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“Não é da luz que precisamos, mas do 

fogo; não da leve garoa, mas do trovão. 

Precisamos da tempestade, do redemoinho 

e do terremoto.” 
 

Frederick Douglass - Ativista dos direitos 

humanos. 

World of Warcraft: Marés da Guerra 

(2012, p.7) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por finalidade investigar a aplicabilidade de um método de ensino de 

literatura para os discentes do ensino médio a fim de verificar sua eficiência. Nossa 

pesquisa é classificada como de campo pois visa a aplicação, coleta e análise de 

material elaborado, e também bibliográfica pois há embasamento teórico tanto sobre o 

ensino quanto sobre os aspectos literários. Como dito, nosso foco de pesquisa é o ensino 

médio e as dificuldades que há ao ensinar literatura, entre elas, a falta de um espaço 

reservado para o ensino da disciplina de literatura. Considerando que possuímos um 

mundo tecnológico mais chamativo do que a literatura, tentaremos unir esses dois 

mundos para realizar um ensino de literatura diferente, para isso usaremos um jogo 

projetado para computadores, o jogo em questão pertence à classe RPG e ao subgrupo 

MMORPG, chamado World of Warcraft: Warlords of Draenor e  bem como o livro 

homônimo, com esses dois suportes iniciaremos discussões sobre os elementos 

narratológicos presentes na literatura, tendo como apoio o jogo, pois um é perfeitamente 

semelhante ao outro. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. RPGs. World of Warcraft. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

This study aims to investigate the applicability of a method of teaching literature to high 

school students in order to verify their efficiency. Our research is classified as camp as 

concerns the application, collection and prepared material analysis, as well as literature 

because there is support in the literature on the teaching of literature. As stated, our 

research focus is the high school and the difficulties there to teach literature, among 

them the lack of a placeholder for the teaching of literature discipline. Considering that 

we have a more flashy technological world than literature, try to unite these two worlds 

to make a different teaching of literature, for this we'll use a Game designed for 

computers, the Game in question belongs to the RPG class and MMORPG subgroup, 

called World of Warcraft: Warlords of Draenor and literature that carries me same 

name: World of Warcraft: Tides of War, with these two carriers begin discussions on 

the narratological elements present in the literature, with the support the Game as one is 

quite similar to other . After discussions we will ask students to discuss orally on the 

narrative elements, the course of the discussion when errors regarding the analysis is 

realized will take students to the Game where they can see with their own eyes the 

construction of the elements and correct their analysis, after that we will ask you to 

produce an analysis based on what could analyze the book along with the Game so 

finding their ability to analysis and human effort to participate in a project that has the 

technology involved throughout the development process. 

 

Keywords: Literature Teaching. RPG. Wold of Warcraft.
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa da área de Didática do Ensino de Literatura investigará 

a viabilidade de aplicação de um método de ensino de literatura para o ensino médio. 

Postula-se um método de ensino por meio de jogos eletrônicos, especificamente os 

1
RPGs, de forma a apresentar os elementos da narrativa, especialmente, personagem, 

narrador e tempo-espaço por meio da leitura do livro World of Warcraft: Marés da 

Guerra (2012) de Christie Golden e pela visualização do jogo eletrônico 

correspondente. A metodologia da pesquisa consiste na produção de textos sobre os 

elementos da narrativa antes e após a aplicação do método a fim de analisar o seu grau 

de eficácia e a habilidade de análise dos participantes em relação a literatura.  

Utilizaremos o aporte teórico de  Candau (1989), que nos dará referências sobre 

o uso da didática em sala de aula, Vieira (1989) que dará suporte sobre o uso do texto 

literário e Reuter (2011) que nos norteará sobre os elementos da narrativa (personagens, 

tempo, espaço, enredo e narradores). 

 Essa proposta de trabalho foi vislumbrada visto que, atualmente, tem sido muito 

difícil encontrar um método de ensino de literatura que seja consideravelmente 

funcional para obtenção de resultados com os alunos, pois muitos profissionais da área 

da educação ainda utilizam massivamente o tradicional, que consiste em apresentar 

textos teóricos sobre as análises textuais, atividades envolvendo giz e lousa e leituras 

algumas das vezes, pouco cativantes. Em relação à literatura enfatizamos que não 

haverá comparação entre esse método proposto e o método tradicional de ensino, pois 

não se trata da eleição do melhor, mas da apresentação de novas possiblidades 

pedagógicas feitas aos discentes do século XXI. 

Os RPGs, especialmente o subgrupo MMORPGs (Massive Multiplayer Online 

Role-Playing Game), são jogos eletrônicos em que uma ou mais pessoas podem jogar e 

                                                           
1
 Jogos eletrônicos que permitem a interação de pessoas do mundo todo com outras pessoas por meio de 

personagens criadas por elas mesmas, utilizando-se de um servidor eletrônico hospedado na internet que 

permite a conexão e a interação. 
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fazer parte da própria história, podem atuar como personagens, além de personalizar sua 

experiência no jogo da maneira que desejarem. Constituem uma opção de ferramenta 

para ser incluída no ensino, pois são, geralmente, muito bem aceitos pelos jovens e 

alguns possuem uma narrativa por trás dos acontecimentos do jogo, como World of 

Warcraft: Warlords of Draenor.  

           Esse RPG será usado para analisar os elementos da narrativa segundo Reuter, 

segue um exemplo de como isso ocorrerá. A obra, World of Warcraft: Marés da 

Guerra, cita um trecho envolvendo a cidade de Dalaran: “Seus ricos pináculos em tons 

púrpura arranhavam o céu azul” os alunos analisarão o espaço e mostrarão os resultados 

da análise, após, o pesquisador verificará as produções textuais e pedirá uma outra, mas 

esta estará acompanhada pela visualização do jogo eletrônico, desta vez os alunos terão 

que interligar os elementos e apresentar um texto mais completo, terão que mostrar que 

os pináculos em tons púrpuras são daquele modo, pois  as cores representam a magia 

em seu estado inicial, mais precisamente a magia Arcana, e esta representa a cidade em 

si, que é a capital dos feitiços em World of Warcraft.  

           Trabalharemos com o terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual para 

produção das análises, pois os alunos possuem familiaridade com os componentes que 

irão executar o jogo (computadores) e estruturas da narrativa.          

Essa proposta trabalhará com os elementos da narrativa (personagem, espaço, 

tempo, narrador), pois é um tópico que deve ser amplamente abordado, para tanto, ao 

decorrer de todo o processo da aplicação do método, partiremos da obra e da teoria 

literária visto que essa compreensão é a finalidade do projeto. 

O objetivo geral do trabalho é, dessa forma, verificar se o uso do RPG, 

envolvendo elementos que cativem os alunos de hoje, resultará em uma aprendizagem 

proveitosa e fluida. 

Além disso, temos o objetivo de revelar aos alunos alguns RPGs que possuem 

suporte literário como Assassin's Creed e suas respectivas versões, de modo a 

apresentar uma alternativa de trabalho do texto de um modo um pouco mais lúdico 

usando o RPG como suporte incentivando-os a posteriormente trabalhar com os grandes 

nomes literários. 

Mostraremos também que os RPGs são excelentes ferramentas pedagógicas e 

aqueles que não possuem suporte literário podem servir para outras áreas, como 

Civilization V que pode ser usado em história e Hearthstone: Heroes of warcraft que 

pode ser usado em matemática.  
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A metodologia da pesquisa é classificada como bibliográfica e de campo, pois 

deverá identificar e comprovar a eficácia do método sugerido. O método iniciará com 

uma classe do ensino médio escolhida pelo pesquisador, a eles será apresentado o livro 

World of Warcraft: Marés da Guerra para que leiam o trecho sugerido, após isso, os 

alunos se voltarão para o jogo eletrônico em que pesquisador os levará para o lugar 

onde os conflitos relatados no livro ocorrem. Finalizada a experiência com o meio 

digital, os alunos produzirão uma análise para que depois disto as produções sejam 

avaliadas pelo pesquisador, constatando assim se há eficiência no método. 

