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RESUMO 

 

A presente pesquisa defende que a multimodalidade (KRESS, 2004) presente em jogos de 

role-playing game (RPG) para vídeo games podem proporcionar a aquisição lexical de Inglês 

como Língua Estrangeira (ILE). Esse ganho linguístico parece possível porque esse gênero de 

jogo apresenta leitura extensiva e imersa em um ambiente multimodal, o que permitiria 

redundância de informações via diferentes modos, numa situação de aprendizagem de línguas 

baseada em tarefas reais, o que parece levar à compreensão de itens lexicais desconhecidos. 

Para tal, basear-se-á nos princípios da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987) como base 

teórica, e adotar-se-á a metodologia de base qualitativa como meio de coleta e análise de 

dados. Os participantes da pesquisa serão aprendizes de língua inglesa de nível iniciante e que 

têm por costume jogar vídeo games como opção de lazer. 

Assim sendo, a presente pesquisa buscará compreender como um ambiente multimodal de uso 

da LE pode facilitar a compreensão e consequente apreensão da mesma, e como o 

processamento da informação redundante se dá durante as sessões de jogo. 

 

 

 

Palavras-chave: Vídeo games. Multimodalidade. Protocolo verbal. Aprendizagem de inglês. 

Linguística cognitiva. 
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ABSTRACT 

 

It is argued in the present research that the multimodality (KRESS, 2004) in role-playing 

game (RPG) video games may trigger English as a Foreign Language (EFL) lexical 

acquisition. This linguistic profit seems to be possible due to the fact that this game genre 

features extensive reading immersed in a multimodal environment, which would allow 

information redundancy through different ways, during real task-based language learning 

events, that seems to lead to the understanding of unknown lexical items. 

 For this purpose, this thesis will be based on the principles of Cognitive Linguistics 

(LAKOFF, 1987) as theoretical basis, and will adopt qualitative-based methodology as a 

means of collecting and analyzing data. The survey participants are English language learners 

from beginner level and that are used to play video games as a leisure option. 

Thereby, the present research will seek to understand how a FL multimodal environment can 

facilitate understanding and consequent intake, and how the processing of redundant 

information takes place during the game sessions. 

 

 

 

Keywords: Video games. Multimodality. Think-aloud protocol. English learning. Cognitive 

linguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por diversas vezes ao longo de minha carreira no magistério de inglês como língua 

estrangeira (doravante ILE), deparei-me com um quadro no qual alunos demonstravam 

conhecimento lexical que não lhes havia sido ensinado. Esse conhecimento, relatam eles, 

havia sido adquirido através de jogos de vídeo game. A frequência com que esse relato se 

repetia despertou minha atenção e interesse. Após uma pesquisa teórica inicial, cujos 

resultados foram apresentados em minha monografia de conclusão de curso de especialização 

em Linguística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de ILE (LEÃO, 2011), pude concluir que 

os jogos de vídeo game do gênero role-playing game (doravante RPG) seriam especialmente 

interessantes no que tange à aquisição1 lexical. Esse gênero, por um lado, apresenta leitura 

extensiva e imersa em um ambiente multimodal e, por outro, por ser um jogo, proporciona 

alta motivação para a extração de sentido, mesmo que este se apresente em uma língua que o 

jogador não domina.  

A presente pesquisa tem por objetivo observar na prática como esse aprendizado se dá 

durante as sessões de jogos de vídeo game de RPG. Para tal, o uso de protocolo verbal por 

parte dos jogadores durante o jogo é a principal fonte de dados. Através desses registros, 

observa-se como e o quanto a multimodalidade presente influencia nesse processo cognitivo.  

O uso de tecnologias atuais e presentes no cotidiano dos alunos é frequentemente 

relatado pelos mesmos como facilitador do processo de aprendizagem de língua estrangeira 

(doravante LE), em especial no caso do aprendizado de língua inglesa. A distância entre esses 

aprendizes e as comunidades falantes da língua que estudam parece ser suprida através do uso 

dessas tecnologias. Essa prática aparentemente está disseminada no meio leigo – os alunos 

relatam assistir filmes e séries, acessar a internet e jogar vídeo games, entre outros, quando 

sentem a necessidade de melhorar sua competência na LE que estão estudando, e que 

aprendem através desses meios até mesmo quando não os utilizam para esse fim.  

Essa crença entre os leigos é encontrada na afirmação apresentada pela figura a seguir 

(Figura 1) retirada de uma página de fãs de vídeo games em uma rede social, e ratificada 

pelos participantes do grupo através de “curtidas” – ação de demonstrar concordância através 

                                                           
1 Apesar da distinção feita por Krashen (1981) entre aquisição e aprendizagem, onde o primeiro corresponde ao 
processo de assimilação natural, intuitivo e subconsciente decorrente das interações em situação real vivida pelo 
indivíduo, e a segunda refere-se à atenção dada à língua através de instrução; os dois termos serão utilizados 
indistintamente ao longo do presente trabalho, significando o desenvolvimento de conhecimento em língua 
estrangeira, assim como em Zilles (2001) e Souza (2004; 2007) dentre outros autores. 
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do clique no botão “curtir” –, compartilhamentos – quando o usuário retransmite a imagem 

em sua página pessoal –, e comentários (Anexo B). 

 

 

Figura 1 - Imagem compartilhada em rede social 

Fonte: Facebook.com 

 

No entanto, esse quadro aparenta ainda não ter sido muito aprofundado no campo das 

pesquisas especializadas em ensino/aprendizagem de LE.  

Nos últimos anos pôde-se perceber que o número de pesquisas - especialmente em 

programas de pós-graduação em Linguística Aplicada (doravante LA) - que apresentam 

metodologias de ensino através de ambientes virtuais de aprendizagem (doravante AVA) e 

desenvolvimento de materiais didáticos digitais e multimidiáticos têm crescido 

exponencialmente, como podemos observar, por exemplo, nos anais das duas últimas edições 

do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (Anais CBLA, 2012; 2013). No entanto, de 

acordo com Purushotma, Thorne & Wheatley (2009), muitas dessas propostas representam 
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apenas metodologias e atividades já comuns em sala de aula apenas reproduzidas no meio 

digital. Para o aluno, mudou-se apenas o veículo, o suporte, mas as propostas, os métodos e os 

objetivos permanecem os mesmos. No uso de filmes, séries, internet e vídeo game feito por 

parte dos alunos, não são oferecidas atividades pedagógicas com fins de assimilação de 

conteúdo referente à aprendizagem de idioma. O que se têm são objetivos diversos, como o 

entretenimento, por exemplo, que só poderão ser alcançados através da LE. A língua deixa de 

ser o fim para assumir a posição de meio pelo qual o real objetivo do aprendiz será alcançado. 

Neste sentido, os jogos de RPG oferecem tarefas reais nas quais a compreensão e uso da 

língua estrangeiras são necessários a fim de que possam ser completadas com sucesso. Assim 

sendo, apesar de não terem o aprendizado de línguas como proposta final, esses jogos 

parecem contribuir para tal nos moldes propostos pela abordagem de ensino de línguas 

baseada em tarefas (LONG & CROOKS, 1992 apud PICA, 2009; ELLIS, 2000). 

Jogos de RPG oferecem grande quantidade de informação textual apresentada através 

de vocabulário comum e frases curtas. Além disso, o ritmo de recebimento dessas 

informações é controlado pelo próprio jogador. Krashen (1981) aponta essas características 

como requisitos para que um insumo fornecido em LE fosse compreensível ao aprendiz. No 

entanto, mais além do que a mera exposição ao insumo compreensível como propõe Krashen 

(idem), nos jogos de RPG, esses textos se dão através da fala (apresentadas em legendas) de 

personagens não-jogadores (non-player characters, doravante NPCs)– i.e., personagens de 

inteligência artificial simulados pelo próprio jogo – que costumam dar dicas, indicar caminhos 

e delegar tarefas e missões; através de objetos encontrados ao longo do jogo, como livros, 

cartas, placas e outros que contém texto; ou mesmo através de instruções diretas fornecidas 

pelo jogo. Essa grande quantidade de insumo ao mesmo tempo compreensível e 

contextualizado é indicada como ideal para o aprendizado de línguas estrangeiras por diversos 

autores (GASS, 1997; BROWN, 2007; GEE, 2007, 2008; PETERSON, 2010; SOARES, 

2012). 

No que diz respeito à manipulação desse insumo, Gass (1997, apud SOARES, 2012) 

indica que será esse uso o responsável pelo desenvolvimento da língua-alvo. Isto porque, 

durante a interação onde o insumo é fornecido, frequentemente ocorre a negociação de 

sentido entre os interlocutores (mesmo que alguns deles não sejam reais, como os NPCs). 

Segundo a autora, é através da negociação de sentido que o aprendiz vai ganhar informações 

adicionais sobre a língua além de focar sua atenção em estruturas particulares, e este foco 

seria o primeiro passo para o desenvolvimento da interlíngua. 
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Dentre os diferentes usos da língua alvo que um jogador lançará mão, Soares (2012) cita 

como exemplos a interação com a interface do jogo, a interpretação das missões e histórias 

fornecidas pelos NPCs, a compreensão da descrição de itens e equipamentos que poderá 

utilizar durante o jogo, dentre outros. Mais além, Gee (2008) complementa que a 

interpretação na língua alvo e a reflexão sobre a mesma serão desencadeadas não apenas no 

ambiente do jogo, como também em torno de diversas práticas compartilhadas, como, por 

exemplo, na sessão de perguntas frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions) do site do 

jogo ou outros sites sobre o jogo, nos guias de estratégias disponibilizados pelos jogadores em 

páginas da internet e de “detonados” (walkthroughs, onde jogadores que já concluíram o jogo 

indicam o passo a passo de cada fase), no compartilhamento de cheats (formas que os 

jogadores encontram para se aproveitar de certos erros do jogo) e no diálogo em fóruns de 

discussão.  

Acrescenta-se a isto a multimodalidade presente nos jogos de vídeo game, que ajuda o 

jogador a fazer sentido do texto mesmo quando apresentado em uma língua que ele não 

domina, repleta de vocabulário que ele desconhece. Esses diferentes modos de representação 

podem apresentar-se, por exemplo, como imagens, sons e pequenas cenas que ilustram os 

textos, facilitando a compreensão e permitindo a inferência de itens lexicais desconhecidos 

pelo jogador. Brown (2007) defende que as tecnologias de informação e comunicação 

(doravante TICs) – e, dentre elas, os vídeo games – favorecem a aprendizagem de línguas 

adicionais. Isto porque, segundo o autor, o ambiente das TICs é multimodal e com variados 

recursos disponíveis, atendendo, assim, a diferentes estilos de aprendizagem (GARDNER, 

1983) durante a exposição ao insumo. 

Além disso, os vídeo games de RPG proporcionam feedback imediato para escolhas 

feitas em momentos decisivos. Caso o jogador não compreenda bem os textos ou os 

compreenda incorretamente, ele não será capaz de completar suas missões ou mesmo poderá 

vir a se encontrar em uma situação problemática como resultado de suas escolhas erradas. De 

forma geral, os feedbacks negativos que encontramos nesse gênero são cômicos ou, no 

mínimo curiosos, o que reduz o estresse do aprendiz perante o erro, e, principalmente, o 

receio de errar, além de representarem pistas cognitivas altamente revocáveis. Esse efeito é 

ideal para a aquisição linguística uma vez que, conforme Lyster & Ranta (2007) indicam, o 

erro é o melhor caminho para a aquisição. E sendo uma atividade de escolha do próprio, a 

frustração e bloqueio que o erro e a incompreensão normalmente causam também diminuem 

consideravelmente.  
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O uso de vídeo games de RPG para fins de aquisição lexical parece ajudar, ainda, a 

treinar os alunos no uso de seu conhecimento prévio de situações reais para o aprendizado e 

aquisição que vão além do ambiente de sala de aula. Esse preparo é o objetivo das propostas 

de aprendizagem baseada em tarefas, onde os alunos simulam situações cotidianas em sala de 

aula de modo a desenvolver a LE de maneira contextualizada, o que facilitaria a sua 

assimilação e evocação (RICHARDS & RODGERS, 2001). De forma similar, com os jogos 

de RPG, o aprendiz passa a estar preparado no sentido de que será competente para se 

comunicar e compreender por possuir um conhecimento lexical contextualizado e facilmente 

revocável ao ser encontrar novamente naquela situação de uso simulada pelo jogo. Mais além, 

a percepção da aprendizagem através de uma TIC parece trazer autonomia ao aprendiz no 

sentido de tirar proveito das situações autênticas de uso que ele se depara, sejam elas virtuais 

ou não, para expandir cada vez mais seu conhecimento da língua. 

Segundo Leffa (2000), a aprendizagem incidental do léxico vem despertando o 

interesse de pesquisadores devido às suas diversas vantagens em comparação ao ensino direto 

do vocabulário, dentre as quais o autor destaca: (1) ser contextualizada, transmitindo ao 

aprendiz toda a riqueza que envolve o sentido e o uso da palavra; (2) ser pedagogicamente 

eficaz, ao possibilitar a concomitância das atividades de compreensão do léxico e 

compreensão de leitura; e (3) ser mais individualizada, uma vez que o léxico adquirido vem 

de textos selecionados pelo próprio aluno. 

Essa pesquisa, portanto, busca compreender como o uso de vídeo games de RPG pode 

contribuir para o aprendizado de uma língua estrangeira para que se possa considerá-lo para 

implementação em sala de aula ou para indicá-lo aos alunos como forma de expandir a 

aquisição para fora de sua classe. 

O objetivo geral da presente pesquisa é compreender se e como a multimodalidade 

presente nos jogos de vídeo game de RPG proporcionaria aquisição lexical a estudantes de 

inglês como LE. Para tal, têm-se como objetivos específicos responder às seguintes perguntas: 

 

1. Quão compreensível para os jogadores é de fato o insumo oferecido pelo jogo 

utilizado? 

2. A multimodalidade proporciona aos jogadores pistas cognitivas que facilitarão a 

revocação (recall) dos itens lexicais?  

3. De que formas a multimodalidade presente no jogo é usada pelos jogadores como 

ferramenta para facilitar a compreensão? 
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A hipótese aqui sustentada é a de que a multimodalidade propiciada pelos jogos de 

vídeo game de RPG permite a redundância de informações, o que, segundo Souza (2004), 

possibilita que o aprendiz compreenda por outros canais a informação que não pode ser 

compreendida por via do texto escrito apenas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fim de que se conduza a presente pesquisa, faz-se necessário que apontemos alguns 

pressupostos teóricos que nortearão nossa análise. Dentre esses pressupostos encontraremos 

noções de Linguística Cognitiva, Aquisição Lexical, Multimodalidade, Abordagem Baseada 

em Tarefas e Jogos de Vídeo Game e RPG. 

 

2.1 Linguística Cognitiva 

A Linguística Cognitiva surge no final da década de 80 em oposição às teorias 

formalistas e, em especial, ao gerativismo, de onde seus primeiros pesquisadores se 

rescindiram. Apesar de permanecer, na concepção cognitivista, a hipótese gerativista do 

inatismo2, diversas outras teorias dessa corrente teórica são criticadas.  

Diferentemente dos gerativistas, os cognitivistas não consideram que a linguagem seja 

um componente autônomo da mente humana. Nessa nova concepção, todas as faculdades 

mentais são interdependentes; ou seja, sempre estão em constante diálogo umas com as 

outras, desenvolvendo raciocínio conjuntamente, independentemente do tipo de coisa que se 

esteja raciocinando no momento, exterminando-se, então, com a visão modular da mente. 

Mais ainda, rompe-se com a distinção entre conhecimento linguístico e conhecimento não-

linguístico, passando-se a considerar todo e qualquer produto consequente do raciocínio 

simplesmente como conhecimento. 

