o segundo 

será performado pelas personagens posteriormente na aventurar, “trazer”. 

Já no relato interativo constatamos conjunção (and – e), advérbios (safely - seguramente 

– advérbio de modo), preposições (on – na/no – lugar ou posição), sintagmas nominais (alguns 

exemplo: the rough-and-tumble settlement – a vila sem lei), anáforas (lugar: passage – 

passagem, this one – essa, relativo a passagem; marcações para lembrar de cenas anteriores: the 

                                                 
66 Tradução: “tuneis que estão a 6m acima do riacho.” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada 

por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado 

em: 18 ago 2016. 
67 Tradução: “o riacho [..] sai na entrada da caverna” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada 

por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado 

em: 18 ago 2016. 
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scene of the ambush – a cena da emboscada) e verbos de estado (have spent – gastou), 

acontecimento (two dead horses sprawled – dois cavalos mortos caídos) e ação (have 

encountered – encontrar).  

 

Quadro 18 – Mecanismos de textualização no relato interativo 

Mecanismos 

de 

textualização 

Classificação Função Exemplos Contextualização oracional 

Conexões 

Conjunções 
Conectar duas 

orações 
and – e 

“Wooden planks flatten out the 

briars and provide room for guards 

to lie hidden and watch the area-

inc” (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 8) 

Advérbio 

Exprimem 

tempo, modo, 

lugar 

Recentely – 

recentemente 

– adv. de 

tempo 

“You've spent the last few days 

following the High Road 

south from Neverwinter, and you've 

just recently veered east along the 

Triboar Trail” (WIZARDS OF 

THE COAST, 2014d, p. 6) 

Around – aqui 

– dêiticos de 

espaço 

“As you come around a bend, you 

spot two dead horses sprawled” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6) 

Preposição 

Estabelece 

relação entre 

dois elementos 

da oração 

For – por – 

tempo 
“He'd pay you ten gold pieces each 

for escorting his supplies safely to 

Barthen's Provisions” (WIZARDS 

OF THE COAST, 2014d, p. 6) 

Coesão 

nominal 

 

Sintagma nominal 

Caracteriza os 

substantivos, 

dando mais 

detalhes sobre 

eles 

Ten gold 

pieces – dez 

partes de ouro 

Anáfora 

Repetição e 

retomada de 

elementos 

De 

personagem: 

Gundren 

Rockseeker, 

dwarf – anão, 

his – dele 

“A dwarf named Gundren 

Rockseeker [...] he'd pay you ten 

gold pieces each for escorting 

his supplies safely to Barthen's 

Provisions” (WIZARDS OF THE 

COAST, 2014d, p. 6) 

Retomada de 

interlocutor: 

you – você 

“You've spent the last few days 

following the High Road 

[…], and you've just recently 

veered east along the Triboar Trail. 

You've encountered no trouble so 

far” (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6) 

Coesão 

verbal 

 

 

Verbos 

Estado 

Expressa a 

condição ou 

uma situação 

do sujeito 

Wolves are 

chained – 

lobos estão 

acorrentados 

“Two wolves are chained 

up just inside the opening” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 8) 

Aconteci-

mento 

Expressa um 

fato acontecido 

Thickets has 

been hollowed 

out – Moitas 

foram 

esvaziadas. 

“A small area in the briar thickets 

has been hollowed out to form a 

lookout post or blind” (WIZARDS 

OF THE COAST, 2014d, p. 8) 
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Ação 

Expressa uma 

atividade que o 

sujeito pratica 

Following – 

seguindo. 

“You've spent the last few days 

following the High Road” 

(WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6)  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A única forma de conjunções encontrada foi and, que conecta orações. Por exemplo: “the 

cave narrows to a steep fissure at the far end, and is filled with the stench of animals”68. Há 

duas orações “caverna vai até uma pequena fissura ao final dela” e “esta impregnada com fedor 

de animais”, que são ligadas pela conjunção “e”, pois estão descrevendo sobre a mesma câmara 

da caverna. Como já dito os advérbios em nosso corpus de análise expressam tempo (recentely), 

modo (safely), lugar (around). As preposições também podem ser de tempo e lugar e 

estabelecem a relação de dois elementos. A preposição on, de lugar, aponta a posição de um 

elemento sobre o outro, enquanto a preposição for, de tempo, indica por que determinado tempo 

algo aconteceu. 

Os sintagmas nominais exemplificados são ten gold pieces, que descreve a quantidade de 

partes de ouro, é constituído pelo numeral ten, o adjetivo gold e o núcleo, o substantivo, pieces. 

Para exemplificar as anáforas, que são retomadas de elementos, temos um exemplo sobre uma 

determinada personagem, Gundren Rockseeker, chamado também raça dwarf e pelo pronome 

possessivo his, e do resgate do interlocutor, mencionando inúmeras vezes o pronome pessoal 

you. 

Dentre os sintagmas verbais temos os exemplos de verbos que são: de estado, wolves are 

chained, é uma condição dos lobos, os sujeitos, estarem acorrentados; de acontecimento, 

thickets has been hollowed out, discorre que as moitas foram esvaziadas, um fato; de ação: 

following, é a ação de seguir, por um caminho, por exemplo.  

Os mecanismos de textualização que contribuem para o entendimento do texto, pois 

vemos as representações que auxiliam na progressão temática (MACHADO; BRONCKART, 

2009). Esses elementos podem organizar e marcar as sequências temporais, descrever lugares 

e cenas do texto (as conexões – conjunções, advérbios e preposições), ou, ainda, caracterizar e 

retomar personagens e cenários (coesão nominal – sintagmas nominais e anáforas), ou 

determinar a continuidade do texto (coesão verbal – sintagma verbal, verbos de estado, 

acontecimento e ação). A seguir faremos a análise de alguns novos excertos do corpus de 

                                                 
68 Tradução: “caverna vai até uma pequena fissura ao final dela, e esta impregnada com fedor de animais” – uma 

tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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análise, tendo em mente os tipos de discursos e os mecanismos de enunciação. Veremos um 

excerto de narração, um encaixamento de relato interativo na narração e, por fim, um excerto 

de discurso interativo69: 

Narração: 

 

Excerto 12 – In the unlikely event that the goblins defeat the adventurers, they leave 

them unconscious, loot them and the wagon, then head back to the Cragmaw hideout. 

The characters can continue on to Phandalin, buy new gear at Barthen's Provisions, 

return to the ambush site, and find the goblins' trail70 (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 7). 

 

Os mecanismos de conexão desse excerto são: conjunções: that – que, and – e. Ambas 

conjunções conectam duas orações ou elementos de um mesmo evento; advérbios: then – então 

(advérbio de tempo) da segmentação ao excerto; preposições: in – na, to – para, at – em 

(preposições de lugar ou posição), apontam os lugares e posições dos elementos. Esses 

mecanismos, aqui elencados, têm como característica marcar as sequências temporais e apontar 

os lugares das ações.  