 Ao decorrer de todo o processo faremos o levantamento bibliográfico e 

fichamento das obras citadas nesse trabalho, aplicaremos o método, coletaremos e 

analisaremos seus resultados para que por fim, possamos redigir a monografia. 
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1. Desvendando novas ferramentas pedagógicas: uma abordagem teórica 

Alguns profissionais da área do ensino de literatura têm encontrado grande 

dificuldade ao ministrar suas aulas, isto vem ocorrendo por vários motivos: alunos 

desmotivados e/ou alunos que já possuem um certo desinteresse que os afasta da 

literatura, professores que também se sentem desmotivados por vários motivos, entre 

eles estão a agressividade, conflitos sociais e sistemas educativos que não dão suporte 

para que o ensino ocorra com plenitude.  

 
Reportando-se ao contexto educacional neste mundo em crise, Nóvoa 

(2002) assinala que os professores vivem momentos de grande 

instabilidade profissional, convivendo com tensões ao lidarem com 

realidades locais e situações escolares marcadas por fenômenos de 

exclusão, de agressividade e de conflito social. O nosso sistema 

educativo é ineficiente e ineficaz e a evasão, a indisciplina a violência 

parece que tende a aumentar. E segundo o autor, cada vez mais se 

delega a escola uma função de “regeneração social”, como se fosse a 

única responsável pela educação, embora não se ofereça a condição 

necessária para o desenvolvimento de projetos mais arrojados. 

(RABELLO apud NÓVOA, 2002, p. 18) 

 

Esses problemas não afetam somente o professor em si, mas também o modo 

como ele ensina. Este, quando desmotivado tende, procurar meios mais rápidos e 

padronizados para o ensino. E, às vezes, esses métodos de ensino por serem 

padronizados, não se adequam aos alunos, ocasionando a ineficácia do processo de 

aprendizagem. Dessa forma, os alunos somente escutam o conteúdo e reproduzem a 

informação nos trabalhos escolares, isso não representa necessariamente que o aluno 

realmente aprendeu, ele somente memorizou conteúdo. E no futuro quando precisar 

aplicar o que aprendeu, certamente, encontrará dificuldades. 

Por outro lado, o professor é sempre apontado como um dos grandes 

responsáveis pela defasagem do ensino/aprendizagem, no entanto, não entendemos que 

o resultado do ensino caiba somente a ele, e sim a toda uma equipe pedagógica. 

Entre as dificuldades que os professores encontram para ministrar suas aulas 

podemos citar, também, a falta de autonomia do professor já que, comumente, eles 

devem seguir o cronograma proposto pela Secretaria da Educação. Já no caso da 
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disciplina de literatura, isso se agrava, visto que o PCN não lhe prevê, desde 2006, uma 

aula a parte, pois considera-a como um fenômeno pertencente ao campo de Língua 

Portuguesa. 

 

 

 

Figura 1:  Ensino Médio – Campos de Estudo – Língua Portuguesa 

 

Fonte: Informação extraída do livro (BRASIL, 2008, p.59) 

Uma maior autonomia da disciplina, talvez, permitiria que o professor moldasse a aula 

de literatura do modo que achar melhor. Professores com potencial atualizado, ensinando a 

criar, ensinando a aprender com liberdade, obtêm resultados positivos junto a seus alunos, no 

que se refere ao ensino de literatura. (VIEIRA, 1989, p. 14) 

 

 

Mas também, não é somente conseguindo apoio institucional que o professor 

conseguirá ministrar suas aulas do modo que desejar, há um fator importantíssimo que é 

a falta do hábito de leitura de alguns alunos, pois como um professor poderá ensinar 

literatura se o aluno se recusa a aprender? Notamos que a leitura tem sido introduzida na 

vida do aluno de maneira que este não consiga encontrar razões para praticá-la ou 

aprendê-la.  
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Em muitas instituições de ensino, pede-se para que os alunos leiam textos muito 

complexos e pouco apropriados para sua idade. 

Os textos lidos por estes alunos não condizem com aspectos vivenciados por 

eles, muito menos aspectos analíticos (tempo, espaço, linguagem e personagens), estes 

são aspectos que tendem a afastar o aluno da leitura pois diferem totalmente da 

realidade em que ele está acostumado. 

 

[...] entre eles, gostaríamos de mencionar o descompasso existente 

entre o tipo de obras literárias indicadas e as expectativas e 

possibilidades de leitura dos alunos, evidentemente na indicação de 

clássicos luso-brasileiros, distanciados espacial e temporariamente do 

contexto cultural dos alunos. Atividades de leituras desinteressantes e 

pouco estimulantes do ponto de vista intelectual, visando, sobretudo, 

aspectos gramaticais ou dados de caráter moral, com propósitos 

pedagógicos, no sentido de ensinar padrões de comportamentos aos 

alunos, sem preocupações com a organização especifica da linguagem 

literária ou com a função poética dos textos. (VIEIRA, 1989, p. 13) 

 

Essa falta de familiaridade com o texto começa a afastar gradativamente o aluno 

da leitura, e quando este chega em seus últimos anos escolares, tende a recusar quase 

qualquer tipo de leitura. 

Mesmo com todo esforço do professor em transmitir o conhecimento sobre 

literatura, os alunos ainda tendem a se afastar dela, pois sabemos que o currículo do 

aluno se modificou e o aluno também foi modificado, mas o modo de ensinar, em 

algumas partes não, fato que se torna claro nas palavras de Moran: 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos 

tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 

continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação 

de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. (MORAN, 

2000, p. 11)  

 

A tecnologia pode ser uma excelente aliada pois está nas mãos dos alunos e ao 

nosso dispor também, mas precisamos ter consciência de que a tecnologia por si só não 

se basta, cabe ao professor aliar de forma correta essa tecnologia juntamente com o 

ensino de Literatura para que o aprendizado ocorra. “Mas se ensinar dependesse só de 

tecnologias, já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são 

importantes, mas não resolvem questões de fundo. 

Essa tecnologia pode ser trabalhada de forma lúdica, visando não somente o 

prazer do aluno, mas também o do professor. A experiência da tecnologia amalgamada 

ao ensino de Literatura proporcionará fluidez ao aprendizado e motivação ao discente, 
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devido a isso é de suma importância que o docente ouça seu educando, pois desse modo 

poderá moldar seu modo de ensinar e atender a todos na sala de aula proporcionando 

uma aula mais agradável. 

Sabemos que novos métodos de ensino, algumas vezes, podem provocar certo 

desconforto e desconfiança, pois seus resultados podem não ser satisfatórios, fato esse 

que contribui mais ainda para que estes não sejam praticados. 

No entanto a incursão da tecnologia e da internet na nossa sociedade é 

incontestável e o seu uso nas salas de aula torna-se imprescindível. De acordo com o 

que indica a pesquisa da Norton Online Living Report, da empresa de segurança 

Symantec referente a 2009, internautas brasileiros de 8 a 17 anos passam 70 horas 

mensais conectados, enquanto os pais acham que os filhos gastam somente 56 horas 

mensais. (BAND, 2010, s/p)  

Provavelmente, esses números devem ter aumentado, pois o acesso de 

brasileiros à internet e a seus produtos aumentaram exponencialmente nos últimos anos, 

reflexo este que pode ser visto claramente nas mãos dos alunos. Hoje em dia, raramente, 

vemos um aluno que não tenha um smartphone que possua acesso à internet. Isso, por 

sua vez, pode ser usado como ferramenta em sala de aula, já, que possibilita a busca por 

conteúdos atualizados, além de, como citado antes, possibilita o uso de produtos que 

dependam de seu funcionamento, como jogos, ou mais especificamente RPGs. 