A atividade cognitiva partirá da captação de dados da experiência, que, após 

compreendidos, são armazenados na memória. O cérebro humano possui a capacidade de 

organizar, acessar, conectar, utilizar e transmitir adequadamente esses dados, porém esses 

aspectos somente se concretizam socialmente, o que quer dizer que eles “não refletem apenas 

o funcionamento de nossa mente como indivíduos, mas como seres inseridos em um ambiente 

cultural – relação sistemática entre linguagem, pensamento e experiência” (MARTELOTTA 

& PALOMANES, 2011). Percebe-se assim que as questões extralinguísticas e o contexto de 

uso passam a ser de grande valia para essa corrente teórica. 

Na Linguística Cognitiva, dá-se grande importância ao contexto nos processos de 

significação, pois acredita-se que não existam significados prontos, apenas mecanismos de 

construção de sentidos, construção essa que se dará através de dados contextuais, por serem 

ricos e dinâmicos. Por resultarem de complexos processos de integração entre vários domínios 

                                                           
2 No gerativismo, acredita-se que a capacidade que somente os seres humanos possuem de falar e entender uma 
língua se dá graças a um dispositivo inato que possuímos em nossas mentes.  
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do conhecimento, os significados são elementos mentais instáveis que variarão de acordo com 

as experiências de cada indivíduo. A linguagem é vista como uma forma de ação; i.e, é através 

dela que praticamos ações como comentar, narrar, orar, ensinar, discursar, dentre muitas 

outras atividades. É através do uso linguístico que enquadramo-nos nos diversos papéis 

sociais do dia a dia. 

De acordo com Geeraerts (1995), um dos princípios fundamentais da Linguística 

Cognitiva é a primazia da semântica na análise linguística. Se a função básica da linguagem é 

a categorização, por consequência teremos a significação como fenômeno linguístico 

primário. Mais ainda, a função de categorizar o mundo implica que o significado linguístico 

não pode ser dissociado do conhecimento do mundo, e, assim sendo, não se pode afirmar a 

existência de um nível sistêmico de significação à parte do nível do conhecimento do mundo 

associado às formas linguísticas. (SILVA, 2004). 

O ato de comunicar-se nunca é feito individualmente; a significação é negociada entre 

os interlocutores. Trata-se de uma atividade compartilhada, onde os interlocutores realizam 

uma série de movimentos que os levarão à compreensão mútua. Por isso mesmo, os 

cognitivistas rejeitam a visão da estrutura gramatical como algo dissociado do significado. 

Utilizamos as estruturas gramaticais nessa negociação de significado objetivando a 

transmissão e o entendimento entre os interlocutores, o que enfatiza a importância da 

interação e do ambiente sociocultural na compreensão do fenômeno da linguagem. E, uma vez 

que o funcionamento da língua está relacionado a questões cognitivas e interacionais, a 

sintaxe – ou qualquer outro aspecto da língua – não poderia ser autônoma, mas sim 

subordinada a mecanismos semânticos processados pela nossa mente durante a produção 

linguística em determinados contextos de uso. Assim sendo, a significação não advém de uma 

relação entre símbolos e dados do mundo real independentes, mas sim do fato de que as 

palavras e as frases assumem seus significados dentro do contexto (KENEDY & 

MARTELOTTA, 2003).  

Por ser um processo interacional, temos os usuários da língua no centro da construção 

do significado. O falante deixa de ser visto simplesmente como manipulador de regras 

preestabelecidas – como diriam as correntes formalistas – para ser visto como “um produtor 

de significados em situações comunicativas reais nas quais interage com interlocutores reais” 

(MARTELOTTA & PALOMANES, 2011). A gramática será um conjunto de princípios; 

porém, esses princípios são dinâmicos, pois se associam às rotinas cognitivas moldadas, 

mantidas e modificadas pelo uso (LANGACKER, 1987). Assim, determinadas escolhas 

linguísticas são feitas de acordo com o que se intenciona veicular, e os elementos linguísticos 
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possuem justamente a função de garantir que a perspectiva que o falante intenciona seja, de 

fato, transmitida. 

O cognitivismo indica que há interação também entre os subcomponentes da linguagem, 

o que refuta a separação entre léxico e sintaxe. Na teoria das construções gramaticais 

(GOLDBERG, 1995), é proposto que a unidade preliminar da gramática é a construção 

gramatical, que seria qualquer elemento formal diretamente associado a algum sentido, 

alguma função pragmática ou alguma estrutura informacional. Incluem-se, portanto, não só 

palavras, mas também expressões idiomáticas e até padrões sintáticos abstratos 

(MARTELOTTA & ALONSO, 2012). Trata-se, então, de um pareamento entre forma e 

sentido que se dá em todas as construções gramaticais, de morfemas a sentenças inteiras. 

A partir do contato com o mundo a nossa volta, estruturamos, então, o pensamento em 

nossas mentes. A teoria dos esquemas afirma que todo o conhecimento é organizado na mente 

em unidades, cada unidade sendo um esquema. As informações são armazenadas dentro 

dessas unidades de conhecimento, o que faz dos esquemas um sistema conceitual que 

formamos para representar e utilizar todo o conhecimento que adquirimos.  

Os esquemas são construídos dentro de enquadres mentais, denominados Modelos 

Cognitivos Idealizados (MCIs), referentes a um tema específico (scripts), o que facilita na 

organização mental das informações. O cérebro humano possui uma capacidade limitada, e, 

ao formarmos relações temáticas entre esquemas, não apenas reduzimos o esforço mental e o 

tempo de acesso quando revocamos um conhecimento, como também contamos com o 

andaimento fornecido por essa compreensão estruturada, que nos auxilia a organizar e 

interpretar novas experiências. (KODA, 2004). 

Através dos MCIs, o falante pode organizar rápida e economicamente suas novas 

percepções em grupos, o que ocorre em processamento automático; ou seja, de maneira 

efetiva e sem a demanda de um grande esforço mental. Quando um indivíduo experiência 

algo, ele relaciona essa experiência ao que ele já vivenciou anteriormente – i.e., ancorando a 

nova experiência em um enquadre já existente. Em outras palavras, essas categorias - os 

enquadres - são construídas através da convergência entre o que é percebido na experiência e 

o conjunto de imagens que o falante já possui estocado em sua mente. Juntos, a nova 

informação e o enquadre já existente se transformarão em um único enquadre que servirá de 

referência para as próximas experiências, num processo sem fim de desenvolvimento da 

esquemata. Por outro lado, se uma experiência apresenta algo que não convirja com nenhum 

dos MCIs existentes, um novo será construído por contraste com os existentes e servirá como 

base de comparação para as experiências seguintes da mesma forma. 
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É com base nessa vertente teórica que Brown (2007) afirma que a associação com um 

significado é necessária no aprendizado de um idioma, pois o aprendiz adquire a língua 

melhor quando as palavras, estruturas e elementos do discurso estão associados a coisas 

importantes para sua sobrevivência e típicas de sua vida. É nesse sentido que Gee (2008) 

propõe que o aprendizado se dá de maneira mais eficiente quando o significado está situado, e 

que, por esse motivo, “os jogos de vídeo game são bons em colocar a língua no contexto de 

diálogo, experiência, imagens, ações e funções. (…) Eles permitem que a língua seja 

contextualizada”3 (GEE, 2008, pág. 36). Para tal afirmação, é importante destacar ainda a 

observação de Soares (2012, pág. 22) de que “apesar de o ambiente dos games ser virtual, o 

contexto é real”.  Em outras palavras, mesmo se tratando de um ambiente e interlocutores 

simulados - ou seja, não-reais -, o propósito e o engajamento na atividade são reais, não são 

simulados, e, por isso, imersivos, o que traz mais significado às palavras e frases na língua-

alvo apresentadas pelo jogo. 

É justamente este processo de formação e expansão de MCIs através do insumo situado 

que se pretende investigar na presente pesquisa, dentro do contexto de aprendizagem de LE. 

Acredita-se aqui que a multimodalidade abundante nos jogos de vídeo game de RPG 

proporciona (1) um contexto situacional e de interação que, mesmo que virtualmente 

simulada, expõe o aprendiz à comunicação autêntica; e (2) diversas vias de insumo 

redundante que permite a associação dos itens lexicais desconhecidos a esquemas já 

existentes ou a formação de novos esquemas. Dessa forma, a experiência obtida através do 

jogo desencadearia processos cognitivos na mente do jogador, levando-o ao aprendizado da 

LE utilizada. 

 

2.1.1 Aquisição lexical 

Aprender o léxico, ou vocabulário, é frequentemente indicado pelos alunos como um 

dos maiores objetivos de se estudar determinada língua estrangeira (LEFFA, 2000; 

FREITAS&PESSOA, 2008; BALDO, 2009). Apesar da maior ênfase nos campos da 

Linguística em pesquisas que abordem questões sintáticas (LEFFA, 2000), para o público 

leigo, a quantidade de palavras compreendidas na língua alvo é como um termômetro para 

indicar se o indivíduo a domina ou não. Essa crença, por parte dos aprendizes, não é sem 

razão. Leffa (idem) aponta que a aquisição do vocabulário é um dos aspectos mais 

importantes do processo de aprendizagem da língua estrangeira. Segundo o autor,  

                                                           
3 Tradução sugerida para: “Video games are good at putting language into the context of dialogue, experience, 
images, and actions. (…) They allow language to be situated.” 
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Se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar 
entre o léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico: compreenderia mais 
um texto identificando seu vocabulário do que conhecendo sua sintaxe. Da 
mesma maneira, se alguém tiver que escolher entre um dicionário e uma 
gramática para ler um texto numa língua estrangeira, certamente escolherá o 
dicionário. Língua não é só léxico, mas o léxico é o elemento que melhor a 
caracteriza e a distingue das outras.  

(LEFFA, 2000) 
 

O que o autor intenciona é que, mesmo sendo reconhecida a importância do 

conhecimento sintático para a fluência em uma língua, a compreensão lexical é condição sine 

quoi non para se alcançar uma informação dada. Neste sentido, Baldo (2009) ratifica o 

apontamento de Leffa, ao indicar que, para que a compreensão seja possível, “o conhecimento 

das palavras presentes em um texto aponta sempre como a primeira condição necessária, 

ainda que não suficiente”. Por este motivo, segundo Freitas & Pessoa (2008), as maiores 

dificuldades apresentadas pelos alunos em nível inicial de aprendizado de línguas são 

relacionadas à aquisição de novos itens lexicais; e não possuir um vasto repertório linguístico 

pode levar o aluno à resistência às atividades propostas e, consequentemente, torná-lo 

dependente do professor, o que parece ser de grande desestímulo ao aprendizado. 

Apesar de sua relevada importância para a linguagem e sua existência milenar, os 

linguistas ainda encontram grande dificuldade para definir o que é uma palavra. 

Primeiramente, apesar de ser facilmente reconhecida como tal por leigos - que poderiam 

defini-las como “uma sequência de letras delimitada em ambas as extremidades por um 

espaço” (LEFFA, 2000), para a Linguística esta seria apenas a definição de um significante, e 

não abordaria toda a carga atribuída a um vocábulo pelo seu significado. Uma palavra não 

será qualquer sequência aleatória de letras; ela necessita de sentido. Por outro lado, delimitar 

uma unidade mínima de sentido para que uma palavra seja considerada uma palavra torna-se 

uma tarefa árdua, uma vez que, em um único vocábulo, pode-se reunir diferentes acepções, 

diversos conceitos que uma pessoa pode reunir em sua mente, e inúmeras significações dentro 

de diferentes contextos. Por este motivo, outros termos como item lexical, vocábulo, lexema 

dentre muitos outros são utilizados numa tentativa de atribuir maior cientificidade à palavra 

enquanto objeto de estudo, ainda que sejam tão difíceis de definir quanto a primeira. Ainda 

assim, mesmo com a dificuldade em defini-lo, não se pode discutir a importância que o léxico 

possui.  
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O contexto em que se apresenta também será de grande importância para a 

compreensão de qual significado, dentre a vasta gama de possibilidades de sentido, o 

vocábulo representa em determinado texto. Neste sentido, Leffa (2000), indica que 

 

(...) a compreensão de um item lexical, vai muito além de uma 
ascepção retirada de um dicionário. Seu sentido se forma para o leitor através 
de uma processo interacional realizado entre o vocábulo e o contexto em que 
se encontra. O contexto indicará ao interlocutor quais das nuances possíveis 
ao vocábulo se está utilizando. Na verdade, o que se tem entre o texto e a 
palavra é um processo de interação baseado em algumas regras fundamentais, 
onde o texto, não necessariamente dá um significado à palavra, mas privilegia 
um de seus possíveis traços semânticos.  

(LEFFA, 2000) 
 

Nessa perspectiva, a aquisição lexical e o aprendizado de uma LE implicam muito 

mais do que a correlação entre um vocábulo da língua alvo e outro da LM - o que muitas 

vezes não será sequer possível. Trata-se de uma compreensão do aprendiz de quais das 

nuances possíveis para aquele determinado item lexical o contexto em que ele se apresenta 

salienta, ou seja, que sentido ele pode abarcar. Para tal, o aprendiz de LE precisa compreender 

que uma palavra não possuirá um determinado número de significados fechados que podem 

ser listados num dicionário em forma de acepções apenas. Adquirir um item lexical, mais do 

que decorar suas acepções, é compreender qual o traço semântico que ele carrega, de modo a 

poder reconhecê-lo como possível dentro de um sem número de contextos e intenções 

comunicativas. É nesse sentido que o autor complementa que “conhecer essa riqueza das 

palavras faz parte do que significa conhecer uma língua”. 

 Para que tal compreensão seja possível, Halliday e Hasan (1989) propõem que o 

contexto de uso deve ser analisado a partir de (1) o domínio do discurso, ou seja, o que está 

acontecendo, a natureza da interação; (2) o temor do discurso, isto é, natureza da relação entre 

os participantes da interação; e (3) o modo do discurso, ou seja, o uso da língua estabelecido 

na situação observada. A necessidade de percepção dessas três perspectivas criaram a crença 

de que caberia aos professores a tarefa de apontá-las e analisá-las para o aluno, o que levaria 

ao mito de que apenas os professores seriam capazes de contextualizar novas palavras. Se 

fosse verdade, no entanto, o aprendiz nunca seria capaz de reconhecer um sentido em uma 

nova situação de uso do vocábulo e estaria eternamente dependente de um professor daquela 

LE. De maneira contrária, na realidade os aprendizes são perfeitamente capazes de 

contextualizar as palavras de maneira adequada através de sua experiência do mundo real ou 

de sua imaginação (LEWIS, 1993 apud FREITAS & PESSOA, 2008) 
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Distingue-se, no desenvolvimento da competência lexical, a aprendizagem incidental 

da intencional. A aprendizagem incidental será aquela vista como aquisição natural, i.e., 

aquela que não fora planejada ou pretendida, enquanto a intencional é aquela desenvolvida 

formalmente, através de planejamento e pretensão de se conhecer uma aquela língua. De 

forma geral, a aquisição lexical se dá de forma incidental durante o desenvolvimento da LM e 

a intencional nos estudos para o desenvolvimento de LE, o que gera o equívoco muito comum 

no Brasil de que a fluência em LE, e em especial no caso da língua inglesa, só é possível 

através da instrução formal. No entanto, Leffa (2000) destaca que “há um contínuo entre os 

dois, sem uma fronteira precisa onde começa um e termina o outro”. Isto porque uma 

aprendizagem incidental, teoricamente, aconteceria automaticamente, abaixo do nível da 

consciência, no entanto não é assim que ela se dá. Apesar da aquisição lexical não ser o 

motivo que levou o aprendiz a realizar aquela tarefa, uma vez que o item novo surge, ele 

exige daquele um esforço de atenção para ambos o significado da palavra e sua forma, como 

única forma da aquisição de fato se dar. Neste sentido, procurar-se-á na presente pesquisa 

seguir os passos de Souza (2007) ao considerar o aprendizado incidental como uma atividade 

que envolve a tomada de decisões conscientes do aprendiz no sentido de aprender palavras 

novas ao se deparar com vocabulário desconhecido durante a leitura de um texto que não lhe 

fora proposto dentro de um ambiente formal de ensino, mas sim selecionado por escolha 

própria. Desta forma,  

 

“(...) mesmo quando a tarefa principal é a leitura, o aprendizado 
incidental pode ocorrer sempre que o leitor considera o contexto, seja ele 
linguístico ou extralinguístico, para a inferência do significado de uma 
palavra desconhecida. Esse aprendizado encontra respaldo no fato de ser a 
aquisição lexical um processo contínuo, que não se restringe à sala de aula, a 
qual não dá conta de fornecer ao aluno todo o conhecimento necessário.”  