Na coesão nominal são recorrentes os sintagmas nominais: the unlikely event – na difícil 

hipótese, the Cragmaw hideout – o esconderijo Cragmaw, new gear – nova engrenagem, 

Barthen’s Provisions – Provisões de Barthen, the ambush site – na área de emboscada, the 

goblins' trail – a trilha goblin, esses sintagmas nominais descrevem os substantivos adicionando 

a esses detalhes. As anáforas pronominais: goblins, they – eles; Adventurers – aventureiros, 

them – eles, as anáforas retomam o referente com suas variações. Notamos a grande recorrência 

de sintagmas nominais e algumas cadeias anafóricas, que garantem a progressão temática com 

novas informações e modos de referência virtual dos lexemas em questão (MACHADO; 

BRONCKART, 2009). 

Da coesão verbal foram encontradas apenas verbos de ação: defeat – derrotar, leave – 

deixar, loot – saquear; head back – ir;  can – podem, continue on – prosseguir, buy – comprar, 

return – retornar, find – encontrar, que como já explicado expressa uma atividade que o sujeito 

pratica. A coesão verbal é fortemente marcada pelos verbos no tempo presente que praticam 

ações, sejam elas as ações das personagens do mestre, seja as ações a serem praticadas pelas 

personagens dos jogadores. 

                                                 
69 Achamos válido analisar pelo menos um excerto desse tipo de discurso, para poder caracterizar seus mecanismos 

de textualização, mesmo não estando presente em nosso recorte do corpus, proposto para esse tópico. 
70 Tradução: “Na difícil hipótese dos personagens serem derrotados, [os goblins deixarão eles] [...] inconscientes, 

serão roubados e a carroça [em seguida] será levada [de voltar para o esconderijo Cragmaw]. Os personagens 

podem ir até Phandalin, comprar novos equipamentos na Barthen Provisões e retornar na área de emboscada para 

procurar pela trilha dos goblins ” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível 

em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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A narração nos traz unidades lexicais que caracterizam as sequências temporais e os 

lugares das ações, que são apontados pelos verbos de ação. Para o desenvolvimento da história 

contamos com sintagmas nominais e cadeias anafóricas que auxiliam na retomada e introdução 

de elementos da história.  

A narração e relato interativo: 

 

Excerto 13 – You've been on the Triboar Trail for about half a day. As you come 

around a bend, you spot two dead horses sprawled about fifty feet ahead of you, 

blocking the path. Each has several black-feathered arrows sticking out of it. The 

woods press close to the trail here, with a steep embankment and dense thickets on 

either side71 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6 – ênfase nossa, negrito aponta 

para o relato interativo). 

 

Os mecanismos de conexão encontrados são: conjunções: for – por, as – quando, que 

indicam tempo, and – e, conecta dois elementos; advérbios: about – cerca de (advérbio de tempo 

e lugar – duas aparições), ahead – em frente, here – aqui (advérbios de lugar); preposições: on 

– na, with – com (preposições de lugar ou posição), pois são os elementos dos mecanismos de 

conexão que nos auxiliam a segmentar o texto.  

A coesão nominal apresenta: sintagmas nominais, que caracterizam um substantivo: the 

Triboar Trail – a trilha Triboar, two dead horses – dois cavalos mortos, several black-feathered 

arrows - várias flechas de penas negras, a steep embankment - um barranco alto, dense thickets 

- densas moitas; referencial: dead horses – cavalos mortos, anáforas, que retomam referentes: 

[they] blocking – bloqueando (implícito: os cavalos), each – cada, it – dele (relativo aos cavalos; 

the trail – a trilha, either side - cada lado (relativo à trilha); you – você (s) (relativo aos 

jogadores). Já na coesão verbal encontramos: verbos de acontecimento: have been – há; verbos 

de estado: sprawled – caído, has – tem, sticking out – cravado; verbos de ação: come – vir, spot 

– ver, blocking – bloqueando, press close to – estreitar. 

Como afirma Bronckart (1999), a narração apresenta uma densidade verbal72 mais baixa 

que o relato interativo, porém uma densidade sintagmática nominal maior, assim a narração 

mais descreve que aponta ações. Isso se dá porque o relato interativo tem caráter de monólogo 

                                                 
71 Tradução: “Vocês estão na Trilha Triboar por cerca de meio dia. Quando fazem uma curva, veem a cerca de 

quinze metros dois cavalos mortos bloqueando o caminho. Cada um deles tem várias flechas de penas negras 

cravadas. A mata se estreita nesta parte, com um barranco alto e densas moitas em cada lado ” – uma tradução 

alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-

Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
72 Bronckart (1999) apresenta um estudo que menciona as densidades verbais e nominais de cada tipo de discurso 

analisando uma gama de excertos por meio de um software FdD (feature driven development). Fazemos o uso 

desse estudo e confirmamos essas densidades em nossas análises. Com essas densidades sabemos em quais grupos 

gramaticais devemos focar no ensino. Por exemplo, se o discurso apresentado no texto for narração precisamos 

focar mais nos sintagmas nominais do que nos verbais, enquanto no relato interativo daremos um maior enfoque 

para os sintagmas verbais.  
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e explora as unidades temporais da narração. Esse caráter de monólogo se dá, porque o 

enunciado narra um fato a um receptor, que não, necessariamente, interage, logo podendo não 

haver um diálogo direto. A narração, por sua vez, beneficia-se dos sintagmas para especificar a 

história, caracterizar e retomar personagens, elementos e cenários. 

Discurso interativo: 

 

Excerto 14 – Check to see who, if anyone, is surprised. The party cannot surprise the 

goblins, but the goblins might surprise some or all the characters. Make a Dexterity 

(Stealth) check for the goblins, rolling once for all of them. Roll a d20, add the goblins' 

Stealth skill modifier (+6) to the roll, and compare the result to the characters' passive 

Wisdom (Perception) scores73 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7). 

 

Os mecanismos de conexão presentes são: conjunções: if – se, but – mas, and – e; 

preposições: for – por/pelo, of – de, to – para. 

A coesão nominal é marcada por: sintagmas nominais: a Dexterity (Stealth) check – um 

teste Destreza (Furtividade), Stealth skill modifier – modificador de habilidade de furtividade, 

passive Wisdom score – pontuação de percepção passiva; anáforas: the party – o grupo, 

characteres – personagens.  

A coesão verbal é apontada por: verbos de estado: is surprised – está surpreso; verbos de 

ação: check to see/check – verificar, make – faça, rolling – rolando, roll – role, add – adicione, 

compare – compare. 

Muitos dos verbos apresentados no excerto 14 são caracterizados pelo imperativo, já que 

esse segmento tem como especificidade as coordenadas que o guia dá ao mestre, almejando a 

execução de ações sobre a história. Sua densidade sintagmática nominal é baixa e não aprofunda 

a história, mas, sim, as habilidades dos jogadores. 

Então, observamos que os segmentos de narração, que abrange a maior parte da aventura 

analisada (como visto no tópico que discorre sobre os tipos de discurso), apresentam os detalhes 

da história, que são marcados pelos advérbios, preposições e sintagmas nominais e verbais, por 

exemplo. Já as cadeias anafóricas e os verbos garantem a sequência lógica do texto. Os 

segmentos de relato interativo são claramente apontados pelo pronome pessoal you, pois é esse 

que caracteriza a interação do livro ou do mestre com os jogadores. O discurso interativo, que 

marca as coordenadas a serem seguidas pelo mestre, é apontado por ter uma densidade verbal 

                                                 
73 Tradução: “Verifique se alguém está surpreso. O grupo não conseguirá surpreender os goblins, mas os goblins 

podem surpreender alguém ou todos os personagens. Faça um teste Destreza (Furtividade) rolando uma vez para 

todos os goblins. Role um d20, adicione o modificador de furtividade (+6) à rolagem, e compare o resultado com 

a Percepção Passiva dos personagens” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 

2016. 
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alta, em especial com o uso de verbos imperativos, mas com densidade sintagmática baixa, que 

não especifica a história. Mesmo sendo possível apontar tipos de discurso e os mecanismos de 

textualização presentes nos segmentos, é a inter-relação e dependência entre eles que se realiza 

o jogo. Portanto, afirmamos que o RPG é um mundo complexo que engaja o jogador no discurso 

e ensina.  