RPGs são ferramentas pedagógicas por excelência, tanto que o próprio MEC 

incentiva o seu uso: Como pode ser visto na figura 2, o portal exibe trabalhos que 

tiveram o RPG como ferramenta de ensino, ferramenta que pode ser trabalhada em 

diferentes áreas, e principalmente em Literatura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Busca por RPG no Portal do MEC 



17 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

 

 

Fonte:Print screen do portal do MEC 

 

1.1 Ensino de literatura: por um tratamento lúdico 

Ludicidade é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através 

de jogos, música e dança. O intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os 

outros. (INFORMAIL, 2015, s/p)  

Muito tem se discutido sobre a ludicidade como ferramenta, como ela pode 

ajudar no processo ensino/aprendizagem e como funciona em sala de aula, a interação 

entre professor/aluno proporciona a cooperação, envolve o aluno na atividade proposta 

em sala e sem dúvida torna a aula muito mais prazerosa. Podemos cruzar as linhas de 

pensamento envolvendo a ludicidade e as palavras de Vygostky na voz de Rego (1995), 

é facilmente notado em sala que, quando um aluno se envolve com uma brincadeira ou 

atividade com uma proposta lúdica, ele aprende mais, questiona mais, participa mais das 

aulas, os erros cometidos não são punidos, mas sim um incentivo para que ele busque 

mais, sem medo de errar e sem medo da pressão acometida pelo erro. 

 

A brincadeira representa a possibilidade de solução do impasse 

causado, de um lado, pela necessidade de ação da criança, e de outro 

por sua impossibilidade de executar as operações exigidas por essas 

ações (REGO, 1995, p. 80) 
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Na literatura, essa ludicidade tende a funcionar de várias maneiras, filmes, 

séries, jogos, documentários entre outros, mas como em qualquer área de ensino, certas 

atividades lúdicas poderão não funcionar muito bem com certos temas em literatura, 

possuímos um universo riquíssimo em relação a contos, crônicas e livros, a maioria 

clássicos, mas que não se encaixam muito bem em atividades lúdicas, isto é, não se 

encaixam em atividades lúdicas que peçam uma linguagem mais atual, linguagem esta 

que os jovens estão acostumados a lidar como antes citado, alguns jovens tendem a se 

afastar da literatura, quando se deparam com uma leitura mais clássica tendem a se 

distanciar antes mesmo de verificar seu conteúdo, problema este que não diz respeito a 

somente os jovens brasileiros, mas também os jovens de outros países. 

[...] observa-se que a atitude dos jovens franceses diante do ensino 

literário, assemelha-se e muito, à dos estudantes brasileiros, 

questionando não só o ensino de Literatura, mas, também a escola 

como instituição, eles manifestam entre outras coisas seu desagrado 

pelos “livros velhos e difíceis” indicados para a leitura. (VEIRA, 

1989, p. 15) 

 

Os “livros velhos e difíceis” acabam cada vez mais afastando os jovens da 

leitura, como pode o aluno pegar gosto por algo que tende a não cativá-lo? Por isso, o 

papel do professor em mediar o ensino de uma forma lúdica seria imprescindível. 

Mesmo que necessite de livros mais atuais para fazer uma ponte entre literaturas que 

compartilhem do mesmo tema, o aluno estará aprendendo com uma literatura um pouco 

mais atual, que lhe agrada na maioria da vezes e deixará espaço para que o professor 

cite as literatura clássicas quando os temas dos livros se encontrarem, ou seja, o 

professor poderá usar um livro atual para o ensino de uma literatura clássica sem que o 

aluno perceba, sem que o ensino de literatura seja “chato” pela visão do aluno, tática 

essa usada pela “metodologia da recepção” que tende a fazer com que o participante da 

metodologia seja inserido aos poucos dentro da área em questão sem que rejeite sua 

entrada de imediato.  

Resumidamente, hoje em dia o ensino de literatura tem se tornado cansativo, 

pois a maioria dos professores substituem a aula com uma literatura prazerosa, cativante 

aos olhos dos alunos, por aulas maçantes de pura decoração de períodos históricos 

literários de alguma época de algum livro clássico, não que isso seja algo ruim, ao 

contrário, o aluno deve sim saber todos os períodos literários, mas quem disse que tem 

que ser por leituras clássicas? Porque não fazer “pontes” entre Harry Potter e livros de 

ação a literaturas clássicas comparando o modo de escrita do autor, ou o cenário em que 
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se passa a história? Certamente haverá pontos que se convergem em uma história que 

causarão bons estudos sobre os períodos ou qualquer outro assunto relacionado a 

Literatura, pontos estes que a doutora em educação Grabriela Rodella discorre em seu 

artigo: 

 

O cenário é preocupante. Na maioria das aulas, o trabalho com o texto 

é substituído pela memorização dos períodos históricos literários e das 

características de época. Além disso, a leitura dos clássicos, difícil 

sem uma mediação adequada, dá lugar à leitura de resumos, que 

obviamente não dão conta dos romances estudados. 

Por outro lado, a pesquisa constatou que os alunos leem! Talvez não 

aquilo que seus professores gostariam, mas o que lhes interessa: livros 

de aventura, cheios de ação, que dão origem a seriados, filmes e 

videoGames e livros românticos, que as meninas devoram 

rapidamente. Essa “literatura de entretenimento” fica fora da sala de 

aula, sem direito a discussão ou reflexão. 

Um primeiro passo para formar leitores críticos seria trazer a literatura 

de entretenimento para dentro da sala de aula. Trabalhar com o relato 

dessas leituras, debater a estrutura das narrativas, discutir seu apelo e 

sua recepção. É preciso partir do que os alunos leem para construir um 

repertório em comum.[...]. (RODELLA, 2014, s/p) 

 

Permanecendo com a visão da ludicidade em sala de aula e sendo ainda um 

pouco mais lúdicos podemos tocar em um assunto promissor em relação a novos 

métodos, mas também delicado, a inserção da tecnologia juntamente com a literatura. 

É claro que boa parte dos professores tendem permanecer resistentes ao uso 

desta tecnologia, pois pela visão de alguns docentes a tecnologia quando somada ao 

aluno, tende a piorar o rendimento deste, além de criar distrações em suas aulas, os 

professores também podem alegar que aprender como usar e mediar o ensino com essas 

tecnologias pode demandar muito tempo de aprendizado por parte deles, o que não seria 

um bom resultado para o ensino e para o seu tempo para preparar as aulas.  

Diante disso nos perguntamos: aliar a tecnologia a educação não seria uma boa 

ideia? Talvez seria o primeiro passo para dar uma roupagem diferente ao ensino e fazer 

com que o aluno se sinta atraído por ele, fazendo com que queira aprender e descobrir o 

mundo a sua volta, sabemos que nem sempre a tecnologia poderá se aliar ao ensino pois 

as aulas ainda necessitam ser ministradas como sempre foram, com os mesmos padrões 

e regras, pois estas são as responsáveis por moldar o caráter do cidadão enquanto aluno. 
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1.2 Conhecendo o jogo 

 Para falarmos do jogo, primeiro temos que falar sobre o gênero que permeou a 

sua criação. 

De acordo com Oxford Dictionaries (2015), o termo RPG (Role Playing Game) 

vem do inglês, sendo que a palavra “Role” pode significar “papel” (atuação), “função”, 

“propósito” e até “protagonismo”, mas refere-se também a “passar por” ou “passar 

para” como “se passar por alguém ou por alguma coisa”, já “Playing”, é traduzido como 

“jogando” e “Game”, por sua vez, como “jogo” ou seja, RPG remete-se a: “ Jogando um 

jogo em que passamos por outras pessoas”, ou simplesmente “jogo de interpretação de 

papéis”. 