(Souza, 2007) 
 

Por fim, seja através de aprendizagem incidental ou intencional, a profundidade do 

processamento da palavra que está sendo adquirida é questão de extrema importância. Quanto 

mais experiências em que o vocábulo esteja envolvido, mais profundo será o seu 

processamento. Em contrapartida, uma palavra encontrada uma única vez e que não 

proporcione grande envolvimento ao leitor, poderá ser facilmente esquecida. Isto porque 

quanto mais um item lexical é afetiva e cognitivamente manipulado e processado, maior a 

probabilidade dele se integrar a uma rede lexical mais ampla e permanecer na memória de 

longa duração, e, assim, ocorrer a sua aquisição (LEFFA, 2000). Por esse motivo, Souza 

(2007) destaca que o aprendizado implícito através da leitura extensiva será a maior fonte de 
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desenvolvimento do conhecimento lexical, ao fornecer encontros ricos e múltiplos com o 

léxico de uma língua, facilitando, assim, sua compreensão e retenção; e, mais além, que ela 

poderá “ativar um esquema organizado, fornecendo uma ampla gama de informações que 

ajuda na construção do significado das palavras” (idem). 

Assim sendo, diferentemente da simples instrução específica do vocabulário, parece 

ser mais produtivo que o aluno aprenda novas palavras inseridas em um contexto significativo 

- podendo o ser graças a relações intratextuais, onde o significado da palavra desconhecida 

pode ser inferenciado dentro do próprio texto, ou graças a relações intertextuais construídas 

pelo próprio aprendiz. Desta forma, a combinação de contextos intra e intertextuais poderá 

proporcionar uma profundidade maior de processamento dos itens lexicais ao contextualizar e 

tornar significativa a aprendizagem, devido ao envolvimento cognitivo proporcionado ao 

aluno (LEFFA, 2000). 

 

2.1.2 Aprendizagem de línguas baseada em tarefas 

O ensino de línguas baseado em tarefas (doravante TBLT – Task-Based Language 

Teaching) é uma abordagem conhecida pelo uso de tarefas4  como unidade central do 

planejamento e instrução de língua adicional ou estrangeira (RICHARDS & RODGERS, 

2001). De acordo com Willis (1996), essa abordagem teria surgido como um desenvolvimento 

da Abordagem Comunicativa, onde, dentre outros princípios, se propunha que (1) as 

atividades que envolvessem comunicação real seriam essenciais para a aprendizagem de 

língua; que (2) atividades em que a linguagem é utilizada para que se conduza tarefas 

significativas promoveriam o aprendizado; e que (3) a linguagem que é significativa para o 

aprendiz serviria de base para o processo de aprendizagem.  

Assim sendo, um interesse em tarefas como possíveis ferramentas para a construção de 

uma esquemata de língua adicional começa a surgir por volta da segunda metade da década de 

1980, quando as pesquisas em aprendizagem de línguas começam a estudar as estratégias e os 

processos cognitivos utilizados pelos aprendizes durante a feitura das mesmas. Isto porque, se, 

por um lado, o ensino baseado em atividades estruturais e de foco gramatical pareciam não 

refletir o processo cognitivo que seria exigido do aprendiz ao utilizar a língua fora da sala de 

aula, o ensino baseado em tarefas autênticas, por outro lado, parecia melhor prepará-lo para 

esse fim. Segundo Mattar (2010), muitas vezes o que os alunos aprendem na escola não é 

                                                           
4 Entende-se o conceito de tarefas no presente trabalho em contraste com os de exercícios, onde, por sua vez, se 
propõem práticas de compreensão e fixação de conteúdo sem que haja um objetivo comunicativo, conforme Ellis 
(2000), e de atividades onde, mesmo que haja um objetivo comunicativo, seu foco é na linguagem utilizada não 
no objetivo. 
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facilmente transferido para o mundo real, pois existiria um abismo entre os fatos e as regras 

que os alunos memorizam para as provas nas escolas e o aprendizado que eles precisam 

utilizar para resolver problemas reais. Neste sentido, conforme Richards e Rodgers (2001) 

indicam, 

“engajar os aprendizes em tarefas proporciona um melhor contexto para a ativação 
do processo de aprendizagem do que o uso de atividades focadas na forma, e, 
consequentemente, permitiria que melhores oportunidades de aprendizado de 
línguas ocorresse. Acredita-se que o aprendizado de línguas dependa não apenas de 
imergir os alunos em ‘insumo compreensivo’ mas em tarefas que exijam que eles 
negociem sentido e se engajem em uma comunicação natural e significativa”5 
 

(RICHARDS & RODGERS, 2001) 
 

Apesar das definições de tarefa variarem bastante dentre os teóricos do TBLT, um 

consenso mínimo é o de que uma tarefa é uma atividade ou objetivo conduzido através do uso 

da língua, como, por exemplo, ler um manual de instruções e montar um brinquedo ou 

negociar com colegas a melhor maneira de solucionar um problema. Skehan (1996, p. 20) 

complementa que as tarefas tem como foco primordial o sentido, e que, por este motivo, o 

sucesso em uma tarefa deve ser avaliado em termos do alcance de um resultado, isto é, o 

objetivo alcançado é o que indica o sucesso no uso da língua, não a utilização sem erros das 

estruturas linguísticas, do vocabulário e da gramática. No mesmo sentido, Nunan (1989, p. 

10) vai propor que, numa tarefa, os alunos devem compreender, manipular, produzir e 

interagir na língua alvo, mas com a atenção voltada principalmente para o sentido, não para a 

forma. 

Por esse motivo, um dos maiores objetivos do uso de tarefas no processo de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras será o de desenvolver no aprendiz a capacidade de 

interpretar mensagens para as quais eles não possuem experiência ou recursos linguísticos já 

internalizados (RICHARDS & RODGERS, 2001). Durante essas tarefas, habilidades como 

adivinhar através de pistas linguísticas e contextuais, solicitar esclarecimento, e se consultar 

com outros interlocutores serão desenvolvidas (idem, p. 235). 

Embora espera-se que o aprendizado através dos jogos de vídeo game ocorra sem o 

intermédio de um professor ou instrutor, os princípios de aprendizagem que subjazem ao 

TBLT norteiam teoricamente o desenvolvimento desta pesquisa – uma vez que se trata de um 

aprendizado através das tarefas propostas pelo jogo. Dentre eles, destacamos alguns 

                                                           
5 Tradução sugerida para “Engaging learners in task work provides a better context for the activation of learning 
processes than form-focused activities, and hence ultimately provides better opportunities for language learning 
to take place. Language learning is believed to depend on immersing students not merely in ‘comprehensible 
input’ but in tasks that require them to negotiate meaning and engage in naturalistic and meaningful 
communication. 
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apontados por Richards e Rodgers (2001): (1) a linguagem é primariamente um meio de se 

produzir sentido; (2) as unidades lexicais são centrais no uso e aprendizagem de línguas; (3) a 

interação é o foco central da linguagem e o ponto chave para a aquisição linguística; (4) as 

tarefas proporcionam o processamento de insumo necessário para a aquisição de línguas; e (5) 

as atividades baseadas em tarefas e o sucesso em sua realização são motivacionais. 

Soares (2012, p. 22) argumenta que, diferentemente do abismo entre os fatos e as regras 

que os alunos memorizam para as provas nas escolas e o aprendizado que eles precisam 

utilizar para resolver problemas reais,  

 

“(...) nos games não existe essa desconexão, pois em vez de a pessoa aprender fatos, 
informações e teorias primeiro, para depois tentar aplicá-los, [eles] são aprendidos e 
lembrados porque foram necessários para jogar o game, ou seja, para resolver 
algum problema naquele contexto, em primeiro lugar. 
 

(SOARES, 2012) 
 

Além do mais, Richards e Rodgers (2001, p.237) apontam que os próprios proponentes 

do TBLT favorecem o uso de tarefas autênticas e apoiadas em materiais autênticos sempre 

que possível, e que as mídias populares oferecem uma rica gama de recursos para tais 

materiais. Neste sentido, Long e Crookes (1992, apud PICA, 2009) argumentam em favor de 

que as ementas baseadas no TBLT devem partir de uma análise de necessidades dos 

aprendizes e corresponder a estas com tarefas retiradas do mundo real que reflitam essas 

necessidades. 

Por fim, Pica (2009) aponta que as conexões entre atividades baseadas em tarefas e os 

usos comunicativos da língua estrangeira, seja dentro ou fora da sala de aula, vem tornando as 

tarefas atraentes para professores, aprendizes e pesquisadores. De acordo com a autora, 

observar e mensurar os comportamentos dos aprendizes e os acontecimentos durante uma 

tarefa proporciona aos pesquisadores uma grande compreensão dos processos de 

aprendizagem de uma língua adicional.  

 

2.2 Vídeo games e a multimodalidade 

A atividade de jogar vídeo games, além de prazerosa, parece ativar diversos processos 

cognitivos na mente do daquele que o joga. São diversos os relatos de indivíduos que tem por 

hábito jogar vídeo game, em que são apontados o desenvolvimento de múltiplas habilidades 

cognitivas, o experienciamento que depois é utilizado fora do mundo virtual e de percepção 

de aumento de percepção lógica e memória. Ainda assim, conforme apontado anteriormente, 
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poucas são as pesquisas que buscam compreender o que compõe um jogo de vídeo game que 

acarrete em tantos benefícios e como melhor aproveitar essas características e elementos. 

Pesquisas na área dos games, elaboradas pelos mais diversos campos de estudo, poderiam 

melhor compreender e tirar proveito de seus benefícios, levando-os a um público muito maior 

do que o que, atualmente, os utiliza - em sua grande maioria jovens de classe média e alta. 

Neste sentido, procura-se, nesta seção, apresentar as definições dadas pelos estudos no 

campo de tecnologia para jogos, jogos de vídeo games e o gênero RPG, e, no campo da 

tecnologia aplicada aos estudos linguísticos em particular, no que diz respeito à 

multimodalidade presente nesses jogos como facilitadora da aprendizagem de LE 

 

2.2.1 Jogos, vídeo game e RPG 

Definir jogos é uma tarefa trabalhosa, uma vez que, por ser uma atividade tão comum e 

popular, possui diversas variações. Será considerada aqui a definição apresentada por Adams 

(2010) que indica que “um jogo é um tipo de brincadeira conduzido no contexto de uma 

realidade fingida, na qual o(s) participante(s) tenta(m) alcançar no mínimo um objetivo 

arbitrário e não-trivial através da atuação de acordo com as regras”6.  

Os jogos podem incluir diversas características, mas, basicamente, são compostos de 

cinco elementos essenciais: brincadeira, regras, objetivo, faz de conta e imersão. Por 

brincadeira, se quer dizer que um jogo é uma atividade participatória. Diferentemente de ler 

um livro ou assistir a um filme – onde o indivíduo assimila o conteúdo sem que possa 

modificar a forma com que ele é apresentado –, num jogo os jogadores tomam decisões que 

afetam o curso dos eventos. O jogador tem liberdade para decidir como agir. 

Apesar de ter liberdade de ação, essa liberdade é limitada. Não é permitido ao jogador 

agir de qualquer maneira que pretender. Nos jogos, é estabelecida uma série de regras que 

limitam as decisões que são permitidas ao jogador tomar. Esse conjunto de regras pode ser 

extenso, ou se limitar a apenas uma, dependendo do jogo. Mas a existência de regras é de 

extrema importância para que se especifiquem as características de um determinado jogo. 

Além disso, serão justamente as regras do jogo que permitirão que o jogador possa alcançar 

seu objetivo.  

O objetivo do jogo é a razão de se engajar na brincadeira. O indivíduo joga de acordo 

com as regras para que possa alcançar o objetivo. Este pode variar de algo mais concreto, 

como derrotar e eliminar os adversários ou chegar a um local após superar alguns obstáculos, 

                                                           
6 Tradução sugerida para: “a game is a type of play activity, conducted in the context of a pretended reality, in 
which the participant(s) try to achieve at least one arbitrary, nontrivial goal by acting in accordance to rules”. 
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a objetivos mais abstratos, como não falir ou simplesmente continuar vivendo uma vida 

comum.  

Por fim, um jogo envolve faz de conta e imersão. Faz de conta é o ato de aceitar como 

verdade os preceitos do jogo – sejam eles possíveis no mundo real ou não – e se tornar 

compatível com essa realidade. Ainda assim, o jogador não vê tudo como possível, apenas os 

acontecimentos que sejam compatíveis com as circunstâncias do contexto em que o jogo se 

dá, a realidade fingida. Já a imersão é a sensação de inserção em uma forma de 

entretenimento, o que leva o indivíduo, às vezes, até mesmo a esquecer que está 

experienciando um mundo artificial (Adams, 2010). É ela que mantém a atenção e interesse 

do jogador, o engajando de maneira contínua no jogo. 

Os jogos de vídeo game são um subgrupo do universo dos jogos. A característica 

principal que os distingue dos jogos convencionais é o fato de que os jogos de vídeo game são 

mediados por computadores7. Esses mediadores podem variar desde mini games de bolso a 

até grandes fliperamas de parques de diversão. O computador permite que os jogos de vídeo 

game mantenham o entretenimento dos jogos convencionais e os expanda, ao apresentar o 

mundo do faz de conta do jogo de maneira muito mais direta aos jogadores. Neste sentido, os 

jogos de vídeo game fornecem entretenimento e imersão de maneira muito mais ampla que os 

jogos convencionais. Recentemente, os designers de jogos de vídeo game vêm apresentando 

aos jogadores mundos que parecem tão reais quanto os mundos ficcionais dos filmes ou da 

televisão. Muitos são repletos de imagens, animação, filmes, diálogos e efeitos sonoros que os 

jogos convencionais jamais poderiam simular (Adams, 2010). Além do mais, os jogadores 

não precisam se preocupar em controlar as regras ou o ritmo de jogo, pois o computador 

assume essa função, o que viabiliza uma imersão ainda mais profunda. 

O gênero de jogos de vídeo game denominado role-playing games (RPG) deriva dos 

jogos de RPG convencionais, jogados em grupo, com papel e caneta, em um ambiente não-

virtual e altamente dependente do imaginário de seus participantes. O objetivo principal de 

um jogo de vídeo game de RPG é o de completar com sucesso um enredo geral de aventura – 

tal qual salvar o mundo ou certa sociedade – através do sucesso em um conjunto de missões 

menores – as quests. Para tal, o jogador controla uma personagem ou um conjunto de 

personagens, dependendo do jogo. Conforme Adams & Rollings (2003) informam, as 

principais características desse tipo de jogo são os enredos e elementos de narrativa 

                                                           
7 Por computadores, não é intencionado aqui os computadores pessoais (PCs), conceito com o qual a palavra é 
comumente associada, mas sim qualquer forma de máquina que seja capaz de processar e resultar dados através 
de uma rotina de processos de maneira independente.  
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elaborados, a evolução da personagem do jogador, a complexidade, rejogabilidade – i.e., a 

capacidade de jogar novamente um determinado trecho do jogo, para que se obtenha um 

melhor resultado – e o alto grau de imersão. 