 

3.1.1.8.Mecanismos enunciativos 

 

A manutenção da coerência pragmática ou interativa e a progressão do conteúdo temático 

do texto são feitas pelos mecanismos enunciativos. Neles encontramos os posicionamentos 

enunciativos, por meio das vozes, e as avaliações do conteúdo temático, pelas modalizações 

lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas.  

Os posicionamentos enunciativos, que dizem respeito aos mundos discursivos presentes 

no texto, podem ser vozes do próprio autor do texto (autor empírico), as sociais, que 

representam um coletivo, e as de personagens, que são entidades humanizadas de fora dos textos 

com implicação direta (BRONCKART, 1999). No nosso corpus de análise apenas vemos 

algumas vozes implícitas das personagens, pois são apontadas por organizadores 

argumentativos e unidades que indiquem oposição, como, por exemplo:  

 

Excerto 15 – Gundren was clearly excited and more than a little secretive about his 

reasons for the trip, saying only that he and his brothers had found ‘something big,’ 

and that he'd pay you ten gold pieces each for escorting his supplies safely to 

Barthen's Provisions, a trading post in Phandalin74 (WIZARDS OF THE COAST, 

2014d, p. 6). 

  

No excerto 15 Gundren fala indiretamente sobre um possível tesouro e que pagaria pela 

escolta de uma carroça às personagens. Sua fala é marcada pelo verbo to say – falar. Mas há 

duas falas diretas em um trecho que descreve o líder goblin, pois é apontado que esse se 

menciona em terceira pessoa e é exemplificado com uma voz de personagem explícita: Excerto 

16 – “‘Who dares defy Klarg?’ or ‘Klarg will build a throne from your bones, puny ones!75’”. 

                                                 
74 Tradução: “Gundren estava bem animado e misterioso [...] [sobre as rações da] viagem, dizendo apenas que ele 

e seus irmãos haviam encontrado “algo grande”, e vai pagar dez peças de ouro a cada um para escoltarem os 

suprimentos em segurança até a Barthen Provisões, um posto de troca em Phandalin” – uma tradução alternativa 

feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-

Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
75 Tradução: “’Quem ousa desafiar Klarg?’ ou ‘Klarg irá construir um trono com seus ossos, seres fracos!’” – uma 

tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 



109 

 

As aspas marcam as falas diretas desse personagem que se menciona em terceira pessoa, porém, 

por se tratar de um guia o autor não se posiciona, por isso não temos a voz do autor empírico, 

igualmente, a voz social não é encontrada. 

As avaliações do texto se dão pelas modalizações. Na primeira parte da campanha 

encontramos as modalizações: lógicas, que indicam as possibilidades dentro da história; 

deônticas, que validam o que é ou não permitido fazer no jogo perante as regras; apreciativas, 

que qualificam as ações e entidades quanto bom e mau, por exemplo; e, pragmáticas, que 

apontam para o jogador poder, querer ou dever fazer algo, diferente das modalizações deônticas, 

essas são especificidades do jogador e sua personagem, não tomando as regras como ponto de 

partida para esse poder, querer ou dever praticar uma ação. A seguir exemplificaremos cada um 

dos tipos de modalizações encontradas em nosso corpus. 

 

Modalizações lógicas: 

 

Excerto 17 – Two goblins are stationed here. If the goblins notice intruders in area 

1, they open fire with their bows, shooting through the thickets and probably catching 

the characters by surprise. If the goblins don't notice the adventurers in area 1, they 

spot them when they splash across the stream, and neither side is surprised76 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 8 – ênfase nossa). 

 

A conjunção if – se marca duas possibilidades na história: ou os goblins surpreendem as 

personagens ou, mais adiante no riacho, ninguém é surpreso. Além disso, há o advérbio 

probably – provavelmente que indica a possível ação inesperada dos goblins sobre as 

personagens. Essas modalizações lógicas, como já dito, marcam os diferentes caminhos que a 

história pode tomar. As modalizações lógicas também têm a função de apresentar graus de 

verdade, como em: Excerto 18 – “it’s clear that arrows killed the horses77” (WIZARDS OF 

THE COAST, 2014d, p. 6 – ênfase nossa). Nesse excerto há a afirmação de que é visível que 

os cavalos foram mortos por flechas, apontado pela modalização lógica it’s clear – é evidente. 

Além disso, há outras modalizações dessa categoria que estão presentes em nosso corpus: 

                                                 
76 Tradução: “Dois goblins estão aqui. Se notarem intrusos na área 1, atirarão com os arcos através do mato e 

provavelmente pegando os jogadores de surpresa. Se não notarem os aventureiros na área 1, eles os notam quando 

estiverem atravessando o riacho e ninguém estará surpreso” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e 

adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. 

Acessado em: 18 ago 2016. 
77 Tradução: “é evidente que [...] as flechas [...] mataram [os cavalos]” – uma tradução alternativa feita por fãs do 

jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-

Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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you’ve spent – vocês têm gasto, they’ve been – eles estão, this will likely be – isso provavelmente 

será, unlikely – improvável, make sure – ter certeza e might be – pode ser. 

 

Modalizações deônticas: 

 

Essas modalizações validam o que é ou não permitido, no caso do RPG faz relação com 

as regras do jogo. Por exemplo:  Excerto 19 – “Any character can drive a wagon”78 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6 – ênfase nossa). Esse excerto expõe que qualquer 

uma das personagens pode dirigir a carroça, pois não há a necessidade de habilidades 

específicas. A modalização é marcada pelo verbo can – poder, permitindo perante as regras tal 

ação. Da mesma forma, o próximo excerto, 20, proíbe um acontecimento: Excerto 20 – “The 

party cannot surprise the goblins”79 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7 – ênfase nossa). 

A proibição perante as regras vem por meio do verbo de negação cannot – não poder.  

Outra forma que as modalizações deônticas aparecem na aventura é quanto a forma que 

o jogo determina o sucesso das ações: Excerto 21 – “The character must succeed on a DC 12 

Wisdom (Perception) check to notice the trap”80 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 7 – 

ênfase nossa). O verbo must – dever aponta para uma obrigação do personagem tirar uma 

pontuação alta em um dado de 12 lados para ter percepção suficiente para notar uma armadilha. 

 

Modalizações apreciativas: 

 

As modalizações que qualificam as ações e entidades são as apreciativas, como as, por 

exemplo, encontradas em: Excerto 22 – “This exercise is a great opportunity for the players to 

contribute to the adventure's backstory”81 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6 – ênfase 

nossa). Esse excerto classifica a atividade de improvisar um passado para personagens pelos 

                                                 
78 Tradução: “Qualquer um pode conduzir a carroça” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada 

por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado 

em: 18 ago 2016. 
79 Tradução: “O grupo não conseguirá surpreender os goblins” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e 

adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. 