O gênero RPG (Role Playing Game ou jogo de interpretação de papéis) foi 

criado em 1974 com o complemento Dungeons and Dragons (Masmorras e Dragões) 

por Gary Gygax e Dave Arneson. (SALES, 2011) 

Inicialmente, Dungenos and Dragons era adicionado ao jogo Chainmail (cota de 

malha) como um complemento para dar novas funções ao jogo, mesmo sendo um 

complemento, mudou completamente o jogo original tornando-o totalmente diferente e 

inovador. 

De acordo com Gurps (2015) o jogo que é produzido dentro da classe RPG 

permite que os jogadores desempenhem papeis durante a partida usando uma narrativa 

criada colaborativamente. O RPG também possui regras que são pré-determinadas pelo 

mestre antes da partida começar, essas regras determinam o limite do que o jogador 

pode improvisar durante a batalha, por exemplo, uma partida é composta por jogadores, 

que andam nas casas do tabuleiro, inimigos que ficam sobre as casas e um mestre que 

usa a narrativa e as regras para direcionar os jogadores e determinar o que podem e o 

que não podem fazer. 

Neste tipo de jogo é possível atacar, defender, usar magias, comprar armas novas 

para seu personagem, além de personaliza-lo totalmente, eis um exemplo de partida de 

RPG, em um tabuleiro um grupo de amigos se depara com um dragão a cinco casas dali, 

usando um dado facetado de oito ou mais lados, um dos participantes arremessa o dado, 

ele consegue o número seis, este participante anda as casas necessárias e encontra o 

dragão a sua frente, pelas regras, o dragão manipulado pela narrativa pode atacar o que 

estiver na sua frente, mas não pode sair de onde está e nem seguir o participante. 

Novamente, usando o dado o mestre, joga-o para obter um número, esse número será a 

força do ataque do dragão, então supomos que o participante, à frente do dragão tenha 
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cinquenta pontos de vida e o dado arremessado pelo mestre que manipula o dragão tirou 

o número dez, o participante fica com quarenta pontos de vida. 

O participante atacado também tem o direito, na sua vez, de atacar o dragão, o 

dado é arremessado obtendo um número, então se o dragão possui quinze pontos de 

vida e o participante consegue vinte, o dragão é derrotado, se não os participantes 

continuam tentando até que consigam derrotar o dragão e avançar as casas. 

Uma das características dos jogo de RPG é a estratégia, que também é muito 

prezada em sala de aula, pois de acordo com Simonetti e Valentini (2010, p. 20), os 

jogos dentro da classe RPG são capazes de ativar várias áreas do cérebro do mesmo 

modo que se ativa quando aprendem algum conteúdo em sala de aula, da mesma forma 

como o aluno aprende conteúdo relacionado a linguagem, os lobos temporais se ativam 

igualmente como se ativam quando a criança aprende literatura em sala além de 

exercitar a memória ativando o córtex pré-frontal do mesmo modo que se ativa quando 

o aluno tem que decorar algum fórmula matemática para as provas. 

Os jogos que pertencem à classe RPG que podem ser usados em sala são vários, 

aqui vamos listar subgrupos do RPG, tentaremos obedecer a linha do tempo mostrando 

a evolução dos subgrupos até chegarmos ao jogo foco do nosso trabalho, salientamos 

que não nos aprofundaremos nos exemplos pois nosso foco não é esse, nos 

aprofundaremos somente em World of wacraft, componente essencial de nosso trabalho.   

Um dos primeiros jogos a serem mostrados em nosso trabalho é o jogo que deu 

origem ao RPG: Dungeons and Dragons: Heróis Arcanos, Divinos e Marciais, o 

livro nos traz as regras básicas e o que o jogador necessita para jogar o jogo e criar seus 

personagens. 
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Figura 3: Livro Dungeons and dragons: Heróis Arcanos, Divinos e Marciais 

 

 

Fonte: Extraído do site da Devir Editora 

O Livro do Jogador apresenta as regras oficiais da nova edição de 

Dungeons & Dragons, assim como tudo o que um jogador precisa para 

criar personagens dignos de aparecer em canções e lendas: novas 

raças, classes básicas, trilhas exemplares, destinos épicos, poderes, 

itens mágicos, armas, armaduras e muito mais.( DEVIR. Dungeons 

and Dragons: Heróis Arcanos, Divinos e Marciais. Disponível em: 

<http://devir.com.br/dnd/livro-do-jogador-1/>. Acesso em: 16 set. 

2015.) 
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Além do livro que citamos existem mais cinco, denominados de Linha Básica 

que completam o conjunto de regras e cenários para a execução do jogo, todos sob o 

nome de Dungeons and Dragons, estes são: Livro do Jogador, Livro do Jogador 2, 

Manual dos Monstros, Guia do Mestre, Escudo do mestre e Kit Introdutório. 

A mesma editora de Dungeons and Dragons ainda disponibiliza mais uma 

coleção inteira de livros relacionados ao jogo para construção de novos cenários e a 

obtenção de novos personagens. 

Continuando nossa linha do tempo temos o RPG Live Action ou Ação ao Vivo, 

este estilo de RPG se denomina desse modo pois os participantes não ficam mais presos 

a um tabuleiro ou a um só lugar, nesse modo de jogo os participantes utilizam o 

ambiente ao seu redor, usando-se ou não de uma narrativa para nortear a aventura, nesse 

modo também não temos pinos como heróis que andam casas, os heróis participantes 

são as próprias pessoas que jogam. 

 

Figura 4: Exemplo de caracterização e locação de espaço para a execução do jogo. 

 

Fonte: GAMASUTRA. Video Game Tabletop RPGs. Disponível em: 

<http://www.gamasutra.com/blogs/VictorDidra/20140904/224435/Real_time_in_Game_facial_

animation_changes_everything.php>. Acesso em: 16 set. 2015. 

Expressão originária da língua inglesa que significa “Ação ao Vivo”, 

o Live-Action é uma variante do RPG que se assemelha bastante a um 

teatro de improviso. Durante uma partida de Live-Action (ou 

simplesmente Live), os jogadores recebem um personagem com 
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histórico, objetivos, aliados e/ou inimigos, porém sem um roteiro 

específico ou falas. 

Assim como no RPG tradicional (de mesa), no Live os jogadores são 

donos de suas ações e escolhem os caminhos que irão seguir. No 

entanto, diferentemente dos jogos “de mesa”, em que as ações são 

meramente descritas, em um live o jogador tem que realizar a ação 

desejada. Como exemplo, podemos citar um cavaleiro que deseje 

subir em sua montaria. No RPG tradicional o jogador descreveria sua 

ação, já no live ele teria que montar um cavalo. 

Durante um Live-Action, você tem a oportunidade de exercitar sua 

criatividade, a interpretação e a interação com outras pessoas, bem 

como realizar suas fantasias, utilizando roupas e maquiagem da época 

em que se passa a história ou demonstrando seu conhecimento sobre o 

período. CONFRARIA DAS IDEIAS (Brasil). Live-Action. 

Disponível em: <http://www.confrariadasideias.com.br/LIVE-

ACTION.html>. Acesso em: 16 set. 2015. 

 

Podemos citar também nesta lista os RPGs que foram criados para console
2
, que 

funcionavam como os RPGs de tabuleiro, mas eram executados em plataformas 

especiais e específicas.  

Neste caso, quando nos referimos a console referimo-nos a aparelhos 

denominados “videoGames” que aceitam cartuchos, comumente conhecidos como “fitas 

de videoGame” esses cartuchos quando inseridos nos consoles permitem que o jogador 

execute o jogo que fora gravado dentro de si. 

Os RPGs para consoles ficaram muito famosos, pois com ele o jogador não 

precisava de mais nada para começar a jogar, o jogo possuía suas próprias regras, seus 

próprios personagens e seus próprios cenários, além de sua própria narrativa que era 

contada juntamente com o avanço do personagem no jogo. 