Os vídeo games de RPG são tipicamente baseados em uma estória e um cenário 

altamente elaborados, com frequentes reviravoltas ao longo do desenvolvimento da estória. 

Geralmente se passam em um universo de fantasia ou ficção científica (Adams & Rollings, 

2003), como maneira de justificar as ações que os jogadores podem realizar – em sua grande 

maioria impossíveis na vida real, como usar mágica ou lutar com monstros enormes –, 

tornando-as críveis. Ao longo do jogo, os jogadores exploram um mundo simulado, enquanto 

resolvem charadas e se engajam em combate tático, através de seus comandos, que sua(s) 

personagem(ns) reproduz(em) imediatamente.  

Como os jogos de RPG costumam apresentar enredos fortes, são frequentemente 

encontrados diálogos e narrativas apresentadas ao jogador através de textos escritos sob a 

forma de legendas, enquanto as personagens gesticulam ou imagens são mostradas na tela. 

Esses jogos também apresentam cut scenes, que são momentos do jogo em que os jogadores 

perdem a capacidade de controlar sua personagem por um curto período de tempo e pequenas 

cenas de filme são apresentadas na tela de jogo. Elas geralmente têm a intenção de chamar a 

atenção do jogador para o diálogo com uma personagem não-jogadora que contenha uma 

informação importante, ou para uma narrativa importante de parte do enredo. Os jogos de 

vídeo game de RPG apresentam cut scenes com muito mais frequência do que jogos de outros 

gêneros, levando os jogadores desse gênero a se importar mais em ler essas informações, uma 

vez que compreender a estória e as instruções é primordial para que se possa desenvolver 

estratégias e passar pelas fases do jogo. Essa extrema importância dada aos textos resulta do 

fato de o enredo se desenvolver ao passo das decisões que o jogador toma. 

Enquanto, em outros gêneros, a personagem do jogador tem suas habilidades, 

equipamentos, poderes e até mesmo moral pré-determinados desde o começo do jogo; em 

jogos de RPG, a evolução dessas características é um dos objetivos principais. Geralmente, 

durante a exploração do cenário e dos combates, a personagem desenvolve poderes, aprimora 

suas habilidades e obtém novos acessórios e armas (Diveky & Bielikova, 2009). Essas 

melhorias proporcionam melhores chances para que o jogador complete as quests seguintes, e, 

se assim o faz, ele é recompensado com novas melhorias, o que gera um movimento cíclico 

durante o jogo (Adams, 2010). Conforme a personagem evolui, será possível superar desafios 

e quests mais difíceis, até que se chegue ao fim do jogo.  Em alguns jogos, é até mesmo 

permitido que o jogador escolha quais habilidades que ele quer desenvolver.  
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De acordo com Adams (idem), “uma estória forte é, geralmente, apenas metade do 

entretenimento do jogo”8. Os jogos de vídeo game de RPG apresentam uma interação entre 

personagens mais complexa e dinâmica, em comparação com outros jogos. Isso envolve um 

foco adicional na inteligência artificial e comportamento roteirizado das personagens não 

jogadoras (NPCs – non-player characters) controladas pelo computador (Cutumisu et all, 

2006). As NPCs são encontradas na maioria das locações ao longo do jogo e o jogador pode 

interagir com elas. Elas geralmente dão informações importantes ou dicas que ajudarão o 

jogador a descobrir o que deve fazer ou qual o próximo lugar que deve ir. Essa interação é 

possível simplesmente ao se abordar a NPC e ler sua fala – apresentada em um balão de 

diálogo ou legenda. – ou através de uma árvore de diálogo – i.e., é uma mecânica de jogo 

onde, quando interagindo com um NPC, o jogador escolhe uma frase dentre as opções de um 

menu de falas pré-determinadas para dizer, e cada escolha resulta em diferentes respostas da 

NPC, seguida por um novo menu de frases, seguindo este ciclo até que a conversa se encerre 

(Adams, 2010). Caso o jogador não tenha compreendido claramente as informações dadas 

pela NPC ou tenha se esquecido de alguma delas durante o jogo, ele poderá abordar aquela 

NPC quantas vezes forem necessárias para lhe pedir que as repita. A NPC poderá repetir toda 

a sua fala ou apenas os pontos onde se encontram as informações-chave para o cumprimento 

da tarefa da personagem principal. Ser sociável com os cidadãos do local que o jogador está 

explorando ou dizer a coisa certa para a NPC certa pode trazer informações úteis ou mesmo 

novo equipamento ou experiência. 

Por fim, os vídeo games, e os de RPG em especial, apresentam formas criativas de 

demonstrar que o jogador não agiu da maneira esperada, provavelmente por ter entendido 

algo incorretamente. O feedback negativo pode surgir na forma de expressões faciais de 

desgosto por parte das NPCs ou gesticulação agressiva, transformação da personagem do 

jogador em um ser inusitado, ou mesmo nojento, um ataque de um grupo de animais, dentre 

diversas outras formas. Desta forma, os jogadores se divertem ao ver as reações e 

consequências de seus erros, tomando conhecimento dos mesmos (PURUSHOTMA, 

THORNE & WHEATLEY, 2009).  Nesse sentido, autores como Chapelle (1997), Peterson 

(2010) e Soares (2012) defendem que se, por um lado, os jogadores são expostos a uma 

grande quantidade de insumo em uma língua que não domina, grande parte dele se torna 

compreensível através do feedback dado pelas ações do jogo e pelos interlocutores, uma vez 

                                                           
8 Tradução sugerida para: “a strong story often provides half the entertainment in the game”. 
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que a atividade de jogar os insere na constante troca de informações com os personagens do 

jogo e com outros jogadores. 

 

2.2.2 Multimodalidade 

Durante o processo de compreensão, o interlocutor não observa apenas o grupo de 

palavras pelas quais uma mensagem lhe é apresentada. Ele interpreta o sentido a partir da 

perspectiva da multimodalidade. Multimodalidade é o conjunto de diferentes meios pelo qual 

o falante pode fazer sentido – os modos de representação – nas maneiras específicas de cada 

um desses modos de configurar o mundo (KRESS, 2004). Assim sendo, a informação não é 

composta apenas das palavras escritas ou pronunciadas, mas de uma vasta gama de 

informações transmitidas por imagens, sons, cheiros etc. Hemais (2010) sintetiza que 

 

“A multimodalidade é entendida, em termos gerais, como a co-presença de vários 
modos de linguagem, sendo que os modos interagem na construção dos significados 
da comunicação social. O que é importante nessa visão de uso de linguagens é que 
os modos funcionam em conjunto, sendo que cada modo contribui de acordo com a 
sua capacidade de fazer significados.” 
 

(HEMAIS, 2010) 
 

O processamento de informação é possível graças às percepções do ser humano, ou seja, 

a ponte construída pelos nosso cinco sentidos entre a informação e nossa mente. Eles 

capturam a informação de uma maneira que o cérebro seja capaz de organizar e lidar com ela. 

Apesar de ser possível processar uma informação através de um sentido apenas, por exemplo, 

através da visão durante a leitura de um texto, quanto mais canais diferentes o indivíduo 

utilizar para capturar uma informação, melhor seu cérebro será capaz de processá-la.  

De acordo com Souza (2004), os pesquisadores tendem a definir “palavra” numa 

perspectiva grafocêntrica, deixando para trás a real complexidade do termo. Na verdade, uma 

palavra invoca ao interlocutor um conjunto de imagens visuais, acústicas e cognitivas que 

normalmente são descartadas pelos estudiosos. Mesmo que um texto seja composto apenas de 

palavras escritas em uma folha de papel, sem imagens ou outros recursos gráficos e 

tipológicos, seu leitor irá imediatamente associá-lo a imagens, sons, cheiros e outras 

experiências armazenadas em sua esquemata.  Por esse motivo, a multimodalidade vem sendo 

estudada por uma variedade de pontos de vista, como a semiótica, sociosemiótica, linguística 

textual, design de interface, linguística computacional, informática, dentre outros (Holsanova, 

2007). 
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Um ambiente multimodal permite uma compreensão com muito menos esforço e com 

uma necessidade muito menor de conhecimento lexical prévio, uma vez que haveria outras 

formas de inferência e consequente aquisição lexical online nesse ambiente, que reduziriam a 

necessidade de conhecer palavras previamente. Conforme Smith (1978), o uso de várias 

mídias favorece o aprendizado da língua alvo devido à saliência provocada pela redundância 

de informações. Uma informação visual, como uma imagem, por exemplo, pode oferecer 

apoio para insumo escrito. Com esse reforço, menos energia é gasta no processamento, 

reduzindo, assim, a sobrecarga cognitiva com a qual os aprendizes de LE geralmente lidam. A 

redundância de informações trazida pela multimodalidade permite que o insumo seja 

reforçado simultaneamente por diferentes canais de recepção, especificando ou ampliando o 

sentido (SOUZA, 2004). 

Assim sendo, num ambiente multimodal, um modo compensa outro que o aprendiz não 

compreenda, fazendo com que a compreensão ainda possa ser alcançada. E como efeito 

colateral, um novo conhecimento pode surgir. Uma palavra desconhecida, por exemplo, pode 

ser inferida graças a um subsídio visual. Dessa forma, quanto maior o número de meios 

diferentes pelos quais um indivíduo aprender algo, melhor ele será capaz de compreender e 

revocar aquele conhecimento. É nesse sentido que Mayer (2001) propõe que o aprendizado 

pode ser mais eficiente se o aprendiz se utilizar de dois ou mais meios de se apresentar uma 

mesma informação. Esse efeito multimodal permite que os alunos estabeleçam representações 

mentais muito mais ricas, uma vez que ele oferece uma ampla variedade de pistas linguísticas 

e extralinguísticas, que podem ser de grande ajuda especialmente na aquisição lexical em LE. 

Uma vez que essas pistas diferentes são integradas, elas se complementam, ampliando a 

compreensão. Seguindo esta lógica, Snyder (2008, apud SOARES, 2012) afirma que são, 

portanto, os elementos multimodais dos jogos que dão significado ao vocabulário e até 

mesmo frases inteiras apresentados por ele na língua-alvo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme explicitado nos capítulos anteriores, acredita-se, na presente pesquisa, que a 

multimodalidade presente nos jogos de vídeo game de RPG poderia facilitar o aprendizado de 

LE. Desta forma, busca-se, aqui, averiguar a veracidade desta hipótese e compreender os 

processos cognitivos desencadeados por essa multimodalidade. Para tal, a metodologia 

adotada é descrita a seguir. 

 

3.1 Pesquisa qualitativa 

Neste trabalho, desenvolve-se uma pesquisa descritiva de ordem qualitativa. As 

pesquisas descritivas são frequentes nas ciências sociais e humanas. Nelas, seja o objeto de 

estudo um fato, fenômeno ou processo, este será observado, registrado, analisado e 

interpretado, sem que haja manipulação do mesmo pelo pesquisador. Isto porque o objetivo da 

pesquisa descritiva é conhecer as diversas situações e relações de ordem social, política, 

econômica e outros aspectos do comportamento humano no nível individual ou coletivo 

(MENDONÇA, 2011). 

Uma pesquisa é denominada qualitativa quando envolve a coleta de dados, em sua 

grande maioria textuais – entendendo-se aqui texto no sentido amplo, não apenas o texto 

escrito –, para examiná-los a partir de uma ótica interpretativa. A pesquisa qualitativa, 

recorrente nos estudos de linguagem, trabalha com uma grande variedade de dados, 

utilizando-se, assim, de diversos métodos de coleta. Dentre esses métodos, pode-se destacar a 

observação, as entrevistas, os questionários abertos, os registros verbais, os diários e a análise 

do discurso.  

Para o pesquisador que opta por esse tipo de pesquisa, o sentido é construído 

socialmente, e, por isso, seu foco estará nos participantes, para compreender como esses 

experienciam e interagem com o fenômeno estudado, em um determinado momento e 

contexto. A interação dos participantes com o fenômeno é observada em seu ambiente natural, 

para que se possa melhor compreendê-la. Isso significa que o pesquisador vai até o local onde 

o fenômeno se dá, seja ele a residência dos participantes, o local onde trabalham, salas de bate 

papo virtuais, ou quaisquer outros. Como objetiva compreender o processo que se dá em 

determinado cenário e contexto, uma pesquisa dessa ordem não pretende generalizar suas 

conclusões para outros contextos e cenários, mas sim compreender e divulgar os resultados 

daquela situação particular e distinta (CROKER, 2009). 



 38

Esse tipo de pesquisa se opõe à quantitativa, onde dados majoritariamente numéricos 

são analisados através de métodos estatísticos. Essa se focará na medição de resultados e 

generalização de seus dados. A pesquisa qualitativa, por sua vez, de forma geral, não pretende 

a generalização de resultados e a possibilidade de replicabilidade, mas sim a análise e a 

divulgação daqueles resultados encontrados em seu contexto de pesquisa específico para o 

registro e divulgação na academia. 

A presente pesquisa, portanto, objetiva observar, analisar e descrever a aprendizagem de 

LE através de jogos de vídeo game de RPG e o papel da multimodalidade em tal processo. 

Para tal, são recolhidos dados textuais – tanto orais quanto escritos – através de uma 

variedade de instrumentos (cf. 3.3- Procedimentos e instrumentos de pesquisa), dentro do 

contexto natural em que ocorrem, ou seja, o momento em que os participantes jogam vídeo 

games por prazer e entretenimento apenas (cf. 3.2- Participantes e contexto de pesquisa). 

 

3.2 Participantes e contexto de pesquisa 

A população da presente pesquisa é constituída por cinco jovens residentes da área 

urbana do Grande Rio – Rio de Janeiro, falantes de português como Língua Materna (LM), e 

com faixa etária entre 20 e 27 anos. A escolha por essa faixa etária se justifica por representar 

indivíduos que nasceram a partir da segunda metade da década de 1980, quando os consoles 

de vídeo game já eram suficientemente acessíveis para os lares de famílias da classe média 

brasileira, tornando-se, assim, um objeto de consumo comum entre crianças e adolescentes. 

Com isso, esses participantes já estariam acostumados com o uso e a jogabilidade 9 de jogos 

de vídeo game, inclusive os do gênero RPG. Para a praticidade deste trabalho, foram 

eliminados os indivíduos com menos de 20 anos de idade, pois estes poderiam não possuir a 

experiência necessária nos jogos desse gênero específico, o que poderia levar à necessidade 

de explicações ou interrupções ao longo do jogo que quebrariam a linha de raciocínio e o 

processo cognitivo desses jogadores. Os nomes dos participantes foram substituídos por 

outros fictícios, a fim de proteger suas identidades. 

Além de se buscar por participantes que tivessem crescido com o uso de vídeo games no 

seu dia a dia e que possuíssem experiência específica no gênero RPG, era necessário ainda 

que esses indivíduos não tivessem grande proficiência na LE abordada. Isto porque, caso 

                                                           
9  O termo jogabilidade (do inglês playability ou gameplay) relaciona-se diretamente à interatividade fornecida 
pelo jogo de vídeo game ao jogador. Define-se como a capacidade técnica de resposta da personagem do jogador 
- ou mesmo outros elementos do jogo - à utilização do controle, consequentemente, levando essa personagem a 
executar com maestria os movimentos necessários para se superar os desafios impostos e interagir com NPCs e 
objetos. Assim sendo, exige também do jogador uma habilidade de controle da personagem a ser desenvolvida 
ao longo do jogo.  
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esses jogadores fossem minimamente fluentes na língua alvo, poderia não haver processos 

cognitivos resultantes em aprendizado em quantidade suficiente para a pesquisa. Assim sendo, 

os cinco participantes encontram-se em nível iniciante de aprendizado de ILE. 