Acessado em: 18 ago 2016. 
80 Tradução: “O personagem deve obter sucesso em Sabedoria (Percepção) CD 12 para notar a armadilha” – uma 

tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
81 Tradução: “Essa [exercício] [...] é [uma] boa [oportunidade] para melhorar o histórico [da aventura]” – uma 

tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
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jogadores como uma boa oportunidade para a construção de uma história de fundo, apontada 

pelo adjetivo great – ótimo. 

Além disso, as modalizações apreciativas podem caracterizar as ações das personagens: 

Excerto 23 – “A character who isn't carefully lowered down takes Id6 bludgeoning damage 

from the fall”82 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 6 – ênfase nossa). Esse excerto 

qualifica uma boa postura para o personagem nesse momento é abaixado. Vemos o adjetivo 

carefully – cuidadosamente rotulando essa “boa/correta” conduta. 

Há ainda, por exemplo a caracterização de uma cidade: Excerto 24 – “the great city of 

Waterdeep”83 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 11 – ênfase nossa). Essa cidade é 

rotulada como grande por meio do adjetivo great – grande.  

 

Modalizações pragmáticas: 

 

Excerto 25 – “It's also possible that players might decide to do something different”84 

(WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 12 – ênfase nossa). Esse excerto apresenta o verbo 

modal might – poderia, o qual remete ao querer e ao poder de decidir – nos direcionando para 

a classificação das moralizações pragmáticas – dos jogadores em optar por continuar a 

campanha de uma forma diferente, visto que eles são responsáveis e têm opções para realizar a 

trajetória que definir. 

Excerto 26 – “Goblins can be lazy that way”85 (WIZARDS OF THE COAST, 2014d, p. 

8 – ênfase nossa). O verbo can be – pode ser aponta para uma especificidade das criaturas 

goblins, que podem ou não ser preguiçosas, dependendo da situação.  

Até aqui mostramos as análises dos textos verbais do nosso corpus de análise, iniciando 

de uma visão macro (contexto de produção, conteúdo temático, SOT e STT) para uma micro 

(tipos de discurso e sequências, mecanismos de textualização e enunciativos). Agora, então 

                                                 
82 Tradução: “Se o personagem não[estiver] [...] cuidadosamente [abaixado] cairá e levará 1d6 de dano de 

concussão pela queda” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
83 Tradução: “a grande cidade de Walterdeep” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por nós. 

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 

2016. 
84 Tradução: “Há também a possibilidade dos jogadores querem fazer algo diferente” – uma tradução alternativa 

feita por fãs do jogo e adaptada por nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-

Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 18 ago 2016. 
85 Tradução: “goblins podem ser bem preguiçosos” – uma tradução alternativa feita por fãs do jogo e adaptada por 

nós. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/255056058/A-Mina-Perdida-de-Phandelver. Acessado em: 

18 ago 2016. 
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passaremos a análise das imagens que desenvolvemos a partir do plano geral do texto, por meio 

da gramática do design visual. 

 

3.1.2. Gramática do design visual 

 

O nosso corpus é um texto multimodal, já que utiliza mais de um código semiótico para 

significar, ou seja, alia a imagem (código visual) ao texto (código verbal) para o representar. 

Então, analisaremos mais três imagens desse corpus, presente na primeira parte da campanha 

Lost Mine of Phandelver, chamada Goblins Arrows. A primeira imagem é a capa do livro-

campanha, a segunda é uma imagem encontrada na margem de uma das páginas durante a 

aventura e a última é a imagem que divide o fim dessa parte para iniciar o próximo capítulo da 

história.  

 

Imagem 12 – Capa de Lost Mine of Phandelver 

 
Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 1). 

 

A imagem da capa da campanha é humanística, pois é uma imagem ilustrativa. É 

construída de uma forma que dá o tom de realidade, sendo assim próxima a traços reais. Essa é 

uma representação narrativa, pois narra uma ação: quatro personagens (atores) combatendo um 

dragão (meta), ou seja, é uma imagem que tem participantes representando uma ação. A relação 

entre os atores e a sua meta é desempenhada no primeiro plano pelos atores que se encontram 
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de costas para o público e se direcionando para a sua meta, o dragão, que se encontra no plano 

de fundo. 

Quanto aos significados interativos, temos uma imagem que o contato é por meio de 

demanda, pois a cena parece para apreciarmos, já que não há olhar direto entre os atores e o 

público. Sobre a distância social, consideramos que a imagem seria em plano aberto, porém 

como a página parece estar rasgada, uma vez que embaixo dela encontramos o índice da 

campanha, ela é vista como plano médio em especial ao observarmos o ator que se encontra no 

primeiro plano. A atitude da imagem é definida pelo ângulo nível do olhar. 

Além disso, vemos as diferentes dimensões das personagens e do dragão, que é muito 

maior que os outros atores. As cores são suaves para poder chamar a atenção para o título do 

livro e para o sistema de regras D&D/Dungeons & Dragons em vermelho. Ademais, os 

elementos culturais dentro desse jogo, em especial, nesse sistema de regras, são densos, têm 

uma carga simbólica intensa, pois se trata do principal sistema de regras e sua temática medieval 

é característica e bem conhecida. A estruturação entre as personagens é fraca, pois há uma 

conexão entre os atores em si e, também, sua meta, o dragão. 

 

Imagem 13 – Imagem de margem 

 
Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 12). 
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A imagem 13 de cogumelos no canto inferior esquerdo da página é humanística, real e 

conceitual. Ela não tem relação com o texto verbal descrito na página, por isso é tomada apenas 

como decorativa. É uma representação conceitual por ser estática e descrever o objeto como ele 

é. Acreditamos que é uma imagem analítica, pois pode ser parte de um todo, por exemplo, pode 

ser um pequeno fungo (parte) que habita a floresta (todo) na qual se ambienta a aventura, pois 

cogumelos fazem parte do ecossistema de cavernas, lugares escuros e úmidos, bem como de 

lugares com vida em decomposição. Porém, podemos tomar esse cogumelo como o causador 

da falta de sanidade de Klarg, o líder goblin que fala sobre ele mesmo em terceira pessoa. Há 

muitos cogumelos que são alucinógenos que podem ir ao encontro com a afirmação sobre a 

demência de Klarg, que é dada logo acima da imagem, como podemos ver no detalhe a seguir: 

 
Imagem 14 – Detalhe imagem de margem 

 
Fonte: Adaptação de Wizards of the Coast (2014d, p. 12). 

 

Segundo a metafunção composicional e o significado podemos atribuir o valor de 

informação sobre o centro e a margem da página. No centro temos o texto verbal, o qual é 

essencial, e na margem uma imagem decorativa como uma informação periférica. As cores 

seguem os tons suaves pastéis que encontramos em todo o livro. 
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Imagem 15 – Representação dos goblins 

 
Fonte: Wizards of the Coast (2014d, p. 13). 

 

A última imagem da primeira parte da campanha é uma representação dos goblins, os 

monstros que emboscam as personagens. Assim como a primeira imagem (imagem 12) 

apresentada nessa seção, é humanística, real e narrativa. Os atores são os goblins e sua meta 

não está visível, porém notamos que eles olham e apontam para algo que está a nossa esquerda, 

além do plano da imagem. Essa meta pode ser, por exemplo, os personagens que se encontram 

na trilha e os goblins vigiam para surpreendê-los. Em primeiro plano temos cinco goblins e em 

segundo plano aparece mais uma dessas criaturas se unindo ao bando, em busca da meta.  