Um dos RPGs para console que pode mais se adequar à  classe RPG é Chrono 

Trigger para a plataforma Super Nintendo, que conta a história de Chrono que 

acidentalmente viaja no tempo e descobre que o mundo do futuro será destruído por 

Lavos, rapidamente ele e seus amigos começam a viajar no tempo para tentar destruir o 

inimigo e suas forças, assim salvando o mundo em que vivem e perpetuando-o para as 

futuras gerações. 

Continuando ainda na classe dos RPGs eletrônicos temos um dos focos de nosso 

trabalho: World of Warcraft. 

                                                           
2
 Console. s.m. Eletrônica. Conjunto de equipamentos específicos compostos por visores compatíveis e 

seus respectivos componentes cujo objetivo é auxiliar o funcionário responsável a comandar um sistema, 

por exemplo, uma emissora de televisão. DICIO (Brasil). Console. Disponível em: 

<http://www.dicio.com.br/console/>. Acesso em: 16 set. 2015. 
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Segundo o site oficial da Blizzard (2015) e sua linha do tempo, Warcraft foi 

criado em 1994 com o nome de Orcs & Humans, foi o primeiro jogo lançado pela 

empresa sob o selo de Blizzard Entertainment e o primeiro a pertencer a classe RPG, 

dois anos após Warcraft II é lançado com duas expansões: Tides of Darkness e Beyond 

the Dark Portal e se torna o jogo para computador mais vendido de 1996, em 2003 o ele 

passa por reformulações, novos cenários são adicionados, novas missões são 

implantadas e é lançado um RPG totalmente novo: Warcraft III: The Reign of Chaos 

tornando-o o jogo para computador mais vendido mais rapidamente da história. 

Após o primeiro jogo do título World of Warcraft ser produzido, vários outros 

vieram, com eles, expansões que aumentavam territórios e adicionavam personagens, 

até que a jogabilidade muda para uma nova plataforma: online. 

Assim inicia-se uma nova história acerca do título Warcraft, World of Warcraft é 

lançado classificando-se em um subgrupo dos RPGs: MMORPG, em seu primeiro dia 

de vendas quebra todos os recordes anteriores conseguidos pela empresa tornando-se o 

novo jogo lançado pela empresa a chegar ao primeiro lugar de vendas, em agosto de 

2005 World of Warcraft ultrapassa 4 milhões de jogadores em todo o mundo. 

Até nos dias de hoje a Blizzard lançou mais de seis expansões para World of 

Wacraft, e já tem uma programada para 2016 denominada “Legion” 

Essa descrição é necessária para provar que estamos lidando com um jogo 

mundialmente famoso, que permitiu que a literatura que carrega o mesmo título 

usufruísse da mesma fama. 

Sabemos que World of Warcraft é caracterizado em um subgrupo dos RPGs, 

respectivamente MMORPG e segundo Willian Fonseca (2008) a sigla se refere a 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game ou jogo de interpretação de 

personagens online e em massa para múltiplos jogadores, em sua maioria essa categoria 

de RPG permitem a criação de um personagem personalizável tanto em aspectos físicos 

como atributos e categorias como vemos em World of Warcraft. Inicialmente o jogador 

procura um servidor (site) compatível com o jogo em questão, essa compatibilidade tem 

que ser exata em versão do jogo, como a expansão, e versão de compilação, 

resumidamente, um jogador que possui a expansão Mists of Pandaria não conseguirá 

jogar em um servidor que hospeda a versão Warlords of Draenor. 

Depois de encontrar o site que hospeda a versão de sua preferência, o jogador 

deve criar uma conta para jogar, essa conta lhe dará um nome de usuário e uma senha. 
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Quando o jogador executar o jogo, o nome de usuário e a senha serão pedidos 

para a autenticação do mesmo, a partir deste momento o detentor da conta se deparará 

com uma tela de seleção e personalização de seu personagem, este deverá escolher o 

sexo de seu personagem, sua raça e sua classe, no caso, World of Warcraft permite 

várias combinações entre as raças e as classes.  

 

Figura 5: Tela de 

customização e seleção de personagem. 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Printscreen da tela de customização 

É a partir deste momento que nosso método de ensino proposto entra em ação, 

os alunos se desconectarão de seus jogos e irão para a sala de aula, essa primeira 

experiência com a visualização do jogo servirá para manter os alunos dentro do 

experimento, como uma “recompensa” caso fiquem no experimento até o final. 

Em sala o pesquisador explicará o conceito de espaço de Reuter para os 

participantes, simplificando ao máximo este conceito, que segundo o autor, possui 

quatro modos de análise do espaço:  
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“As categorias de lugares convocados: correspondentes ao nosso 

mundo ou não; exóticas ou não; mais ou menos ricas; urbanas ou 

rurais etc.: 

O número de lugares convocados: um único lugar; vários lugares, uma 

multiplicidade de lugares etc.; 

O modo de construção dos lugares: explícito ou não; detalhado ou 

não; facilmente identificável e estável ou não (o leitor tem apenas que 

identificar os lugares, ele jamais sabe se se trata dos mesmos) 

A importância ficcional dos lugares: simples moldura, elementos 

determinantes em diferentes momentos do desenrolar da história, até 

mesmo para as personagens constantes etc.” (REUTER, 2011, p. 51-

52) 

 

Usaremos dois modos de análise em conjunto: categoria de lugares convocados e 

o modo de construção dos lugares. Os modos serão essenciais para determinar a análise 

de um dos focos de nosso trabalho, a cidade de Dalaran: 

“Sempre que visitava Dalaran, Jaina se encantava como se fosse a 

primeira vez, tão bela era esta joia do céu de Nortúndria. Seus ricos 

pináculos em tons púrpura arranhavam o céu azul, uma impressão 

aumentada pelo fato de que a própria cidade pairava no dossel celeste, 

intocada e imperturbável diante dos problemas de Nortúndria logo 

abaixo. As ruas reluziam, os belos paralelepípedos vermelhos 

limpíssimos, e os habitantes, a maioria tão imperturbável quanto a 

própria cidade, caminhavam tranquilamente. Aqui, como em nenhum 

outro lugar, itens absolutamente maravilhosos eram vendidos e 

comprados por mercadores de todos os tipos de coisas raras e 

curiosas; aqui, como em nenhum outro lugar, era possível aprender 

feitiços e história sussurrados em corredores tranquilos e silenciosos.” 

(GOLDEN, 2012, p. 143) 

 

Pela descrição da cidade temos a certeza de que não se trata de uma cidade 

normal, já que paira no céu sustentada por forças sobrenaturais, referindo-se a um lugar 

que não existe em nosso mundo, também percebemos que a cidade é descrita com 

detalhes serenos que nos dão a oportunidade de classificar como um local explícito ou 

aberto, pois trata-se de uma cidade com abertura direta para o céu, elemento que se 

remete ao divino, já em como comparação temos Violet Hold, que se trata de uma 

prisão para criminosos do mundo de World of Warcraft, pelas suas características 

deduzimos que este é um espaço fechado, pois as celas, a ambientação a obscuridade do 

local, os ossos humanos jogados ao chão o tornam assim, passam a ideia de um lugar 

sombrio e perigoso. 

É através dessas explanações básicas que vamos identificar se está havendo 

entendimento sobre a narrativa e sobre os conceitos de análises. 
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Quando houver dúvidas sobre as análises e mesmo com explicações mais 

detalhadas não chegarmos em uma resposta aceitável, iremos para o jogo para 

analisarmos o espaço, e enquanto dentro do jogo usaremos a narrativa para determinar a 

falha em nossa análise, isso também servirá como uma autocorreção para os alunos, 

pois dentro do jogo identificarão sozinhos as características que deixaram passar por sua 

análise, assim consertando-a.  