O contexto em que se deu a pesquisa não compunha um ambiente formal de 

aprendizagem. Em vez disso, as atividades foram desenvolvidas em residências para que a 

autenticidade da situação de uso fosse rompida o mínimo possível. De acordo com Mishan 

(2005), material autêntico é aquele que é composto de “textos que foram criados para um 

propósito comunicativo genuíno”10, em oposição àqueles desenvolvidos artificialmente para 

ilustrar um determinado conteúdo linguístico. Hutchinson & Waters (1987) complementam 

essa ideia ao acrescentarem que “um texto só pode ser realmente autêntico (…) no contexto 

para o qual fora originalmente escrito”. Neste sentido, atividades como jogar vídeo games 

podem constituir uma experiência mais autêntica do que o uso de dados linguísticos genuínos 

abordados em atividades tradicionais de ensino de língua (Purushotma, Thorne & Wheatley, 

2009).  

Quando há conservação da autenticidade de uma atividade em LE, não só é possível que 

os aprendizes se sintam mais confortáveis, tornando o insumo mais passível de ser assimilado 

e armazenado, como também a autonomia do aluno é incentivada. 

 

“Atividades baseadas em torno de textos autênticos (…) podem ter um papel 
fundamental no que diz respeito ao aumento das atitudes positivas para com o 
aprendizado, à promoção do desenvolvimento de um vasto número de habilidades, e 
à instrumentalização do aluno para que trabalhe de forma independente de um 
professor. Em outras palavras, elas possuem um papel central na promoção da 
autonomia do aprendiz.”11 
 

(MCGARRY, 1995) 
 

3.3 Procedimentos e instrumentos de pesquisa 

O desenvolvimento da metodologia dessa pesquisa desmembra-se em quatro 

procedimentos. São eles uma avaliação inicial com os participantes, o registro cognitivo das 

sessões de jogo, uma avaliação posterior e a análise dos dados obtidos. Cada uma dessas fases 

é delineada abaixo. 

 

                                                           
10 Tradução sugerida para: “texts which had been created for a genuine communicative purpose”. 
11 Tradução sugerida para: “Activities based around authentic texts (…) can play a key role in enhancing positive 
attitudes to learning, in promoting the development of a wide range of skills, and in enabling students to work 
independently of the teacher. In other words, they can play a key role in the promotion of learner autonomy.” 
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3.3.1 Avaliação inicial 

Nesse primeiro procedimento, pretende-se analisar o ponto de partida do participante, 

de modo a situar o nível de proficiência do aluno na língua alvo e em jogos de vídeo game de 

RPG. Para tal, um teste é aplicado para checar o conhecimento lexical desses aprendizes. Esse 

instrumento é apresentado sob a forma de um teste de respostas fechadas sobre conhecimento 

lexical simples, com questões de múltipla escolha e de tradução de palavras e expressões. 

Nessa atividade não há nenhum subsídio visual ou qualquer outro tipo de informação além 

das perguntas (cf. Anexo A- Teste de conhecimento lexical). Os objetivos desse instrumento 

são (1) verificar se os participantes conheciam anteriormente o vocabulário a ser aprendido 

através dos jogos, e (2) verificar se a falta de outros meios de informação além do texto 

escrito propriamente dito (estrutura essa comum em atividades e até mesmo avaliações em 

muito ambientes formais de ensino de línguas) gera dificuldades e incertezas. 

O teste é composto de um total de quarenta questões, divididas entre: (1) vinte e três 

questões em que o participante deve assinalar a opção que melhor traduzisse para o português 

os significados de palavras, frases e expressões; (2) três questões em que se pede que assinale 

a opção que melhor completa as explicações para as frases indicadas; e (3) quatorze questões 

em que ele deve dar a tradução em português para as palavras listadas, sem que lhe sejam 

dadas opções de resposta. 

 

3.3.2 Sessão de jogo e protocolo verbal 

A principal fonte de dados da pesquisa é o protocolo verbal gerado pelas sessões de 

jogo, durante as quais os jogadores fazem um registro oral de seu processamento cognitivo. O 

jogo utilizado nessa pesquisa é o intitulado The Legend of Zelda – The Ocarina of Time (cf. 

Anexo C - Enredo do jogo utilizado) em sua versão em língua inglesa, lançado por uma 

famosa e bem estabelecida companhia japonesa de vídeo games. O instrumento de pesquisa 

utilizado para que se possa adquirir esse registro é o protocolo verbal, que são registros orais 

do processo de raciocínio fornecidos pelo próprio indivíduo durante o momento de 

aprendizagem da língua ou feitura de tarefa (MCKAY, 2009). Os pensamentos verbalizados 

pelos participantes, geralmente possuem forma livre, uma vez que não existem respostas pré-

formatadas. O condutor da pesquisa apenas pede que o participante verbalize seu raciocínio 

durante o processamento da linguagem. Ainda assim, isso não significa dizer que o protocolo 

verbal seja uma reprodução cem por cento fiel do processo cognitivo do participante. Ele 

representa apenas a informação disponível na memória de curto prazo do indivíduo naquele 
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exato momento, e não o processo cognitivo em si. Estes devem ser inferidos pelo pesquisador 

a partir da informação registrada no protocolo. 

Para que o pesquisador chegue ao processo cognitivo a partir das informações 

registradas no protocolo verbal, é preciso que o máximo de informações possível seja 

fornecido. Para isso, se faz necessário que, antes da sessão de jogo, haja um momento no qual 

os jogadores sejam instruídos a respeito do que seria protocolo verbal e treinados em como 

fazê-lo. Para tal, a instrução dada foi a de que os jogadores deveriam falar absolutamente tudo 

que lhes viesse a mente, o que causou certa dificuldade no começo de algumas sessões de 

jogo. A pesquisadora teve que, por vezes, sinalizar à alguns dos participantes que falassem o 

que estavam pensando. Apenas após essas sinalizações, alguns dos participante 

compreenderam da fato como deveriam agir. Assim, quanto mais os participantes 

compreendessem a necessidade de verbalizar o máximo possível seus processos cognitivos, 

mais rico seria o conjunto de dados para análise extraído daquela sessão. 

 

3.3.3 Avaliação posterior 

Após a sessão de jogo, uma nova avaliação é conduzida, utilizando-se como 

instrumento um teste idêntico ao anterior. O objetivo desse procedimento é o de se verificar se 

o conteúdo antes desconhecido foi internalizado durante a experiência de uso real, multimodal 

e contextualizado e se a aquisição de itens lexicais presentes nos textos do jogo ocorreu. 

Espera-se que, após a sessão de jogo, os aprendizes não só tenham internalizado o insumo 

oferecido, como também a multimodalidade tenha fornecido pistas cognitivas que facilitem a 

revocação do conteúdo dali em diante.  

Além da análise de acertos e erros dos itens do teste, a pesquisadora registra, através de 

notas suas, os comentários que os participantes fazem ao longo da feitura das questões. 

Muitos desses comentários ilustram o processo cognitivo que estão desenvolvendo naquele 

momento e o relacionam com as situações comunicativas e os elementos multimodais que 

revocam do jogo para solucionar as questões do teste. 

Dessa forma, a partir da compreensão ou não dos itens lexicais pelos participantes 

somada aos comentários feitos por eles durante sua feitura, poder-se-á compreender melhor o 

processo cognitivo de construção de sentido multimodal. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

Por fim, uma análise dos dados obtidos é conduzida, na qual se verifica o conhecimento 

adquirido através do jogo, se discute as facilidades e dificuldades encontradas pelos 
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participantes e se esclarece com os mesmos ou se expande alguns pontos específicos do 

protocolo verbal gerado enquanto jogavam. Procura-se descobrir também como lidaram com 

incompreensões e erros. Para tal, analisa-se a transcrição de trechos relevantes do protocolo 

verbal, os resultados dos testes anterior e posterior, além dos comentários feitos pelos 

participantes durante a feitura do último.  

Primeiramente, com relação às avaliações, os acertos iniciais e posteriores às sessões de 

jogo são comparados de maneira quantitativa, apenas para que se tenha uma visão geral do 

ganho lexical. Por este motivo, não foram utilizadas teorias ou ferramentas estatísticas para 

essa comparação. Objetiva-se apenas investigar se há um aumento de conhecimento lexical e 

se ele é relevante para a aprendizagem de LE. 

Em seguida, uma análise mais profunda dos itens lexicais avaliados nos dois testes, 

procura destrinchar em que momento cada vocábulo testado é compreendido. Para tal, é 

verificado se o participante (1) já conhecia o item anteriormente, (2) não conhecia e não o 

compreendeu durante o jogo, (3) não o conhecia e o inferiu no teste anterior, ou (4) não o 

conhecia e o inferiu graças à sessão de jogo. Desta forma, pretende-se compreender o quão 

compreensível para o jogador é o insumo oferecido pelo jogo e se a multimodalidade é a 

grande responsável pelo disparo do processamento cognitivo lexical e formação de pistas 

cognitivas que o permitirão ser revocado posteriormente. 

Por fim, são selecionados trechos do protocolo verbal que pareçam relevantes, ou seja, 

aqueles que pareçam conter traços de processamento cognitivo de léxico. Um registro 

completo do protocolo verbal de cada sessão de jogo segue em mídia (cf. Anexo E- 

Protocolos verbais). Os trechos selecionados são transcritos e analisados à luz das teorias 

anteriormente apontadas e também das anotações da pesquisadora sobre reações não-

verbalizadas e comentários feitos pelos próprios participantes após à sessão. Nesse momento, 

é analisado qual(is) modalidade(s) foram utilizadas para a compreensão e ancoramento dos 

itens lexicais apresentados ao longo do jogo. Assim, tem-se por objetivo investigar de que 

formas a multimodalidade é utilizada pelos jogadores é utilizada como ferramenta para 

facilitar a compreensão. 

 

A análise dos dados obtidos através dos métodos de coleta descritos acima é 

desenvolvida mais a frente, em capítulo específico. 
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3.4 Relatório de Estudo Piloto 

Para que se pudesse avaliar a aplicabilidade da presente pesquisa e a adequação dos 

instrumentos e procedimentos da mesma foi desenvolvido um estudo piloto com uma das 

participantes da amostragem final. Apresenta-se, a seguir, um relatório que descreve como se 

deu esse estudo, quais resultados foram obtidos e as conclusões e alterações que 

desencadearam. 

A participante da pilotagem da pesquisa foi uma jovem do sexo feminino de vinte anos, 

natural e residente da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A jovem possui ensino médio 

completo, onde teve a disciplina de língua inglesa ministrada em língua portuguesa e 

intercalada anualmente com o ensino de língua espanhola, o que significa dizer que a 

aprendizagem era interrompida em lacunas de um ano cada, quando era substituída por 

espanhol, para ser retomada do ponto de interrupção duas séries escolares depois. Além disso, 

a participante cursava, no momento da execução do piloto, o primeiro semestre do nível 

iniciante de inglês em uma escola de idiomas como curso livre, onde se adotava a abordagem 

comunicativa e o ensino era ministrado na língua alvo. A seleção dessa participante para o 

estudo piloto se deu pelo fato de se encaixar em todos os pré-requisitos para os indivíduos da 

pesquisa (cf. 3.2- Participantes e contexto de pesquisa). A fim de que se preserve a identidade 

da participante, ela será referida ao longo deste trabalho como Juliana.  

A participante não havia jogado nenhum dos jogos da série The Legend of Zelda 

anteriormente, apesar de estar familiarizada com o gênero ao qual pertence – i.e., jogo de 

vídeo game de RPG. Pelo mesmo motivo, não lhe era conhecido o enredo de Occarina of 

Time, o jogo utilizado. A sessão de jogo se deu na casa da própria participante, para onde a 

pesquisadora levou todo o equipamento necessário, inclusive console, mídia de jogo e 

controles. 

O piloto aqui apresentado procurou seguir a metodologia inicialmente pretendida para 

condução da presente pesquisa. Assim sendo, foram conduzidos os procedimentos de 

avaliação inicial, com o instrumento de teste de conhecimento anterior, sessão de jogo, com 

gravação de protocolo verbal, e avaliação posterior, composto de um teste de conhecimento 

posterior. Durante a condução do piloto, no entanto, percebeu-se a necessidade de registro do 

processo cognitivo desenvolvido pela participante durante a feitura dos dois testes através da 

gravação de seus comentários. Naquele momento, a pesquisadora optou por fazer anotações 

das observações que a participante fazia enquanto tentava responder aos testes, e, após seu 

término, gravar uma nova entrevista na qual aprofundava e instigava os comentários da 

participante. 
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Os dados obtidos no estudo piloto e suas respectivas análises foram integrados ao 

conjunto final de dados analisados no próximo capítulo. 
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4 Resultados e Discussão 

  

Para que se possa analisar melhor os dados levantados pelo presente trabalho, procurou-

se responder às perguntas de pesquisa à luz dos dados coletados. Por tal motivo, apresentamos 

trechos não em ordem cronológica de sucessão de eventos, mas sim de acordo com os 

instrumentos utilizados e quais perguntas de pesquisa parecem responder. Para compreender 

melhor a cronologia destes trechos, vide a seção de descrição do jogo utilizado (cf. Anexo C- 

Enredo do jogo utilizado). Os resultados obtidos seguem abaixo. 

 

4.1 Avaliações iniciais e posteriores 

O foco principal de coleta de dados desta pesquisa é o protocolo verbal registrado 

durante a sessão de jogo. Ainda assim, duas avaliações de conhecimento lexical foram 

realizadas com os participantes, uma antes da sessão de jogo e outra depois da mesma. O 

intuito da primeira avaliação é o de verificar quais itens lexicais que estariam presentes na 

fase do jogo utilizada já eram conhecidos pelos participantes e quais não eram. Desse modo, 

seria possível compreender melhor, durante o protocolo verbal, o esforço cognitivo 

empregado em alguns itens e em outros não.  A segunda avaliação, por outro lado, busca 

indicar se houve a compreensão de itens que, até a experiência de jogo, eram desconhecidos 

pelos indivíduos.  

Apesar desses instrumentos apresentarem dados numéricos, não se objetiva com eles 

empregar um caráter quantitativo a essa pesquisa. Por esse motivo, não são empregadas 

ferramentas estatísticas que aprofundem a análise desses resultados. No entanto, uma rápida 

visualização entre os acertos antes e depois da sessão de jogo já permite que se perceba, 

mesmo que de maneira leiga, que houve um aumento no conhecimento lexical em ILE dos 

participantes, como podemos perceber na tabela abaixo. 

 

 Acertos 

 Avaliação inicial Avaliação posterior 

Juliana 16 questões (40%) 28 questões (70%) 

Raíssa 15 questões (37,5%) 26 questões (65%) 

Tamíres 33 questões (82,5%) 36 questões (90%) 

Tadeu 17 questões (42,5%) 32 questões (80%) 

Olívia 13 questões (32,5%) 24 questões (60%) 

Tabela 1 - Resultados das avaliações iniciais e posteriores  
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Como se pode observar, todos os participantes alcançaram um ganho lexical após 

jogarem vídeo game. Para quatro dos cinco participantes, houve uma diferença relevante entre 

o conhecimento anterior e posterior ao jogo, como pode-se notar, por exemplo, com o 

participante Tadeu que acertou quase o dobro de questões após experienciar o uso daqueles 

itens lexicais através do vídeo game. E mesmo para a participante Tamíres, que já 

compreendia grande parte do léxico avaliado, podemos notar um aumento, mesmo que de 

apenas três itens. Por não se tratar de uma pesquisa quantitativa, mas sim qualitativa, é 

compreendido neste trabalho que cada nova palavra acrescentada à esquemata de um aprendiz 

já ser um ganho em termos de desenvolvimento de língua. 