Mais uma vez, temos uma imagem cujo, sob os significados interativos, o contato é por 

meio de demanda, para apreciarmos, em plano aberto, mostrando a totalidade das criaturas bem 

como o cenário, e a atitude da imagem é do ângulo nível do olhar. 

Já as cores são suaves, frias e dão um ar sombrio à imagem. Novamente, os elementos 

culturais são densos, tendo em vista a carga simbólica que a temática medieval tem nesse 

sistema de regras. A estruturação entre as personagens é fraca, pois há uma conexão entre os 

atores em busca da meta não visível. 
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As classificações de imagens que advém da gramática do design visual (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006) podem ser ensinadas aos alunos, obedecendo o ensino e a prática da 

metalinguagem ou induzindo-os a observar e descrever as imagens e seus elementos, de maneira 

a instigar a compreensão de imagens em vista do conhecimento prévio deles. A leitura e 

compreensão de imagens auxilia nas imagens mentais que os alunos devem formar sobre a 

aventura, em uma melhor localização espacial do cenário e a ambientação segundo a temática 

apresentada na história. 

 

3.2. Síntese do capítulo 

 

Nesse capítulo buscamos descrever, categorizar e compreender com maior profundidade 

o nosso corpus de análise, a primeira parte, Goblin Arrows da aventura Lost Mine of 

Phandelver, sob o viés do interacionismo sociodiscursivo e da gramática do design visual, 

objetivando a construção de um modelo didático. A seguir apresentamos o quadro que sintetiza 

o capítulo, que, também, pode ser tomado como um resumo das dimensões encontradas no 

gênero textual RPG de mesa. 

 

Quadro 19 – Síntese do capítulo III/síntese do MD 

IS
D

 

S
it

u
aç

ão
 d

e 
aç

ã
o

 d
e 

li
n

g
u

ag
em

 

Definição do 

gênero 
Sistema de gêneros 

Contexto de 

produção 

Contexto de 

produção Físico Sociossubjetivo 

Parâmetros 

Emissor 
Wizards of the 

Coast; 
Editora/Publicadora de jogos; 

Receptor Mestres de RPG; 

Quem tenha interesse em libertar 

sua imaginação e na temática 

medieval; 

Local Estados Unidos; - 

Tempo 5º edição, 2014; - 

Objetivo da 

produção 
- Foco: Mestre; 

N
ív

el
 o

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Plano Geral 

Box: Lost Mine of Phandelver, Starter Set Rulebook, 5 fichas de 

personagens já gerados, 1 ficha de personagem em branco e 6 dados; 

Partes do livro: introdução, Goblin Arrows, Phandalin, The Spider’s Web 

e Wave Echo Cave, Apêndice A – itens mágicos, Apêndice B –  monstros e 

índice de regras encontradas no Starter Set Rulebook. 

Aspecto de livro antigo; a introdução de cada parte tem uma página 

rasgada; os títulos e subtítulos são escritos em marrom, os títulos com letras 

maiores; cores em tom pastel, com o fundo suave e corres mais fortes no texto, 

remetem ao medieval, criando o clima da fantasia. 

Divisão do texto: 40 segmentos de paragrafação padrão; 4 pôsteres 

marrons; e, 14 caixas brancas com a narração da história. 

Há 7 mapas, 15 imagens de monstros, 1 cenário e 2 imagens de itens. 

Conteúdo 

temático 

Temática: era medieval; 

Inspirado em J. R. R. Tolkien, Senhor dos Anéis (AMARAL, 2013; VEUGEN, 

2006); 
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Objetivo da aventura: Wave Echo Cave; 

Mundo ordinário da ação de linguagem disjunto; 

SOT e STT 

3 seções SOT; 

28 subtítulos SOT; 

74 seg. de STT; 

 

43 seg. de 

narração; 

12 seg. de 

comando; 

17 seg. de 

narração e 

comando; 

M 19 seg. direcionados para o 

mestre; 

40 seg. mestre facultativo; 

15 seg. que podem ser expostos 

para os jogadores; 

Tipos de 

discurso 

50% narração; 

26% discurso interativo encaixado na narração; 

9% discurso interativo; 

9% narração encaixada no discurso interativo; 

6% relato interativo; 

Tipos de 

sequências 

67,45% sequência descritiva; 

25,45% sequência injuntiva; 

7,10% sequência narrativa; 

Mecanismos 

de 

textualização 

Conexões: conjunções, advérbios e preposições; 

Coesão nominal: sintagmas nominais e anáforas; 

Coesão verbal: sintagma verbal, verbos de estado, acontecimento e ação; 

Nível enunciativo 

Mecanismos 

enunciativos 

Vozes implícitas e explícitas de personagens; 

Modalizações lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas; 

G
ra

m
át

ic
a 

d
o
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es

ig
n
 v

is
u

al
 

Capa da campanha: humanística, real, representação narrativa, contato de demanda, plano 

aberto; 

Folha rasgada: conceitual, analítica, valor de informação de idealização; 

Mapas: tecnológicos, sensorial, conceitual simbólica atributiva; 

Imagem de itens: humanística, real, representação conceitual classificacional; 

Cogumelos: humanística, real, conceitual decorativa, analítica que faz parte de um todo.  

Resentação dos goblins: humanística, real e narrativa, contato por demanda, plano aberto, nível 

do olhar.  

Cores: suaves no plano de fundo e fortes no primeiro plano. As cores pastéis colaboram na 

temática medieval e no clima de suspense. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O RPG de mesa foi por nós considerado um sistema de gêneros pela sua sociohistória de 

construção. Ele foi lançado como uma forma de expansão dos jogos de guerra, que foram 

fundamentados no planejamento bélico. Esse gênero apresenta gêneros primários, a narrativa 

ficcional desenvolvida nas sessões do jogo, e secundários, os enredos. Além disso, os jogadores 

devem mobilizar contos ou histórias maravilhosas, de suspense ou de terror, as regras, a 

improvisação, os diálogos informais, por exemplo, para desenvolver o jogo. Logo, o RPG “é 

[um]a coleção de tipos de textos que uma pessoa num determinado papel [...] produz” 

(BAZERMAN, 2005, p. 32). A preparação do mestre, a prática do mestre e o jogo com os outros 

jogadores apresentam conjuntos de gêneros que cada indivíduo utiliza para poder jogar.  

Ainda dentro da situação de linguagem nos propomos a definir o contexto de produção 

do nosso corpus de análise. A campanha Lost Mine of Phandelver, pertence ao sistema de regras 

Dungeons & Dragons, lançada pela Wizards of the Coast em agosto de 2014 nos Estados 

Unidos. Essa é uma editora e publicadora de jogos.  Essa campanha é direcionada para quem 
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deseja mestrar mesas de RPG, ou seja, quem tem um conhecimento considerável sobre o RPG, 

deseja soltar a imaginação, socializar e se expressar e tem interesse pela temática medieval que 

o jogo apresenta. 