Ao longo da atividade tentaremos aperfeiçoar a capacidade de análise 

produzindo discussões mais elaboradas sobre os elementos narratológicos. 

Dando sequência à atividade iremos nos reunir mais uma vez dentro do jogo, 

mas agora em grupo, o pesquisador também entrará no jogo e acompanhará 

propositalmente os alunos em um lugar específico, os alunos serão levados para 

Sholazar Basin situado no continente de Northrend, lá encontrarão um NPC (non 

playable character ou personagem não jogável) especifico, este será Rosarães Guima, 

personagem nomeado para homenagear Guimarães Rosa através de um anagrama
3
. 

Ao nos depararmos com o personagem discutiremos as semelhanças contidas no 

nome do personagem com um famoso escritor brasileiro e deixaremos que os 

participantes achem a resposta. Quando esta for encontrada, provocaremos uma 

discussão perguntando o por quê esse autor estaria em um jogo de computador, o que 

ele havia feito para ser inserido dentro deste, através desta discussão tentaremos 

incentivar os alunos a saírem um pouco da literatura de massa
4
 e irem para a literatura 

clássica brasileira, faremos um link entre os dois livros também pela temática de guerra 

que possuem e leremos trechos do livro Grande sertão: veredas para fazermos as 

comparações necessárias na obra de massa e na obra clássica. 

 

1.3Possibilidades de uso do jogo  

Como primeiro exemplo de jogo dentro da classe RPG temos Hearthstone: 

Hearoes of Wacraft. 

                                                           
3
 s.m. Palavra formada pela transposição das letras de outras palavras: Roma: Amor.” (DICIO, 2015) 

4
 Literatura de massa, consideradas best-sellers. Os Best-sellers não postulam qualquer reconhecimento 

artístico, conformando-se a um papel descartável, o que lhes faculta a multiplicação infinita de um único 

modelo. O Best-seller assimila da literatura os traços estéticos vigentes, e os atenua, para diluir o eventual 

caráter de constentação a algum sistema de dominação, seja estético, político ou ideológico, mas, para 

uma obra tornar-se um Best-Seller, ela deve passar pelo jogo do mercado, onde existem dois públicos: o 

investidor, que analisa a obra e sugere mudanças, visando aceitação do mercado e o público leitor, que 

opina sobre a obra. (ADRIANO RAMON LANI, 2015) 
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Segundo o site Marduktv (2015) Hearthstone é um jogo de cartas estratégico 

online, conhecido por CCG, é baseado em turnos em que cada jogador, em sua vez, 

pode jogar um número específico de cartas de acordo com a quantidade de cristais de 

mana que possui. 

Atualmente, o jogo possui nove heróis jogáveis, cada herói possuiu um tipo de 

deck (baralho) cada baralho possui as características de seu herói, como exemplo: o 

deck de Jaina Proudmore possui mais feitiços que qualquer outro deck, justamente por 

ser uma maga. 

Essas cartas possuem vários tipos de funções, algumas destas são: lacaios, que 

atacam outros lacaios inimigos e os heróis provocar, que se transformam em escudo 

obrigando os outros lacaios a atacarem primeiro para depois atacarem outro lacaio 

comum ou herói, feitiços, que podem gerar grandes quantidades de dano tanto em 

lacaios ou heróis, segredos que são como armadilhas, se ativam em um momento 

específico ou com um movimento especifico do inimigo. 

Esse jogo pode ser trabalhado em sala na disciplina de matemática em 

probabilidade, pois no baralho são aceitos um limite de trinta cartas, como o máximo de 

duas cartas iguais em um mesmo deck, desse modo, os professores jogando com os 

alunos podem determinar a probabilidade de tal carta sair e ir para a mão do jogador, 

podem determinar a probabilidade de quantos feitiços o jogador vai receber até chegar 

em um certo número de turnos. 

Figura 6: Tabuleiro de Hearthstone 
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Fonte:VIDEOGAMES, Rock. Hearthstone. Disponível em: <http://rockvideoGames.com/wp-

content/uploads/2014/03/hearthstone-screenshot.jpg>. Acesso em: 16 set. 2015. 

 

Outro jogo que pode ser aplicado em história é Sid Meier's Civilization V, que 

foi projetado para que o jogador viva em todas as eras da humanidade e faça sua 

civilização progredir e se tornar a melhor do mundo. 

 

Civilization V é um jogo de estratégia em turnos que faz parte da 

famosa franquia homônima. Desta vez, Sid Meier, responsável pela 

série decidiu arriscar em alguns aprimoramentos para a fórmula e 

abusar do poder da atual geração.  

Você conta com um total de 18 civilizações diferentes, cada uma com 

seus conceitos e características próprias. O objetivo de sua jornada é 

relativamente simples, pelo menos na teoria. Vivendo cada era da 

humanidade, da pedra até a espacial, sua facção deve se tornar a mais 

poderosa do mundo.  

Para isso, é necessário cumprir uma série de missões e administrar 

com cautela sua civilização. O jogador deve fazer com que várias 

áreas diferentes progridam, trabalhando para que sua economia, por 

exemplo, não fique defasada.  

Além disso, Civilization V conta com a possibilidade de compartilhar 

níveis através da internet, além de uma comunidade que permite troca 

de mensagens e acesso a um navegador dentro do jogo. GAMEVICIO 

(Brasil). Sid Meier's Civilization V. Disponível em: 

<http://www.Gamevicio.com/i/perfil/5/5563-1-sid-meier-s-

civilization-v-para-pc/>. Acesso em: 16 set. 2015. 

 

No RPG, o jogador tem que aperfeiçoar a tecnologia, economia, força militar, 

expansão populacional, diplomacia e etc, até que alcance a vitória, neste jogo é possível 

também visualizar e construir os monumentos pertencentes ao mundo real, como as 

pirâmides do Egito, a torre Eiffel, a estátua da liberdade, assim ao mesmo tempo, 

ensinando o aluno a que país pertence cada monumento, podendo criar um link com o 

material didático dos alunos e dos professores. 

Neste RPG, também, é possível visualizar os nomes das cidades famosas de cada 

país enquanto se joga, além de visualizar e controlar o nome dos povos e dos exércitos.  

 

Figura 7: Mapa do jogo 
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Fonte:Tela capturada do próprio jogo 

1.4RPG no Brasil 

De acordo com o site ZipRPG (2015), nos anos 80, os RPG ainda não haviam 

sido lançados no Brasil, aqueles que insistissem em ter algum deveriam pedir para que 

este fosse trazido de fora do país, com essa dificuldade de obtenção do material uma 

nova geração nasceu, denominada de geração xerox, nomeada desse modo pois era a 

partir desse meio que conseguiam as cópias que precisavam para começarem a jogar. 

No fim dos anos 80, o mercado começou a investir nos jogos da classe RPG, 

várias editoras começaram a produzir, traduzir e importar jogos de outros países, entre 

elas estava a Devir Livraria, GSA, Marques Saraiva entre outros, todos com o mesmo 

propósito: difundir a cultura RPG no Brasil. 

Nos dias atuais a produção de RPGs ainda continua, mas não como era antes, 

hoje prezando a praticidade as empresas tendem a lançar RPGs digitais, jogos que 

funcionem em computadores ou consoles, as empresas tentaram adequar o estilo de seus 

RPGs ao estilo da geração que provavelmente mais faz uso desses jogos, podemos citar 

a geração Y que estão na faixa dos vinte anos, mas não deixam de se divertir, de acordo 

com Rita Loiola (2015) esses jovens são impacientes e não gostam de esperar muito por 

algo, querem fazer muito, em muito pouco tempo, nasceram dentro da era digital, na era 

onde tudo é mais prático e rápido, curiosamente, também absorveram essas 
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características, os jogos de hoje acompanham essa rapidez, aparentemente todos os 

jogos que foram produzidos para meios digitais acompanham um sistema de regras 

automáticas que são interiorizadas ao decorrer do jogo, essas regras na maioria das 

vezes não vem acompanhadas por nenhum suporte linguístico, ou seja, nenhuma regra 

vem escrita em algum manual, pois certamente os jogadores dessa geração não teriam 

paciência para lê-las. 