Além do mais, é necessário que se observe também que acertar um item lexical em 

quaisquer das duas avaliações não significa necessariamente ter aquele item claramente 

ancorado e compreendido. Assim sendo, alguns acertos na avaliação inicial poderiam indicar 

não um conhecimento lexical plenamente ancorado, mas apenas uma impressão do aprendiz, 

que acaba por marcar uma das opções de resposta, mesmo sem ter certeza de ter feito a 

escolha correta. Por este motivo, foi solicitado aos participantes que indicassem, através de 

um asterisco, as questões que estavam marcando sem ter certeza de ser aquela a resposta 

correta, aquelas que seriam “chutes”. Isto porque os benefícios do hábito de jogar vídeo 

games vão além do aprendizado de novos itens lexicais. A multimodalidade e o uso 

contextualizado presentes nos jogos auxiliam também na checagem e confirmação de itens 

sobre os quais o aprendiz tenha uma vaga impressão, uma ideia incerta ou insegura de 

significado. Assim, ele passa a ancorar melhor aquele item em sua esquemata, e ter maior 

segurança para utilizá-lo posteriormente. A mudança de um item que muitas vezes o aprendiz 

não utilizaria por sua insegurança com seu significado para a certeza que lhe dá confiança 

para utilizá-lo significa um ganho de grande valia para a interlíngua daquele indivíduo. Isso 

torna a confirmação de itens que os participantes teriam “chutado” na avaliação inicial um 

dado altamente relevante para esta pesquisa e que não é contemplado apenas pela análise 

quantitativa de acertos. 

Por esse motivo, analisou-se, em seguida, de que forma se deu a ancoragem de cada 

um dos itens avaliados. Para tal, a relação entre os participantes e os itens lexicais foi 

classificada da seguinte forma: (1) Já conhecia o item lexical anteriormente à pesquisa; (2) 

Não conhecia o item lexical anteriormente e não o inferiu através da sessão de jogo; (3) Não 

conhecia o item lexical anteriormente, o deduziu na avaliação inicial e o confirmou na sessão 

de jogo; e (4) Não conhecia o item lexical e o inferiu durante sessão de jogo. 
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Itens lexicais compreendidos 

 Juliana Raíssa Tamíres Tadeu Olívia 

Map 1 1 1 1 1 

To leave 2 2 1 4 3 

Sideways 2 2 2 2 2 

Without 2 2 1 3 4 

Lazy 4 3 1 1 2 

Partner 1 2 1 4 2 

Fairy 4 1 1 1 4 

To go see 2 4 4 4 2 

summoned 3 3 3 4 2 

To equip 1 1 1 3 4 

Near 2 2 1 4 2 

Shop 3 4 1 1 3 

To buy 4 1 1 4 3 

Nuts 4 1 3 4 2 

Stick 4 3 3 3 4 

recovery 2 4 3 1 3 

It is worth 3 3 2 3 3 

You need 1 1 1 1 1 

I’m back 1 2 1 4 1 

To enter 1 1 1 1 4 

To shoot 1 2 1 4 2 

To hold 4 1 3 4 4 

Proper 2 4 2 2 2 

Wake up X get 

up 

4 4 1 4 4 

Push X pull 3 4 1 2 3 

Rupees 4 4 1 3 4 

Forest 1 4 1 4 1 

Tree 4 1 1 2 2 

About 2 2 1 2 1 

To open 1 1 1 1 4 

inventory 1 2 3 1 2 

Grass 2 2 3 2 2 

To pay 

attention 

3 4 1 4 3 

Next 1 1 1 1 1 

To grab 2 2 4 2 2 
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Inside 4 2 1 3 2 

Screen 2 2 3 2 2 

Sword 4 4 1 4 4 

Shield 4 4 4 4 4 

targeting 2 2 2 3 2 

Tabela 2 - Compreensibilidade dos itens lexicais avaliados 

 

Sob esta perspectiva, todos os itens encaixados nos conceitos 3 e 4 representam ganho 

relevante de ILE. Desse modo, passa-se a ter um aumento ainda maior de conhecimento 

lexical proporcionado pelo ato de jogar vídeo games, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

Ganho relevante de conhecimento lexical 

 Acertos na 

avaliação 

inicial 

Certezas na 

avaliação 

inicial 

Itens 

confirmados ao 

longo da sessão 

de jogo 

Novos itens 

compreendidos ao 

longo da sessão de 

jogo 

Total de 

conhecimento 

lexical após a 

experiência de 

jogo 

Juliana 16 questões 

(40%) 

11 questões 

(27,5%) 

5 questões 

(12,5%) 

12 questões (30%) 28 questões 

(70%) 

Raíssa 15 questões 

(37,5%) 

11 questões 

(27,5%) 

4 questões (10%) 11 questões 

(27,5%) 

26 questões 

(65%) 

Tamíres 33 questões 

(82,5%) 

25 questões 

(62,5%) 

8 questões (20%) 3 questões (7,5%) 36 questões 

(90%) 

Tadeu 17 questões 

(42,5%) 

10 questões 

(25%) 

7 questões 

(17,5%) 

15 questões 

(37,5%) 

32 questões 

(80%) 

Olívia 13 questões 

(32,5%) 

6 questões 

(15%) 

7 questões 

(17,5%) 

11 questões 

(27,5%) 

24 questões 

(60%) 

Tabela 3 - Ganho relevante de conhecimento lexical através do jogo de vídeo games 

 

Pode-se verificar, assim, que mesmo um indivíduo que já tivesse um alto número de 

acertos na avaliação inicial, como a participante Tamíres, obtém um benefício relevante do 

uso de jogos de vídeo game para o desenvolvimento de seu conhecimento lexical em ILE. 

Não apenas ela reteve três itens novos, i.e até então completamente desconhecidos pela 

participante, como também pode confirmar outros oito itens dos quais não tinha certeza. Isso 

significa que, no total, Tamíres somou onze itens com os quais poderá se comunicar na língua 

estrangeira, sem deixar de utilizá-los por não ter certeza se está os empregando corretamente. 
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4.2 Protocolo verbal 

A fonte mais rica de dados para a presente pesquisa é o conjunto de protocolos verbais 

dos participantes registrados durante as sessões de jogo. Através desses protocolos, pode-se 

identificar os usos da multimodalidade característica dos jogos de vídeo game como ferramenta para a 

compreensão textual e inferência lexical pelos participantes, resultando em aprendizagem de ILE. 

A tabela a seguir apresenta as diferentes modalidades utilizadas pelos participantes da 

pesquisa para a compreensão de itens lexicais apresentados ao longo da fase do jogo. 

 

Modalidades utilizadas 

 Texto escrito Som Imagem Elementos extratextuais 

Juliana X X X  

Raíssa X X X X 

Tamíres X X X X 

Tadeu X X X X 

Olívia X X X  

Tabela 4 - Diferentes modalidades utilizadas pelos participantes 

 

Percebe-se que nenhuma das modalidades foi utilizada de forma exclusiva. Para que 

pudessem alcançar a compreensão de itens desconhecido, todos os participantes lançaram 

mão de duas ou mais modalidades para que a redundância os levasse ao entendimento. 

Destaca-se ainda que três dos participantes se valeram até mesmo de elementos extratextuais 

como forma de associar informações e inferir o vocabulário desconhecido. Isto significa dizer 

que estes participantes lançaram mão de informações sobre itens lexicais aprendidas em 

outras mídias – como filmes, séries e outros jogos, dentre outras – e puderam revocá-las e 

associá-las às informações providas pelas modalidades do jogo, chegando assim à 

compreensão dos textos do jogo. 

Além do mais, alguns dos protocolos verbais registraram ainda testemunhos dos 

participantes sobre o quanto a multimodalidade dos jogos de vídeo game e outras mídias 

tecnológicas de lazer lhes é útil no que tange ao aprendizado de línguas. A compreensão em 

alguns momentos do jogo os levam a comentar sobre o quanto os vídeo games e a 

multimodalidade de forma geral os tem ajudado no aprendizado de ILE não só no momento 

em que se deu a pesquisa, mas durante toda as suas jornadas como aprendizes de ILE, 

ratificando os depoimentos de alunos que levaram à pesquisadora a conduzir esta pesquisa. 

Desta forma, as subseções a seguir procuram investigar através de trechos de protocolo 

verbal que pareçam relevantes, como a multimodalidade presente em jogos de vídeo game de 
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RPG proporciona a aquisição de ILE, e, mais especificamente, responder quão compreensível 

para os jogadores é o insumo provido, de que formas essa multimodalidade é utilizada por 

eles, e se elas fornecem pistas cognitivas posteriormente revocáveis dos itens lexicais retidos. 

  

4.2.1 Compreensibilidade do insumo 

A primeira questão específica levantada por esta pesquisa se relaciona ao quão 

compreensível o insumo oferecido seria para os jogadores. Acredita-se que, se o insumo for 

representado apenas pelas informações dadas pelo texto escrito, como no teste da avaliação 

inicial, ele não será suficiente para levar o jogador à compreensão de sua mensagem. No 

entanto, como, no jogo, esse insumo oferecido via texto escrito é complementado pelos outros 

modos de insumo redundantes, como imagens, filmes, sons e outros, a mensagem tornar-se-ia 

então compreensível ao aprendiz. Por este motivo, são apresentados, a seguir, trechos de 

protocolo verbal que parecem ilustrar como a multimodalidade auxilia na compreensão do 

insumo oferecido pelo jogo. 

No primeiro trecho, a participante Juliana comenta sobre a dificuldade em compreender 

os itens lexicais na avaliação inicial, onde estes são apresentados isoladamente e apenas por 

via textual. 

 

Trecho 1 - Participante Juliana: 

1 

2 

J12: Algumas palavras eu... não conhecia, ou, às vezes, eu...eu... já vi mas não 

lembrava... 

3 P: Uhum... 

4 

5 

J: Não são palavras desconhecidas. Eu tenho... tenho uma lembrança dessas 

palavras, mas eu não associei... associei a ação da palavra em si... 

6 P: Aham...   

7 J: Algumas eu consegui reconhecer... e outras eu... tive dificuldade. 

8 P: Ah, entendi... Você teve alguma difi.... chegou a ficar em dúvida? 

9 J: Sim, teve. 

10 

11 

P: Uhum. Mas ai você... conseguiu descobrir qual era a opção, você continuou com 

dúvida? Como é que foi? 

12 

13 

J: Não. Tem uma que eu continuei com a dúvida, mas, assim... Na verdade, todas 

essas palavras eu conheço. De alguma forma não é nenhuma palavra estranha 

                                                           
12 Serão utilizadas, ao longo desta pesquisa, a letra P para representar as falas da pesquisadora e as letras iniciais 
dos participantes para as suas falas. 
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14 para mim... 

15 P: Aham. 

16 J: Eu tenho, eu não conseguia associar... a palavra à imagem do que ela significa. 

 

Na avaliação inicial, onde o insumo era apresentado de forma descontextualizada e sem 

o reforço por outros modos no teste, a participante deparou-se com vocábulos e expressões 

que, apesar de não lhe serem completamente desconhecidas, não pôde compreender, deixando 

de responder algumas questões. No trecho acima, a participante aponta diretamente a causa de 

sua dificuldade durante o teste da avaliação inicial: o fato de não reconhecer os termos, ou 

mesmo reconhecê-los, mas não conseguir evocá-los (linhas 1 - 2). Em seguida, ela demonstra 

a sua crença de que deveria saber a tradução de cada palavra, ao dizer que não conseguia 

associar a palavra à sua ação (linhas 4 - 5). A pesquisadora busca aprofundar a discussão, 

questionando se ela chegara a ter dúvidas (linha 8), e, assim que a participante informa que 

sim (linha 9), a primeira aprofunda a discussão questionando se ela conseguira chegar a uma 

opção ou se continuara em dúvida (linha10), ou seja, se a partir de uma impressão encontrou a 

resposta que seria a mais próxima, ou se não se sentiu segura o suficiente para registrar sua 

dedução. Juliana indica que permaneceu sem ter certeza do significado de muitos dos itens 

avaliados (linha 12), pois, apesar de acreditar já ter visto todos esses itens anteriormente 

(linhas 12 - 14), ela não conseguiu revocar seus significados (linha 16). 

Já no momento em que os mesmos itens aparecem dentro de um contexto ou 

acompanhados por outras modalidades, a participante rapidamente consegue compreendê-los, 

como pode-se observar no trecho a seguir. 

Trecho 2 - Participante Juliana: 

1 P: Tá, então pode começar o jogo, Juliana. 

2 J: Tá, calma ai... 

 [sonorização do jogo] 
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Figura 2 - Contextualização frasal – Forest 

 

3 J: Ai, floresta... ele tá numa floresta. Eu não marquei lá.. 

4 P: [risos] 

5 J: Só por causa da frase... no jogo.  

6 P: Uhum... 

 

 

Figura 3 - Contextualização frasal – Tree 

 

7 J: Aqui, Deku Tree, deve ser uma árvore... não é? Tree? Não? 

8 P: Não sei, não posso falar... [risos] Você que vai me falar no jogo. Pode ir indo. 
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Figura 4 - Multimodalização de Forest – Texto e imagem 

 

9 

10 

11 

J: Criança... na floresta... O jogo... é na floresta, não é? Tem alguma coisa relacionada 

com floresta então... E eu... não coloquei floresta no teste porque... eu tava em 

dúvida. Tree eu tenho quase certeza que é árvore... E eu coloquei três... 

 

O trecho 2 traz a transcrição do início da sessão de jogo. Nesse momento, quando os 

vocábulos que Juliana deixou em branco aparecem reforçados pela multimodalidade do jogo, 

a participante comenta que chegara a crer que aquela seria a resposta correta, mas diz ter tido 

receio de responder à questão, que era dissertativa, por não ter certeza absoluta (linhas 10 - 

11). Percebe-se, assim, o uso das informações multimodais para confirmação de significados. 

Nas primeiras imagens (figuras 2 - 3) desse trecho, a informação é transmitida apenas 

pela via textual. Ainda assim, apenas o fato da palavra tree estar contextualizada em uma frase 

parece levar a participante a acessar os seus esquemas de árvore e três e perceber que o 

segundo não faria sentido naquele contexto e na posição frasal em que se encontra (linhas 3 e 

5). Em seguida, a narrativa é ilustrada pela primeira imagem do jogo (Figura 4), onde a 

personagem do jogador aparece dormindo em sua casa, no interior do tronco de uma árvore. O 

reforço da informação árvore representada por essa imagem no momento em que o vocábulo 

forest aparece, parece confirmar a inferência de forest como floresta, uma vez que o item 

árvore faz parte do esquema de floresta (linhas 9 - 11). Além disso, a imagem do interior de 

uma árvore associada à confirmação de que se trata de uma floresta fortalece a inferência de 

que tree seria árvore (linha 11). 
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A movimentação encontrada nas cut scenes também são de grande auxílio à 

compreensão, principalmente quando se tratam de verbos de ação. O trecho 3 exemplifica a 

multimodalização de phrasal verbs de ação. 

 

Trecho 3 - Participante Juliana: 

[a fada tenta acordar o menino enquanto as frases “wake up!” e “get up!” aparecem] 

 

Figura 5 - Multimodalização da expressão wake up 

 

Figura 6 - Multimodalização da expressão get up 

 

[o menino finalmente acorda e se levanta] 



 55

 

Figura 7 - Representação visual da do menino acordado 

 

[sonorização de jogo – o menino boceja] 

1 J: Caraca... E eu não marquei... 

 

Neste trecho, as expressões wake up e get up são utilizadas (figuras 5 - 7).  No teste 

anterior ao jogo, perguntava-se se as duas seriam sinônimos, antônimos ou se só teriam em 

comum o final up. A participante Juliana deixou a questão em branco, apesar de acreditar que 

as expressões teriam mais em comum do que apenas a preposição up, por não saber dizer 

exatamente o que significavam. Por esse motivo, foi incapaz de concluir se eram sinônimas 

ou antônimas, conforme afirmado pela mesma durante a feitura do teste da avaliação inicial13. 