Lost Mine of Phandelver tem 64 páginas e vem em um box com um livro de regras gerais, 

o Starter Set Rulebook, que tem 32 páginas, acompanhado de 5 fichas de personagens já 

gerados, 1 ficha de personagem em branco e 6 dados – de quatro, seis, oito, dez, doze e vinte 

lados. A divisão do livro é em 8 partes: introdução, Goblin Arrows, Phandalin, The Spider’s 

Web e Wave Echo Cave, Apêndice A – itens mágicos, Apêndice B –  monstros e índice de 

regras encontradas no Starter Set Rulebook.  

No plano geral mostramos que para auxiliar na imersão do leitor todos os aspectos do 

livro-campanha obedecem à temática medieval, sejam as cores em tom pastel empregadas, nas 

texturas das páginas, seja os elementos de ênfase geralmente em vermelho, já que essa é uma 

cor forte que se diferencia das outras. 

O texto se apresenta com 40 segmentos de paragrafação padrão; 4 pôsteres marrons, que 

contém dicas para o desenvolvimento do jogo; e, 14 caixas brancas de narração. Ademais há 

imagens que ilustram a história: 7 mapas, 15 imagens de monstros, 1 cenário e 2 imagens de 

itens, que contribuem para uma melhor visualização da história, ajudam na percepção espacial, 

auxiliam na imaginação e concretizam o que é descrito e narrado no livro. 

O conteúdo temático obedece a temática de D&D, uma era medieval, baseada na Terra 

Média de Tolkien, apresentada nos livros O Hobbit e Senhor dos Anéis. Além disso, elementos 

de tecnologia primitiva condizem com o da Idade Média, que se inicia com o declínio do 

Império Romano e termina com a Idade Moderna. Portanto, fazem parte do intertexto do RPG 

de D&D os jogos de guerras, os de miniaturas, toda a mitologia de Tolkien e a Idade Média. 

Classificamos os SOT, que são os temas gerais, pelos títulos e subtítulos, já os STT, os 

desdobramentos, pelas temáticas menores encontradas e descritas. A primeira parte da 

campanha apresenta 3 seções, divididas em 28 subtítulos. A primeira seção tem 2 subtítulos, a 

segunda 4 e a última 22. Os três principais SOT, os títulos, são efetivamente tratados em 74 

STT, 7 STT no primeiro título, 18 no segundo e 49 no terceiro. Esses STT oferecem 

informações ao mestre, descrevem o cenário, guiam o mestre, narram, dão informações 

adicionais ou antecipatórias. Temos, também, 43 segmentos de narração, 12 de comandos e 17 

que apresentam ambas as formas. Ademais, 19 das informações são destinadas exclusivamente 

ao mestre, outras 40 são destinadas ao mestre, porém fica a critério particular mantê-las em 

sigilo para os jogadores e 15 partes são dirigidas aos jogadores.  



119 

 

A história analisada se inicia quando as personagens são contratadas para escoltar uma 

carroça cheia de provisões e suprimentos até outra cidade. Então, o seu contratante e um soldado 

caem em uma emboscada feita por goblins e são sequestrados. As personagens precisam 

recuperar o soldado para descobrir que existe uma caverna mágica abandonada para a 

continuidade da campanha. 

Foram identificados três tipos de discursos: narração, discurso interativo e relato 

interativo, os quais se encaixam. A narração apresenta a história a ser narrada, o discurso 

interativo, as instruções a serem seguidas pelo mestre e o relato interativo, as instruções 

direcionadas às personagens. Há um total de 114 segmentos de discurso, a narração representa 

50% dos segmentos (57 vezes). Em segundo lugar, com 26,5% (30 segmentos), temos o 

discurso interativo encaixado na narração. O discurso interativo aparece em 9,5% dos 

segmentos (11 vezes). O encaixamento da narração no discurso interativo consiste em 8,5% dos 

segmentos (10 ocorrências). Por último, temos o relato interativo encaixado na narração em 

5,5% dos segmentos (6 vezes). Os tipos de discurso nos ajudam no entendimento das partes 

constitutivas do texto e na compreensão das suas respectivas funções.  

Já os tipos de sequências, que unificam e organizam as teses propostas, foram a sequência 

descritiva, injuntiva e narrativa. A descritiva representa 67,45% dos segmentos (114 vezes) e 

discute um tema e seus desdobramentos e relações. Com 25,45% (43 segmentos), temos a 

sequência injuntiva, que induz o receptor a fazer algo. Por último a sequência narrativa, 7,10% 

dos segmentos (12 segmentos), é constituída por um início, meio e fim da história. 

 Os mecanismos de textualização encontrados foram: as conexões, divididas em 

conjunções, advérbios e preposições; a coesão nominal, representada pelos sintagmas nominais 

e anáforas; e, a coesão verbal, decomposto em sintagma verbal, verbos de estado, 

acontecimento e ação. Esses mecanismos contribuem para o entendimento do texto, pois 

auxiliam na progressão temática. Todos esses elementos organizam e marcam as sequências 

temporais, descrevem lugares e cenas do texto (as conexões – conjunções, advérbios e 

preposições), ou, então, caracterizam e retomam personagens e cenários (coesão nominal – 

sintagmas nominais e anáforas), ou determinam a continuidade do texto (coesão verbal – 

sintagma verbal, verbos de estado, acontecimento e ação).  

A progressão do conteúdo temático pode ser garantida também pelos mecanismos 

enunciativos. Esses mecanismos também fazem a manutenção da coerência pragmática ou 

interativa do texto. Nos posicionamentos enunciativos, encontramos algumas vozes implícitas 
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e explícitas de personagens, mas, como o livro-campanha é um guia, o autor não se posiciona, 

por isso não temos a voz do autor empírico. Da mesma forma, a voz social não é encontrada. 

Ainda nos mecanismos enunciativos temos as avaliações do texto, que se dão pelas 

modalizações. As modalizações que encontramos foram: lógicas, que indicam as possibilidades 

dentro da história; deônticas, que validam o que é ou não permitido fazer no jogo perante as 

regras; apreciativas, que qualificam as ações e entidades quanto bom e mau, por exemplo; e, 

pragmáticas, que apontam para o jogador poder, querer ou dever fazer algo, diferente das 

modalizações deônticas, essas são especificidades do jogador e sua personagem, não tomando 

as regras como ponto de partida para esse poder, querer ou dever praticar uma ação. 

As imagens apresentadas em nosso MD são: a capa do livro-campanha, a folha rasgada 

que introduz a primeira parte da aventura, os mapas, a imagem encontrada na margem de uma 

das páginas durante a aventura, uma imagem de itens e uma imagem que divide o fim dessa 

parte para iniciar a o próximo capítulo da história. A capa da campanha é humanística, real, que 

expressa uma representação narrativa: quatro personagens (atores) combatendo um dragão 

(meta). O contato é por meio de demanda, em plano aberto, porém como a página parece estar 

rasgada é vista como plano médio no nível do olhar. A folha rasgada é uma imagem conceitual, 

analítica, com valor de informação de idealização da história por se encontrar no topo da página. 