 

1.5 RPG na sala de aula 

 

Em meados da década de 90 começou a se perceber que o RPG poderia dar 

início a um novo campo de estudo sobre a aplicação do jogo na educação. Mesmo que 

alguns professores desconheçam a pesquisa, o Brasil é um dos principais pesquisadores 

sobre o assunto, já foram realizados até alguns simpósios para discutir sobre a inserção 

do RPG na prática pedagógica. 

O RPG é vislumbrado como uma classe de jogos que proporciona interação social entre 

os participantes. 

A habilidade de estabelecer a cooperatividade começa na sua própria elaboração: 

é jogado em grupos, respectivamente necessita da cooperação de todos, tem um 

embasamento no discurso oral e escrito para a produção das narrativas a serem seguidas, 

além de estimular a troca de ideias, a interação entre todos os participantes. 

O RPG também tem sido contemplado como um jogo que provoca no 

participante, a pesquisa sobre a criação, sobre terras medievais e sobre outros dados, no 

desejo de criar um personagem bem estruturado e definido para suas aventuras. 

Algumas pesquisas afirmam que o RPG possui a capacidade de desenvolver 

competências e habilidades sugeridas pelos PCNs, além de ser considerado um 

instrumento que facilita a interdisciplinaridade e a contextualização de conceitos e 

ideias. 

Alguns professores tendem a não utilizar o método pois podem achar que ele 

substituirá as suas aulas normais e não dará espaço para o conteúdo que é programado 

pelo currículo, e não é bem assim, o RPG não deve substituir a aula do professor, ainda 

mais se o professor não possuiu contato e experiência com esse tipo de jogo ou não 
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possuir material suficiente para apoia-lo na produção de questões que envolva o 

currículo juntamente com os desafios do RPG. 

Sendo assim, o RPG pode ser considerado como um aparato as aulas que o 

currículo disponibiliza, do mesmo modo que se usa textos para informar como certo 

povo vivia pode se usar um RPG para mostrar aos alunos e deixar que presenciem o 

modo com que os antigos sobreviviam. 

Mas, mesmo assim, é preciso que o professor desenvolva as informações que 

foram abordadas enquanto em jogo, antes e depois, pois caso não seja feito, o aparato só 

se torna um “brincar por brincar” e não é isso que queremos, necessitamos que o aluno 

queira aprofundar seus conhecimentos tendo o jogo com motivador da pesquisa. 

Infelizmente, sabemos que a obtenção a esses matérias que ensinam a aplicação 

desses métodos envolvendo a sala de aula, na maioria das vezes, é muito difícil, pois é 

preciso fazer uma grande busca nas livrarias e na internet para que se obtenha o material 

desejado, e em algumas vezes se encontra esgotado mas não podemos desistir, mesmo 

na internet podemos encontrar lugares onde o acesso a experiências de outros 

professores que realizaram o método pode ser encontrada, nos dando oportunidade de 

usar e adaptar o método de acordo com a necessidade da sala em que se quer trabalhar, e 

também atualmente a própria Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

disponibiliza matérias referentes ao RPG para se trabalhar em sala. 

No site, é possível selecionar a área de ensino e o nível de ensino, depois de 

selecionados é possível escolher, no caso, o jogo que se quer trabalhar em sala, há até 

um programa especial para a recuperação da aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática que abrange o ensino fundamental e médio. 

 

O projeto Aventuras Currículo+ consiste em uma ação voltada para a 

recuperação da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática 

para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino 

Médio. As aulas, realizadas no pré-aula, pós-aula, e/ou contraturno 

escolar, são desenvolvidas com o auxílio de atividades didáticas 

produzidas por Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico 

(PCNP) da Rede Estadual de São Paulo, que lançam mão de 

conteúdos digitais sugeridos no Currículo+ para tornar o processo de 

ensino e de aprendizagem mais lúdico e interativo. O projeto ocorre 

nas escolas estaduais a partir de um processo de adesão. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(São Paulo). Aventuras Currículo+. Disponível em: 

<http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/aventuras>. Acesso em: 16 

set. 2015. 
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Figura 8: Site do Curriculo+ 

Fonte: Imagem capturada do próprio site 

 

 

2. Pesquisa de Campo: uma experiência com os alunos do Ensino Médio 

 Nossa experiência com os discentes do ensino médio se iniciou com certo receio 

por parte deles pois pensaram que nossa proposta seria mais um projeto de leitura 

enviado pelo governo, como o projeto “quebra-cabeça” que visa a leitura de livros 

clássicos da literatura brasileira para que após uma resenha seja produzida por eles, 

explicamos que nosso trabalho não se tratava de somente da leitura de livros e obtenção 

de resenhas, para melhor compreensão, mostramos que nenhuma resenha teria que ser 

feita, somente algumas análises de parte do livro sugerido, mas mesmo assim para que a 

análise não seja um “fazer por fazer” inserimos, ao decorrer das aulas, os alunos dentro 

do enredo de toda a história de World of Warcraft: Marés da Guerra, resumimos para 

todos que a história envolve Jaina Proudmore e sua incansável busca pela ordem no 

mundo, que estava sendo abalada por Garrosh que atacava incansavelmente os povos da 

Aliança. A destruição causada a Theramore, lar de Jaina, modificou a diplomata e 

encheu seu coração de ódio, travando uma batalha catastrófica contra a Horda. Para 

tentar causar um pouco mais de interesse em ler a história não revelamos o final da 

narrativa. 

Para preparar os alunos para a análise formulamos uma aula especial, 

adentramos a sala de aula dizendo que não iriamos naquele momento ler nada, mas 
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iriamos aprender algo: a magia contida em World of Warcraft o pesquisador começou a 

explicar todos os conceitos de magia de World of Warcraft, desde quando a magia foi 

ensinada aos humanos pelos dragões até quando a magia começou a ser modificada, os 

discentes ouviram com atenção e fizeram anotações sem que fosse pedido para que 

fizessem isso, implicitamente, essas informações seriam úteis para quando fossem 

analisar o espaço sugerido em World of Warcraft: Marés da Guerra, já que a narrativa é 

construída inteiramente por um mundo fictício baseado em magia mas, verossímil em 

partes com o mundo empírico, o que acabou atraindo a atenção dos alunos. 

Nas aulas seguintes o pesquisador usou o aporte teórico de Reuter (2011) para 

mostrar aos alunos como seria a análise do espaço, para que o entendimento fosse 

mútuo, os conceitos foram simplificados ao máximo sabendo que os participantes são 

alunos sem conhecimento teórico sobre o assunto e que não eram acostumados a fazer 

tal atividade analítica, inicialmente houveram muitas dúvidas sobre a análise, sobre 

quais características tornavam o espaço aberto ou fechado, se os elementos dos espaço 

eram relevantes ou não, se as cores que compunham os elementos modificariam a 

análise ou não, foi explicado que qualquer detalhe poderia ser considerado para a 

composição da análise, só teriam que pensar profundamente a respeito dos pormenores 

para a classificação correta desses. 

Logo, alguns alunos começaram a se mostrar desmotivados em relação a 

pesquisa, foi aí então que revelamos mais uma ferramenta de nosso trabalho: World of 

Warcraft: Warlords of Draenor, os alunos que antes se mostraram desanimados 

voltaram-se novamente para a pesquisa. 