No jogo, as duas frases são proferidas pela fada, enquanto ela voa com certa agressividade de 

encontro à personagem da jogadora que dormia em sua cama (figuras 5 e 6). O movimento 

não para até que a personagem acorde e se levante, quando a personagem se espreguiça e 

boceja, ação típica de quem está realizando as ações de acordar e se levantar (figura 7). A 

participante indica as ações da fada ao tentar acordar o menino e fazê-lo se levantar, 

ressaltando que não havia deixado em branco a questão referente às expressões “Get up” e 

“Wake up” no teste da avaliação inicial (linha 1). Apesar de não expressar verbalmente, a 

participante leva a pesquisadora a entender pela sua indicação de que não havia marcado que, 

nesse momento do jogo, conseguira compreender que as duas ordens dadas pela fada 

possuíam significados bem próximos, i.e., acordar, levantar-se. Esse entendimento da 

                                                           
13 Apesar da feitura dos testes não terem sido gravadas, a pesquisadora registrou, através de anotações, alguns 
comentários importantes dos participantes, como neste caso. 
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pesquisadora se confirma quando, no teste da avaliação posterior, Juliana marca a alternativa 

correta, a de que as expressões são sinônimas, na questão referente a elas. 

De forma similar, o processo cognitivo demonstrado pela participante Juliana no 

trecho 3 ocorre com a participante Olívia no trecho 4. 

 

Trecho 4 - Participante Olívia:  

[sonorização de jogo - início de diálogo] 

1 

2 

O: Olá, Olívia. Levante... O... Bom e... três... falar contigo. Ele quer falar comigo. ...  

Get up! Droga! É a mesma coisa! [risos] 

3 P: [risos] 

4 O: Eu botei que não... [risos] 

 

 No teste inicial, Olívia havia marcado que as expressões wake up e get up eram 

antônimas (conforme a própria destaca na linha 4), e informou, através da marcação da 

questão com asterisco, que havia “chutado” essa resposta uma vez que não sabia quais eram 

os significados de nenhuma das duas. Ao se deparar com o diálogo entre a fada Navi e Link, 

contextualizado situacional e multimodalmente (figuras 5 - 7), ela compreende então os seus 

significados e o fato de que, portanto, seriam sinônimas (linhas 1 - 2).  

Ao ver a sua personagem ainda deitada e dormindo enquanto Navi se movimentava para 

acordá-la, a participante automaticamente associou a expressão wake up à tradução “levante” 

(linha 1). Ela afirma posteriormente que, quando encontrou esse phrasal verb no teste inicial, 

chegou a cogitar que esse seria seu significado, pois se lembrava vagamente de ter visto isso 

em seus estudos anteriores de língua inglesa. Assim, ao ver a expressão em uso, confirma sua 

impressão. Porém, uma vez que não tinha essa certeza durante o teste e ainda desconhecia o 

phrasal verb get up, não soube responder à questão. Na continuação da cena, ao ver a 

expressão get up sendo utilizada no mesmo contexto que a anterior, Olívia compreende, então, 

que o significado era o mesmo (linha 2), mesmo sem tentar associá-lo a uma tradução - o que, 

conforme a linguística cognitiva (cf. 2.1 - Linguística cognitiva), não seria necessário. 

Para além dos trechos analisados, um exemplo claro de que a multimodalidade presente 

no contexto trabalha como fonte de informações que levam o jogador à compreensão dos 

textos e dos objetivos da fase jogada é encontrado através de um relato feito espontaneamente 

pela participante Juliana, apresentado pelo trecho 5. 

 

Trecho 5 - Participante Juliana: 
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1 P: Uhum. E... o que que te ajudou a entender o que que você tinha que fazer? 

2 J: A situação. 

3 P: Aham. 

4 

5 

6 

J: Eu... chegava, e o boneco... ele gesticulava, ele falava, ele mostrava alguma coisa, 

que eu vi que tava certo, o que tava errado... Quando chegava a hora de comprar a 

arminha no shopping...  no shopping! Na loja, no caso, que chama de “shop”, né? 

7 P: [risos] 

8 

9 

J: Eu ia na loja e... e eu comprava. Então, assim... E as imagens também, né? Porque 

eu via, assim “shield”, e o escudo. 

10 P: Aham. 

11 J: E, então, eu comecei a associar, assim, as coisas... com o que eu via. 

 

Percebe-se nesse trecho que, segundo a própria participante, o que a ajudou a 

compreender o texto foi o contexto situacional, principalmente o fato deste ser repleto de 

diferentes modos de oferta de insumo, como as imagens, as cut scenes, os movimentos e 

expressões faciais, e os sons (linhas 4 - 6, 8 - 9). No trecho acima, a participante destaca, 

ainda, que a gesticulação dos NPCs e suas expressões negativas, positivas e de surpresa a 

faziam entender se ela estava fazendo a coisa certa ou errada (linhas 4 - 5). Ao receber essas 

diferentes formas de informação em conjunto com o texto escrito, a participante pode então 

inferir significados às palavras desconhecidas (linha 11). 

As informações textuais que se apresentam juntamente ao item lexical desconhecido são 

outra forma de inferi-lo, como no trecho abaixo. 

 

Trecho 6 - Participante Tamíres: 

[sonorização de jogo]  
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Figura 8 - Compras com rúpias 

 

1 

2 

3 

T: Uhm... Minha irmã.. Pegou, não sei. Não é pegou. Enfim. Algumas “rupees” que eu 

não sei o que é, mas eu acho que é, tipo, moedas, dinheiro... Sei lá. Ahm... E foi até 

a lojinha lá. ... Onde... tem a madeira vermelha. 

4 P: Uhum. 

 

[sonorização de jogo continuação de texto] 

 

Figura 9 - Tipos de rúpias 

 

5 T: ... Não entendi! [risos] Tá. Perae. Ahm... Verde... Custa 1... É isso? 

6 P: Hum? 

7 T: O azul, 5... E o vermelho 20. (...) conversando com “rupees”? Rupees é uma pessoa 
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8 

9 

então? Não sei. [risos] Tá... Vou embora. Deixa eu voltar lá na lojinha. Mesmo que 

não seja lá o meu destino. Preciso descobrir alguma coisa. 

[sonorização de jogo - sai da casa das gêmeas e entra na loja Kokiri] 

10 T: Tá. ... Loja Kokiri. Eu vou falar com a menininha.  

[sonorização de jogo - inicio de diálogo com NPC] 

 

 

Figura 10 - Produtos gratuitos 

 

11 

12 

13 

T: Essa é a loja... Que... Vende... Coisas que você... Pode querer... na floresta... Ah, é 

gratuito! ...Como assim, a loja é gratuita? [risos] Tá. ... Ah... Eu posso falar com ele 

também... 

[sonorização de jogo - fim de diálogo com a NPC cliente] 

[sonorização de jogo - início de diálogo com a NPC vendedor] 
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Figura 11 - Valor de produto em rúpias 

 

14 

15 

T: Tá. Er... Bem vindo... Tá. Eu tenho que mover pra direita e pra esquerda... Pra... Ver 

os objetozinhos da loja... Fale... Ah, ali são as outras opções. Tá. 

[sonorização de jogo - jogadora passa pelos produtos] 

16 

17 

T: Ah, viu! É uma moedinha, um dinheirinho, um sei lá o que. Rupees! [risos] Quan... 

Onde aparece quantas... rupees eu tenho? Eu não tenho nada? 

18 P: É. Ali em baixo. Zero zero. 

19 

20 

T: Ah tá! [risos] Tá. Ahm... Flechas... São 30 flechas por 60 rupees. É tipo rúpias? 

Enfim... 

 

A participante começa a leitura da fala da NPC inferindo que rupees seriam alguma 

forma de dinheiro, uma vez que se trata de algo que se leva para uma loja para fazer compras 

(linhas 1 - 3). Sua inferência está correta, pois tratam- se de rúpias, uma moeda da região das 

Índias e arredores. Na continuação da fala da NPC, a participante percebe que há uma relação 

entre as cores dessas rúpias e números, inferindo então que cada cor de rúpia indicaria um 

valor diferente (linhas 5 e 7). No entanto, logo em seguida, ela começa a questionar sua 

inferência de rupees como uma forma de dinheiro por ver a expressão speaking of rupees na 

fala da NPC (figura 9). Isso porque ela infere que a expressão significaria algo como "falar 

com rúpias", e sendo rúpias, então, um interlocutor - alguém com quem se fala - tratar-se-ia de 

um ser vivo, não uma forma de moeda (linhas 7 - 8). Na verdade, a expressão significa 

“falando em rúpias”, o que a NPC utiliza justamente por querer se aprofundar na explicação 

do uso e valores dessa moeda no jogo. As duas inferências conflitantes a deixam confusa. 
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Portanto, ela decide se desviar de seu objetivo de ir até a árvore Deku para se encaminhar à 

loja, a fim de que lá pudesse visualizar as tais rúpias e entender do que se tratavam (linhas 8 - 

9). Assim, percebe-se uma manipulação de modos de compreensão por parte da aprendiz. Ao 

concluir que apenas a contextualização fornecida pela fala da NPC não seria suficiente para 

compreender o significado do item lexical rupees, ela vai atrás de informações dadas por 

outras vias, como a visual e a sonora, que poderia encontrar no tal lugar onde a irmã da NPC 

estaria com as tais rúpias. 

Ao chegar à loja e encontrar a NPC que seria irmã da outra NPC com quem falara 

anteriormente, Tamíres compreende que os produtos da loja são gratuitos (linhas 11 - 12), 

quando, na verdade, o que a NPC estava querendo informar era que, na floresta, ela 

encontraria alguns desses produtos de graça (figura 10). A NPC se utiliza da máxima 

conversacional da quantidade14, omitindo assim a informação de que na loja são cobrados 

valores por esses produtos que são encontrados de graça na floresta. A intenção por trás da 

fala da NPC era a de informar à personagem da jogadora que ela deveria procurar não gastar 

seu dinheiro com alguns produtos da loja que seriam facilmente encontrados de graça em 

outros locais. No entanto, alunos de LE em nível iniciante, frequentemente tem dificuldade 

em lidar com questões pragmáticas devido à dificuldade de compreensão de toda a mensagem 

fornecida. Por esse motivo, Tamíres acaba compreendendo que os produtos são de graça na 

loja (linhas 11 - 12) o que lhe causa um grande estranhamento (linha 13) por ir contra não 

apenas a inferência inicial da existência de uma moeda corrente no jogo, como também do 

entendimento do script loja como um todo. A própria participante informa esse conflito com 

seu script formado para loja posteriormente, durante a feitura da avaliação posterior, ao 

apontar que, em lojas, os clientes compram os produtos, não os ganham, caso contrário o 

proprietário da loja não teria de onde tirar o seu sustento. 

Por fim, a participante decide iniciar uma interação com o vendedor da loja (linhas 12 - 

13), com quem poderia melhor compreender essas informações e ratificar ou refutar suas 

hipóteses para o item lexical rupee. A NPC do vendedor demonstra como visualizar os 

produtos da loja (linhas 14 - 15). Assim que começa a visualizar os produtos, nota a indicação 

dos seus valores ao lado da palavra rupees, confirmando assim sua inferência do vocábulo 

como indicando uma forma de moeda (linha 16). 

                                                           
14 Segundo a teoria do Princípio Cooperativo apresentado por Grice (1975), numa interação conversacional, os 
interlocutores assumem um contrato implícito para facilitar e não prolongar desnecessariamente a transmissão de 
informação, Dentre as “regras” desse contrato se encontra a Máxima da Quantidade, em que o interlocutor não 
comunica nem a mais nem a menos do que o necessário para a compreensão. 
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Outra forma de compreender o significado de rupees é através da percepção de seu valor 

numérico e da variação de valores de acordo com as suas cores, numa associação entre 

informação textual e visual. O participante Tadeu fez uso destas para compreender o 

vocábulo. 

 

Trecho 7 - Participante Tadeu: 

[sonorização de jogo - início de diálogo com NPC gêmea] 

1 

2 

3 

T: Minha irmã... Deixa eu ver... Vermelho! A palavra 'vermelho' que eu entendi. Fale 

com... Verde, a palavra verde. ... As cores... Verde e... Verm... Tsc. Er, verde...  

Verde, azul e vermelho.  

4 P: Uhum... 

5 

6 

T: P: E a palavra roof que não me vem à memória. Eu lembrei que tem alguma coisa 

ali, mas... 

7 P: Aham... Não, sem problemas. 

8 T: Esses vasos... Ah sim. Ih! Show!  

9 P: [risos] 

10 T: Vou jogar... 

[sonorização de jogo - vaso quebrando e rúpia caindo de dentro dele] 

[sonorização de jogo - personagem do jogador se aproxima e encosta na rúpia, ela some o 

surge um som de dinheiro] 

11 

12 

T: Ah! Eu ganhei uma esmeraldazinha... Dá pra sub... Ah! Entendi. Aí a contagem dela 

é ali embaixo... 

[sonorização de jogo - vaso quebrando e rúpia caindo de dentro dele] 

[sonorização de jogo - personagem do jogador se aproxima e encosta na rúpia, ela some o 

surge um som de dinheiro] 

13 T: Aí esse, no caso vale seis... Esmeraldas. 

14 P: É, você já tinha uma... E agora tem seis no total. 

15 T: Ah, é verdade. Cinco. 

[sonorização de jogo - abrindo baú e obtendo rúpias] 

16 T: Provavelmente... Rupee é alguma... moeda, né? 

17 P: Uhm... 

18 

19 

T: Azul... Cinco... Cinco rupees... Put away... Provavelmente... É... Sei lá... 

[risos] 

[sonorização de jogo - abrindo baú e obtendo rúpias] 
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20 T: Verde. Moeda verde. [inaudível] 

[sonorização de jogo - abrindo baú e recuperando energia coração] 

21 T: Recuperar o coração... 

22 P: Uhum... 

23 T: Minha energia da vida... Recup... Recupere a energia da vida. 

[sonorização de jogo - abrindo baú e obtendo rúpias] 

24 T: Ela vale... Sete... Moedas 

25 P: Uhum... 

 

O participante Tadeu inicia uma interação com a NPC que está na casa, e logo percebe 

que alguns vocábulos em sua fala relacionados às cores (figura 9; linhas 1 - 3). Ele quase se 

confunde, o que indica um esquema de cores em língua inglesa não completamente 

consolidado. Mas logo se corrige, ao perceber que as palavras que designam as cores 

mencionadas na fala aparecem escritas e com a fonte nas respectivas cores, levando-o a 

confirmar qual era a palavra pra cada cor (linhas 2 - 3) - uma comprovação do auxílio 

multimodal para facilitar a compreensão de itens lexicais relacionados a cores, melhor 

ancorando o esquema. 

Uma vez que não compreende a informação dada pela NPC no que diz respeito aos 

valores de cada rúpia, que varia de acordo com suas cores, o participante resolve interagir 

com os objetos do cenário, por perceber que alguns se destacam (linhas 8 e 10) - Pode se 

especular que a modalidade visual intencionalmente destaca esses vasos em relação aos outros 

para chamar a atenção do jogador e ver que, com esses vasos, diferentemente dos outros, ele 

pode interagir. Tadeu encontra, então, rúpias escondidas dentro desses objetos (linhas 11, 13, 

20 e 24). Ao notar que uma contagem de rúpias é feita no canto inferior esquerdo conforme 

ele as coleta (linhas 11 - 12), e que um som que se assemelha ao de dinheiro é emitido toda 

vez que ele coleta mais uma, ele infere que aquelas rupees são alguma forma de dinheiro. 