Os mapas são tecnológicos, sensoriais, conceituais simbólicos atributivos. Já imagem que 

apresenta quatro itens é humanística, real, uma representação conceitual classificacional. A 

imagem de cogumelos no canto inferior esquerdo da página é humanística, real, conceitual 

decorativa, analítica que faz parte de um todo. A última imagem da primeira parte da campanha 

é uma representação dos goblins, os monstros que emboscam as personagens. Ela é 

humanística, real e narrativa. O contato é por meio de demanda, em plano aberto e a atitude da 

imagem é do ângulo nível do olhar. As cores de todas as imagens são suaves no plano de fundo 

e fortes no primeiro plano, para dar ênfase. Além disso, as cores pastéis colaboram na temática 

medieval e no clima de suspense que a história requer. 

Todas essas categorizações, tanto pelos estudos do ISD quanto da gramática do design 

visual, constituem o MD que nos propomos a fazer por meio de análise de corpus, o qual 

acabamos de sintetizar. Com esses elementos devidamente classificados e exemplificados é 

possível identificar as dimensões ensináveis desse gênero, que nada mais são que esses próprios 

elementos. Para o trabalho em sala de aula precisamos, inicialmente, identificar por meio de 

uma produção inicial, quais são as potencialidades e dificuldades dos alunos para, então, poder 
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escolher quais são as dimensões que serão trabalhadas e ensinadas a eles. Dito isso, passamos 

as nossas considerações finais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente retomemos algumas informações desta dissertação. Ela foi desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), e fomentada pela CAPES. Teve como objetivo a construção de 

um MD do gênero textual RPG por meio de análise de um corpus, a primeira parte de uma 

campanha de um jogo. Os pressupostos teóricos utilizados foram referentes ao ISD 

(BRONCKART, 1999; 2006a; 2006b; 2008), para a análise da arquitetura dos textos, a didática 

das línguas, que emprega os gêneros textuais como megainstrumentos de ensino 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), e a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006), que colabora na leitura de imagens.  

Esse objetivo foi instaurado a partir de preocupações com a carência de expressão oral 

em línguas estrangeiras. Vimos os jogos, que estão sempre presentes no ensino de língua 

estrangeira, como um motivador para os alunos, pois auxiliam na assimilação dos conteúdos e 

na interação entre os alunos e o professor (NOGUEIRA, 2007; AMARAL, 2013; PEIXOTO, 

2011). O gênero RPG de mesa foi escolhido por ser um jogo de criação colaborativa de história 

que, assim, estimula a socialização. Além disso, esse jogo instiga o desenvolvimento cognitivo, 

o pensamento criativo, a afeição (PEIXOTO, 2011), o pensamento estratégico e raciocínio 

lógico. 

Para alcançar nosso objetivo procuramos responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

▪ Qual é a situação de ação de linguagem do corpus em análise? 

▪ Qual é o nível organizacional, nível enunciativo e parâmetros de 

textualização dos textos? 

▪ Como realizar a leitura de imagens do corpus por meio da gramática do 

design visual? 

Então, a partir daqui nos preocuparemos em responder à essas questões.  

 

Qual é a situação de ação de linguagem do corpus em análise? 

 

As influências mobilizadas por quem produz um texto, tendo em mente um determinado 

conteúdo temático, advém do contexto de produção na qual o agente-produtor está inserido. 
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Esses parâmetros dizem respeito a situação de ação de linguagem, que podem ser divididas 

pelas dimensões dos mundos formais: físico; social; e, subjetivo. Esses mundos podem ser 

vistos sob o olhar de uma comunidade (externo: físico) ou, de como um agente vê (interno: 

social – regras impostas por membros de um grupo – e subjetivo – o agente) (BRONCKART, 

1999). 

O RPG de mesa, um sistema de gêneros, foi criado como uma expansão de um jogo de 

guerra. Por isso, esse jogo permanece nesse contexto, portanto apresenta combates, e buscou 

seguir o conteúdo temático daqueles jogos. Nosso corpus, a campanha, direcionada para quem 

deseja mestrar mesas do jogo, Lost Mine of Phandelver, pertencente ao sistema de regras de 

RPG Dungeons & Dragons e foi produzida pela editora e publicadora de jogos Wizards of the 

Coast, em agosto de 2014. Essa campanha faz parte um box no qual há dois livros, cinco fichas 

de jogadores já geradas, uma ficha de personagem em branco a ser criada pelo jogador e seis 

dados para o jogo. O papel social e subjetivo do RPG é entretenimento, socialização e expressão 

dos indivíduos de grupos que se interessem pela temática medieval do nosso corpus e que 

pretendam libertar sua imaginação.  

 

Qual é o nível organizacional, nível enunciativo e parâmetros de textualização dos textos? 

 

Tendo em mente os níveis de análise do ISD, vemos que a infraestrutura geral dos textos 

é: o plano geral do texto (dividido em conteúdo temático, SOT e STT), os tipos de discurso, as 

sequências, os mecanismos de textualização e enunciativos (BRONCKART, 1999). Então, a 

partir daqui explicaremos e exemplificaremos cada um deles. 

O plano geral é como esse texto se compõem, assim, inicialmente precisamos apresentar 

a divisão do livro-campanha que é dividido em 8 partes: introdução, Goblin Arrows, Phandalin, 

The Spider’s Web e Wave Echo Cave, Apêndice A – itens mágicos, Apêndice B –  monstros e 

índice de regras encontradas no Starter Set Rulebook. O texto tem 40 segmentos de 

paragrafação padrão, 4 pôsteres marrons (dicas de desenvolvimento do jogo) e 14 caixas 

brancas de narração. A história é ilustrada por 7 mapas, 15 imagens de monstros, 1 cenário e 2 

imagens de itens. O conteúdo temático remete à uma era medieval como a da Terra Média de 

Tolkien e os elementos presentes obedecem à tecnologia primitiva da Idade Média. As cores 

em tom pastel, as texturas das páginas, o aspecto de livro antigo, os elementos vermelhos de 

ênfase colaboram para a construção desse clima medieval.  
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A primeira parte da campanha, o nosso corpus de análise, apresenta 3 seções, divididas 

em 28 subtítulos. Logo, esses títulos e subtítulos, os SOT, são tratados em 74 STT. Esse 

desenvolvimento da história em formato de guia para o mestre e narrações oferecem 

informações, descrevem cenários, conduzem o mestre, narram, dão informações adicionais e 

sínteses em 43 segmentos de narração, 12 de comandos e 17 que apresentam ambas as formas. 

Além disso, 19 informações são destinadas para o mestre, 40 são destinadas ao mestre, mas 

podem ser informadas aos outros jogadores e 15 são dirigidas aos jogadores.  

Os tipos de discursos identificam as segmentações do texto e exploram sua função. Foi 

encontrado a narração, que apresenta a história a ser narrada; o discurso interativo, que é 

referente as instruções a serem seguidas pelo mestre; e o relato interativo, que condizem com 

as instruções direcionadas às personagens. Já nos tipos de sequências, que apontam as teses do 

texto, encontramos a descrição de temas (sequência descritiva), a condução para o mestre 

(injuntiva) e a narração da história (narrativa). Tendo isso em vista, podemos afirmar que, 

conforme Dolz e Gagnon (2015), dentre a classificação dos textos em função de critérios 

didáticos para o ensino organizado e evolutivo, o RPG, em sua prática, contempla a rúbrica do 

narrar, porém o livro-aventura para mestrar as mesas se encaixa na rúbrica de regular 

comportamentos, pois é um guia. 