Quando constatávamos que os alunos não estavam produzindo uma análise com 

características condizentes com o espaço que analisavam, íamos para o jogo onde se 

deparavam com o espaço e corrigiam sozinhos suas constatações sobre o espaço em 

questão. 

  Um dos espaços projetados para serem analisados durante a pesquisa foi a 

cidade de Dalaran, foi dada a oportunidade para os alunos que passeassem pela cidade 

para conhece-la, empolgados, pediram para que o pesquisador os levasse a todos os 

lugares que recordavam quando haviam lido alguns trechos do livro envolvendo a 

cidade, quando foi percebido que um único personagem não conseguiria visitar todos os 

lugares que os discentes se lembravam do livro, foi permitido que cada aluno criasse seu 

próprio personagem, o que pode ter sido talvez um erro pois, com tantas combinações 

de personagens os alunos levaram uma aula toda para se decidirem como personalizar e 
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criar seu personagem, por muitas vezes foi perguntado qual lado era bom ou ruim, pois 

tanto o jogo como o livro possuem duas facções mestras: a Aliança e a Horda, foi dito 

que não havia um lado bom ou ruim na narrativa, tanto em uma como a outra haviam 

heróis e vilões, pedimos que se recordassem da história para que ela os ajudasse a 

escolher um lado no jogo, alguns discentes pediram para ler alguns trechos da narrativa 

em PDF para decidirem a qual lado se juntar. 

Após todos se decidirem e criarem seus personagens, uma nova visita a World of 

Warcraft foi feita, o pesquisador ativou o modo party que se define no jogo como uma 

construção de um grupo fechado de pessoas em que todas fazem parte do mesmo objeto, 

após, reuniu todos os personagens dos alunos em um só lugar dentro do jogo e partiram 

para uma instancia especial dentro do aplicativo chamada “Theramore’s Fall” que 

retrata com a mesma perfeição da narrativa o que aconteceu com Jaina Proudmore, 

nesta instancia os alunos puderam combater junto com Jaina e seu exército os forças do 

mal que tentavam atacar a ilha, ao decorrer de todo o processo de participação na 

instancia os discentes puderam “vivenciar” o que leram no livro, a única coisa que não 

foi apreciada por parte deles foi não poderem alterar a história dentro do jogo, pois 

como na narrativa Theramore é explodida e somente Jaina sobrevive. 

Após participarem da instancia os alunos foram levados propositalmente para 

“Sholazar Basin” onde encontraram Rosarães Guima autor do livro fictício “ Grande 

Espinhaço: Veredas, foi perguntado se aquele nome soava familiar para alguns dos 

participantes, depois de vinte minutos, felizmente um aluno se lembrou, mas se lembrou 

somente do livro “Grande Sertão: Veredas” como nenhum aluno conseguiu lembrar o 

nome mesmo com o anagrama, o pesquisador disse, e também questionou a razão de um 

escritor tão famoso estar em um jogo, foi sugerido então que os discentes fossem para a 

biblioteca da escola onde se encontram vários exemplares do livro para constatar o 

porquê da estadia do personagem no jogo. 

Ao começar a folhear os livros o pesquisador perguntou qual seria a relação 

entre um livro e outro, quais características na história tornavam os livros semelhantes, 

novamente um dos alunos respondeu com receio que as semelhanças eram dadas pelas 

temáticas de guerras e conflitos nos dois livros, a resposta foi aceita e uma discussão 

começou para determinar quais eram as características que se assemelhavam entre os 

dois livros. 
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No fim da pesquisa uma análise definitiva foi pedida aos alunos, teriam que 

estabelecer uma relação entre a cidade de Dalaran e a magia, os alunos produziram a 

análise e entregaram para o pesquisador, desse modo a pesquisa de campo foi encerrada. 

 

 



38 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

 

3. Considerações finais 

 

 

Desde que a pesquisa foi iniciada, havia um certo receio por parte do 

pesquisador em dar andamento na pesquisa de campo pois não se sabia como os 

discentes iriam reagir diante a um trabalho desses, poderiam ter desistido na primeira 

aula, mas continuaram com empenho, pois como a tecnologia é um dado quotidiano 

global, os alunos poderiam ter conseguido o título do jogo e irem jogar em suas casas, 

mas não, permaneceram e continuaram até o fim, realmente conseguiram produzir suas 

análises, e por elas foi constatado que conseguiram aprender a analisar e comparar os 

elementos narratológicos, não houveram perfeições pois a habilidade de análise não foi 

exercitada durante muito tempo, mas as análises e as respostas orais que tivemos foram 

aceitáveis como é possível ver nos apêndices desse trabalho, os discentes receberam 

muito bem a proposta, respeitaram o pesquisador, consideraram as críticas e souberam 

ouvir, sabemos que essa proposta de trabalho pode ser aperfeiçoada vezes houveram 

dúvidas de como continuar as aulas teóricas, além de como continuar as próximas aulas, 

como lidar com outros alunos, mas como uma aula, podemos adaptar infinitamente para 

adequar a aula a realidade do aluno e da sala. 

Como é possível perceber, os participantes da pesquisa conseguiram se adequar 

e entender o método proposto, os materiais obtidos revelam isso, em todas as produções 

textuais que tivemos, conseguimos obter bons resultados em relação a pesquisa, por 

vezes tivemos respostas curtas de alguns alunos, mas objetivas, conseguiram extrair do 

conteúdo explanado recursos para fundamentar suas respostas e mais, alunos que não 

estavam acostumados a produzirem análises conseguiram em pouco tempo absorver e 

processar informações suficientes para sintetizar seus textos, sendo assim podemos 

dizer que nossa proposta foi idealizada, executada e bem sucedida, mesmo que 

houveram alguns obstáculos burocráticos durante sua execução, ainda assim 

conseguimos obter os resultados que almejamos desde o projeto dessa monografia. 
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Anexo (A) 

Participante 1 

“A muito tempo, quando a magia foi ensinada aos humanos pelos dragões, um novo 

tipo de magia apareceu, quando a criatividade dos humanos foi adicionada a magia 

ancestral dos dragões a magia arcana apareceu, com ela a cidade de Dalaran já foi salva 

uma vez, e é com ela que a cidade se mantém no céu, todas as cores que a magia possui 

a cidade possui também.” 
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Anexo (B) 

Participante 2 

“Quando a história foi lida percebemos que a magia tem forte relação com a cidade, a 

magia está fazendo com que a cidade fique no céu e não caia, por isso ela é dessa cor, a 

magia arcana sustenta a cidade.” 
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Anexo (C) 

Participante 3 

“A cidade de Dalaran reflete as cores da magia arcana, que são lilás, rosa e azul, são as 

mesmas cores que a cidade mostra, tanto nas construções como no chão da cidade, estas 

cores também são as cores do mago Antonidas que era o mentor de jaina, ele era um dos 

magos mais poderosos da história, ele foi um dos primeiros a usar a magia frost, de gelo 

pra combater os inimigos.” 
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Anexo (D) 

Participante 4 

“Quando vemos a cidade percebemos que ela possui as mesmas cores da primeira magia 

que apareceu no mundo do livro, as cores da cidade e da magia também estão na roupa 

de quase todos os moradores e vendedores da cidade, quase todos os moradores são 

membros do Kirintor que são como uma força especial de batalha, como os policiais 

mágicos que defende Azeroth do mal, também quando vemos a cidade vemos que as 

torres se parecem com os cajados mágicos que os magos tem.” 
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Anexo (E) 

Participante 5 

“A cidade de Dalaran nos passa a ideia de tranquilidade, pois é iluminada por cores e 

objetos encantadores como o primeiro tipo de magia que foi descoberta em World of 

Warcraft: a magia arcana que possui as mesmas cores da cidade, e o ar de mistério 

desses objetos nos deixam curiosos para descobrir a magica que pode haver neles, nos 

prendendo assim cada vez mais em busca de novidades 
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