 Os mecanismos de textualização auxiliam na progressão temática e, por isso, contribuem 

para a compreensão do texto. Os elementos encontrados organizam e marcam as sequências 

temporais, descrevem lugares e as cenas da história, caracterizam e relembram os personagens 

e cenários e ajudam na continuidade do texto. Além dos mecanismos de textualização, os 

mecanismos enunciativos também garantem a progressão do conteúdo temático. Notamos 

vozes implícitas e explícitas de personagens e avaliações do texto, pelas modalizações. Temos 

as modalizações que mostram as possibilidades dentro da história (modalizações lógicas), as 

que apontam o que é ou não permitido fazer no jogo segundo as regras (deônticas), as que 

classificam dimensões quanto bom e mau perante a moral de uma sociedade (apreciativas); e 

as que expõem o que o jogador pode, quer ou deve fazer segundo sua vontade (pragmáticas).  

 

Como realizar a leitura de imagens do corpus por meio da gramática do design visual? 

 

As imagens segundo a gramática do design visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) 

podem ser humanísticas ou tecnológicas, reais ou sensoriais, representações narrativas ou 

conceituais. As imagens humanísticas são ilustrativas, decorativas e informativas, já as 
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tecnológicas são mapas, diagramas e gráficos. As imagens reais são mais próximas da realidade, 

são mais naturais, enquanto as sensoriais são conceituais. Além disso, as imagens podem narrar 

ações ou apenas mostrar algo estático.  

Essas classificações podem ser ensinadas aos alunos, assim, praticando uma 

metalinguagem no ensino de leitura de imagens. Porém, para alunos com menor maturidade 

escolar pode-se, por meio de perguntas, induzi-los a dizer o que eles acham das imagens e, logo, 

ensinar de maneira intuitiva a compreensão das imagens. Por exemplo, em nosso corpus temos 

como imagens humanísticas a capa do livro, a imagem dos cogumelos e a dos goblins. As 

tecnológicas são representadas pelos mapas. As imagens humanísticas podem ser exploradas 

pelo seu valor de moralidade, se narram uma cena da aventura ou apenas representam algum 

elemento presente na história. Além disso, há a possibilidade de explorar os enquadramentos e 

os ângulos, bem como, o valor das informações, saliência e a estruturação. Já nas imagens 

tecnológicas pode-se ensinar a leitura dos mapas, das escalas, da orientação pela rosa dos ventos 

e a representação da descrição dos cenários. Ambas as formas de imagens devem ser analisadas 

juntamente com os alunos, por exemplo, pode-se discutir sobre as cores das margens a fim de 

que eles busquem os significados individuais vindos de seus conhecimentos prévios. Nosso 

corpus de análise tem cores suaves no plano de fundo e fortes no primeiro plano, para dar 

ênfase. Todas as cores em tons pastéis corroboram na temática medieval, na ideia de livro antigo 

e colaboram no clima de suspense. 

 

E para não concluir, mas refletir e recomeçar 

 

Tendo em vista as respostas dadas as nossas perguntas de pesquisa, voltamos às 

dificuldades que os profissionais têm em efetivar a transposição didática. As dificuldades 

citadas em nosso trabalho86, segundo Machado e Cristovão (2006), são: quais conteúdos devem 

ser ensinados, as diferentes significações atribuídas aos conhecimentos e ensino 

descontextualizado da gramática. Para podermos resolvermos as questões de transposição 

didática citadas, precisamos de uma ancoragem teórica consistente o suficiente que nos auxilie 

a compreender a fundo o gênero textual que iremos ensinar. Para tanto, precisamos de uma 

formação acadêmica que incentive a pesquisa, pois este estudo, o MD, que nos dá sustentação, 

é edificado a partir do contexto escolar, de literatura e por observações de amostras autênticas 

do gênero.  

                                                 
86 Vide capítulo I, página 42. 
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Outra dificuldade que encontramos enquanto profissionais de ensino de línguas é motivar 

os alunos. Essa motivação por meio do RPG já foi alegada pelos estudos nesse trabalho citado. 

Além da motivação, devemos criar situações adequadas para a oralização e esse espaço pode 

ser criado pelo RPG usado em sala de aula. Se o aluno se afetuar por esse objeto de ensino ele 

poderá levar para seu cotidiano esse jogo. Então, tanto em um contexto formal quanto no seu 

cotidiano, acreditamos que o RPG possa ser utilizado para o ensino de línguas, mas, também, 

com os mais diversos propósitos em diferentes disciplinas curriculares. O RPG não é um gênero 

escolar, pois não é próprio de uma disciplina, mas é um gênero que pode ser escolarizado 

(ROJO, 2001 apud SCHNEUWLY; CORDEIRO s.d.). Ao passar pelo processo de transposição 

didática o gênero é adaptado, saindo da sua primeira função de comunicação e sendo 

transformado em um objeto de ensino. Por exemplo, consoante Amaral (2013), a aventura 

chamada Epidemia de RPG foi utilizada com o propósito de “apresentar aos alunos as questões 

ligadas à disseminação de vírus e a Ética na Ciência” (p. 50), a qual envolvia as disciplinas de 

geografia, física, matemática e biologia. Outro exemplo é dado por Peixoto (2011), a qual 

apresenta um jogador que diz utilizar o conhecimento de latim e grego para incrementar a 

narração do mestre e fazer enigmas a serem decifrados pelos outros jogadores. O inglês também 

pode ser utilizado para esse fim, porém, desejamos que o jogo seja praticado em inglês, mas 

para isso ocorrer precisamos que os alunos/jogadores tenham um nível de inglês considerável, 

entre intermediário e avançado, além de ter conhecimento vocabular na temática utilizada na 

campanha. Entretanto, oferecemos como saída para o ensino básico por meio do RPG o uso de 

cartas ou fichas que auxiliem os jogadores em suas ações, delimitando assim a história e 

ofertando opções de atuação aos alunos (vide ZAMARIAM, 2016). Assim, acreditamos que os 

alunos não se sintam constrangidos ou inibidos a executar ações, pois as fichas estarão prontas 

e devem apenas serem escolhidas. Ademais, essas cartas ou fichas podem ser construídas com 

a turma anteriormente ao jogo. 

Nosso trabalho reforça o ensino e prática da compreensão e produção oral em sala de 

aula, entretanto, este MD está, ainda, anterior a prática do RPG, pois buscamos a compreensão 

das dimensões de uma campanha pronta, desde o nível organizacional até o enunciativo e, 

também, a leitura de imagens. Justificamos essa anterioridade a oralidade, mas que leva a ela, 

pensando que este MD pode ser aplicado em diferentes sistemas de regras desse jogo, pois este 

estudo trata da base de um jogo de RPG, um livro-campanha direcionado para o mestre, que 

em contexto escolar pode ser desempenhado pelo professor. Instigamos a expansão deste 
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estudo, para, então, entrar em pontos mais específicos, como fichas de personagens e regras, 

ampliando o corpus. 

Com esta pesquisa desejamos contribuir aumentando as possibilidades de contato e 

ensino de uma língua estrangeira, em especial o inglês, por meio de uma atividade de recreação 

que visa a interação entre pessoas e que não necessariamente precise acontecer em outro país, 

com nativos ou mesmo em sala de aula. Esperamos que este trabalho seja sustentação para a 

construção de SD que guiem aulas sobre o jogo, o qual poderá ser aproveitado como 

entretenimento futuramente pelos participantes que desejarem.  
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