Mais além, ele já tinha essa impressão devido a experiências multimodais anteriores ao jogo 

que serão discutidas mais a frente (cf. 4.2.2 - Pistas cognitivas multimodais e revocação de 

itens lexicais).  Conforme coleta rúpias de valores diferentes e observa a soma que vai sendo 

feita no contador de rúpias, ele descobre, então, que cada cor de rúpia representa um valor 

diferente (linhas 13 - 15, 18, 20 e 24) alcançando através da multimodalidade do jogo a 

informação que não pode compreender apenas pelo modo textual escrito da fala da NPC. 

Outro quesito de estrema importância para a compreensão do insumo oferecido é a 

velocidade, intensidade e frequência com que uma informação é dada ao aprendiz. Os jogos 
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de vídeo game de RPG parecem ter um cuidado especial nesse sentido, como pode-se notar a 

seguir. 

 

Trecho 8 - Participante Raíssa: 

[sonorização de jogo - interação com NPC] 

1 R: Oh, uma fada! Finalmente uma fada... está com você. 

[sonorização de jogo] 

2 

3 

R: Ahm... Alguma coisa... nova. Eu só... estou feliz por você. Agora, uma verdade. 

Nesse lugar ou com alguém. Não sei se é o nome de uma pessoa ou um lugar.  

 

 

Figura 12 - Diálogo com a NPC Saria 

 

4 P: Uhum. 

5 

6 

R: Agora, de novo, o nome da árvore. E uma pergunta... Não entendi. Uhm... Acho 

que eu tenho que fazer alguma coisa nesse lugar, nessa árvore.  
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Figura 13 - Reforço de informação 

 

7 R: Aí ela tá incentivando ele a ir. 

 

O insumo oferecido pela NPC é simples, objetivo e inclusive repete a informação já 

dada pela NPC Navi, a fada de que a personagem do jogador deve ir ao encontro da Árvore 

Deku. Além disso, o fluxo do diálogo é oferecido aos poucos, permitindo ao jogador que 

controle o transição dos grupos de informação ao seu tempo. As falas das NPCs, mesmo 

quando longas, são divididas em grupos pequenos e, ao final de cada um desses grupos, a 

imagem do botão que o jogador deverá apertar para continuar o texto aparece, indicando a 

conclusão daquele trecho (figuras 12 e 13) - informação técnica de jogabilidade que é dada 

multimodal e diretamente para que não se desvie o foco de atenção do jogador da mensagem 

para o modo de utilizar o controle. Assim, o jogador rapidamente entende que pode levar o 

tempo que precisar para compreender aquele trecho e, quando quiser que a NPC prossiga, é só 

apertar aquele botão em seu controle para que ela dê continuidade. Mais além, caso o jogador 

não consiga compreender as informações seguintes por falta de algo que não compreendeu 

anteriormente, ele pode utilizar os botões direcionais de seu controle para retroceder nas falas 

e interpretá-las novamente quantas vezes precisar. Dessa forma, os diálogos com NPCs 

encaixam-se na definição de insumo compreensível (cf. 1- Introdução; 2.2.1- Jogos, vídeo 

game e RPG).  

Percebe-se a importância dessas características do insumo compreensível para o 

aprendizado de língua estrangeira no trecho acima, onde mesmo sem compreender grande 

parte do vocabulário utilizado (linhas 2 - 3 e 5), a participante Raíssa foi capaz de 
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compreender a informação principal: sua personagem deveria ir até a Árvore Deku, pois lá 

descobriria qual o seu objetivo no jogo e a NPC a estaria estimulando para tal (linhas 5 - 7). 

Outro processo que permite a compreensão do insumo é o reinforçamento de 

informações importantes por repetição. A participante Olívia também consegue entender o 

objetivo principal graças a esta forma do jogo de promover insumo compreensível, como 

destaca o trecho 9. 

 

Trecho 9 - Participante Olívia:  

[sonorização de jogo - continuação de diálogo] 

1 

2 

3 

O: Isso é certo? ...That’s right? Isso é certo, não sei... O, o... Bom... Deku... Tree... 

Se... Não entendi. ... Quer falar... com... Não entendi o restante. To talk é falar 

com... Não sei que que é isso também, e o nome do cara.  

[sonorização de jogo - continuação de diálogo] 

4 O: Eu vou... Por você... Não entendi. 

[sonorização de jogo - fim de diálogo] 

[sonorização de jogo - início de diálogo] 

5 O: Tá voltando tudo, né?... Não, só o importante. 

6 P: Aham... 

7 O: Ahm, ai... Go see... Tá, eu tenho que ir falar com esse homem... 

 

Ao perceber a repetição de informações, Olívia consegue entender claramente que 

deverá ir ao encontro da Árvore Deku (linha 7) - apesar de não ter compreendido que se 

tratava de uma árvore (linha 3). Mesmo sem ter compreendido grande parte do vocabulário 

utilizado (linhas 1 - 2 e 4), Olívia percebe a insistência por mais de uma NPC com relação ao 

pedido de ir até a árvore Deku, e também por notar que, numa segunda abordagem, a NPC 

repete apenas essa informação. Conforme a própria participante sinaliza, a NPC repete 

novamente apenas a informação mais importante (linha 5), ou seja, ir falar com a árvore, o 

que a leva a inferir que esse é seu objetivo imediato. 

O insumo compreensível também é utilizado para ensinar questões de jogabilidade ao 

jogador. Muitas NPCs têm a função de explicar como utilizar os botões do controle para 

realizar ações que serão recorrentemente necessárias. 
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Trecho 10 - Participante Tadeu: 

1 T: Loja do... kokiri... Só entendi a palavra original e a floresta 

[sonorização de jogo - início de diálogo] 

 

Figura 14 - Instrução de abordagem de NPCs à distância 

 

 2 

3 

T: Oi, Tadeu. E resto eu não faço ideia... Z... Provavelmente o botão Z... Esse daqui. E 

depois o A... para falar com alguém? 

4 P: Isso... 

5 T: Bom, só os símbolos mesmo, o resto eu não faço ideia... 

 

 No trecho acima, por exemplo, a NPC explica à personagem do participante Tadeu 

como abordar NPCs à distância (figura 14). No lugar de utilizar longas descrições apenas para 

indicar quais os botões a que se refere, a fala da personagem simplesmente utiliza a imagem 

do próprio botão como se fosse um item lexical. O jogador poderá rapidamente identificá-lo 

em seu controle, não sendo desviada a sua atenção da explicação da ação a ser performada em 

si. Além do foco na mensagem ser mantido, o insumo permanece com a sua característica de 

compreensibilidade ao se apresentar de maneira sucinta e direta. 

Percebe-se que o entendimento da informação é alcançado e o foco no sentido da 

mensagem é mantido, através da fala do próprio participante. Mesmo sem compreender a 

grande maioria dos itens lexicais utilizados no texto (linhas 2 e 5), ele identifica quais são os 

botões a serem utilizados e para que são necessários (linhas 2 - 3). Destaca-se, ainda que, 

quando um mesmo botão possui mais de uma função, essas outras possibilidades são deixadas 

de lado nesse momento, sendo fornecidas apenas quando forem necessárias. Desse modo, o 
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jogador não é bombardeado por um grande número de informações - muitas delas ali 

desnecessárias - o que poderia confundi-lo naquele momento, afetando a compreensibilidade 

do insumo.  

A redundância de informações através de diferentes modalidades também parece 

facilitar a compreensão do insumo. A participante Juliana depõe sobre o tema logo após a 

feitura da avaliação inicial. 

 

Trecho 11 - Participante Juliana: 

1 

2 

P: Você tava... Teve uma hora que você falou durante o.... quando você tava fazendo o 

teste que, se tivesse imagem, de repente ia ser mais fácil... 

3 J: Sim, sim. 

4 P: Ahm... Você acha que se, de repente... 

5 J: Por exemplo, eu tenho um exemplo, acho que você colocou “shield”, eu acho. 

6 P: Aham. 

7 

8 

J: Eu acho que é alguma coisa a ver com uniforme, equipamento, mas... eu não sei que 

parte é, mas eu sei que é alguma coisa desse equipamento. 

9 

10 

P: Entendi. Então, de repente, se tivesse com imagem, com alguma outra coisa assim 

aonde essa palavra... 

11 J: É, que tem onde tava a palavra, é! 

 

A própria participante declara, no trecho 11, que faz uso da multimodalidade, mais 

especificamente o modo visual, para que possa extrair sentido de textos onde seu 

conhecimento da língua estrangeira não seria suficiente para esse fim (linhas 1 - 3). Ela 

destaca a facilidade que a contextualização proporciona para a revocação de itens lexicais. A 

participante utiliza informações de modalidades outras além do texto escrito, como as 

imagens ou o contexto em que aparecem, como no exemplo dado pela própria, para acessar o 

esquema já formado em sua mente e alcançar o significado do termo (linhas 5 e 7 - 8). Mesmo 

que de maneira leiga, ela tem consciência de que o conhecimento armazenado em sua mente 

associa informação escrita com outras modalidades de informação como as imagens (linha 

11). 

O trecho 12 apresenta o uso da multimodalidade para permitir a compreensibilidade de 

itens lexicais ocorrendo durante o jogo. 
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Trecho 12 - Participante Juliana: 

[sonorização de jogo – jogador entra na loja de artefatos] 

 

Figura 15 - Loja Kokiri 

 

1 J: Kokiri loja. É a loja do Kokiri, não é isso? 

2 P: Isso... 

3 J: Eu falo com um desses dois... Tanto faz, né? 

4 P: É... 

 

Figura 16 - Abordagem ao NPC vendedor da loja 
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Figura 17 - Instruções para visualização de produtos 

 

5 

6 

J: Bem vindo. Welcome. Left, direita. Right, esquerda? Não. Left, esquerda. Right, 

direita. 

7 P: Uhm... 

8 J: Eu sei que são os lados, agora... 

9 P: Não, não tem problema. São os lados, tá... 

10 J: Left, direita...Esquerda! Tá no controle! Boa, boa! [risos] 

11 P: [risos] 

12 J: Agora eu lembrei! [risos] 

13 P: [risos] 

14 J: Fala... Fale com ele... ou saia. Não é isso? 

15 P: Isso... 

16 J: Ou saia.  

 [sonorização de jogo] 
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Figura 18 - Visualização de produtos - flechas 

 

17 

18 

19 

J: Ahm... Você precisa... vamos ver, eu tenho que mover a seta aqui... não é isso? 

...Buy é comprar! [a participante move a seta de Buy para Don’t buy] E não comprar. 

Buy ou buy [ela tenta diferentes pronúncias], não sei. Só sei que é comprar. 

20 P: Não, não tem problema. Não precisa se preocupar com pronúncia não. 

21 

22 

23 

J: Não comprar. Deixa eu ver, acho que ele não precisa disso. Disso aqui também 

não... Isso daqui ele não pode ter, né? [Porque a jogadora não teria dinheiro o 

suficiente para comprar o objeto] Eu vou sair daqui. 

24 P: Er... 

25 J: Ele não pode ter isso! 

26 P: Pode. É um coração... 

27 

28 

J: Não, ele não precisa disso! Ele precisa de uma sh... shield... e a... uma outra coisa. E 

não são essas coisas. 

29 P: Uhum... 
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Figura 19 - Visualização de produtos - noz 

 

30 J: Vamos pra direita... Nut. Castanha!  

[ela anda mais um item pro lado direito]  

 

 

Figura 20 - Visualização de produtos - escudo 

 

31 J: Shield. ... Escudo! Caraca!  

32 P: [risos] 

33 

34 

J: [risos] Nossa! Eu sabia! Eu preciso de equipar... esse escudo. [A participante 

seleciona o item shield no mostruário da loja]. Não vou falar tudo não porque eu 
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35 

36 

não sei. Vou falar o que... Eu tenho que ver se eu vou ter dinheiro. Deixa eu ler. 

Você... pra defender... pra defender... é pra apertar o “R”, não é isso?  

37 P: Isso... 

38 

39 

J: ... se for usar... e... perde contra o fogo, é isso? Também? E o set... set fogo. Set 

fogo? Vamo lá! Isso não precisa. Eu preciso é comprar isso. Tá bom. 

40 P: É... [inaudível] 

 

 

Figura 21 - Multimodalização de não permissão 

 

41 

42 

43 

J: Ai meu deus...Eu preciso comprar isso. Comprar! [ela seleciona a opção buy do 

item shield no mostruário da loja – é emitido um som de erro] Ih! Você não tem... 

enough... enough rupees15... Enough seria... o dinheiro do jogo. 

44 P: Uhm... 

45 

46 

J: Então... eu tenho que encontrar dinheiro pra depois comprar. Eu não posso comprar 

agora. Não... Don’t buy. ... E, como é que... Ah, tá. 

47 P: [inaudível] 

48 J: E como é que eu consigo esse dinheiro do jogo? Eu vou ter que ir buscar... 

 

 Ao entrar na loja Kokiri (figura 15), a participante pode reconhecê-la como loja sem 

grandes dificuldades (linha 1), pois esse vocábulo já era conhecido pela participante, 

                                                           
15 Rupees, i.e. rúpias, são a moeda do jogo, diferentemente do que compreende a participante neste momento do 
jogo. Enough, i.e. suficiente, é utilizado apenas para indicar que a personagem da jogadora não possuía dinheiro 
o suficiente para efetuar aquela compra. Mais à frente no jogo, a participante percebe que o dinheiro utilizado no 
jogo são as rúpias. 
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conforme acerto no teste da avaliação inicial. No entanto, é o contexto situacional dado pela 

informação escrita e confirmado pelos componentes da esquemata “loja” encontrados no 

cenário que leva a jogadora a reconhecer outros vocábulos, estes sim, desconhecidos. 

Ela observa, então, alguns produtos à procura daqueles que buscava, i.e., shield e sword. 

Apesar de não se lembrar do nome do segundo por completo, ao selecionar cada produto, seu 

nome, descrição e valor eram apresentados. Assim, ela sabia que quando chegasse à imagem 

de um dos dois objetos procurados ela o reconheceria pois lembraria de seu nome. A jogadora 

passa então por alguns produtos cujos nomes não eram os do que ela procurava (linhas 21 - 

22), decidindo não gastar dinheiro com nenhum deles, pois não seriam necessários naquele 

momento (linhas 27 - 28). Dentre eles, inclusive, é observado por Juliana que o vocábulo nut 

seria uma castanha (linha 30), o que já demonstra um uso das imagens para associação entre 

os itens lexicais em língua inglesa e o seu conhecimento já esquematizado. Apesar de não ter 

chegado ao significado exato, que seria noz, ela chega a um outro bem similar, castanha. Ao 

fazer o teste da avaliação posterior, ela chegará ao significado preciso, como discutiremos 

mais à frente (cf. 4.2.2- Pistas cognitivas multimodais e revocação de itens lexicais). 

Finalmente, ela chega àquele denominado shield, sendo aquele então um dos que ela 

precisaria equipar. Como todos os produtos que são selecionados são demonstrados por 

imagem em rotação de 360º, a participante percebe que se tratava de um escudo (linha 31). 

Ela informa que não conseguiria traduzir tudo o que estava escrito na descrição, mas 

consegue captar o suficiente para entender como utilizar o item e que ele não a protegeria do 

fogo (linhas 34-36, 38-39), o que demonstra um uso de estratégias cognitivas de leitura 

associadas a informações já ancoradas em sua esquemata sobre o assunto. Ela parece perceber 

então que, naquele momento, não é necessário compreender toda a descrição, mas sim apenas 

entender que se tratava de um escudo e comprá-lo (linha 39). Entretanto, ao tentar efetuar a 

compra, uma mensagem a informa de que ela não estava com dinheiro suficiente para 

comprar aquele produto (figura 21). Apesar de não compreender toda a frase, uma vez que ela 

não havia compreendido ainda que rupee era a moeda do jogo, e inferir erroneamente que 

enough (suficiente) seria o dinheiro (linha 43), a negativa representada pelo verbo auxiliar 

don’t (figura 21) acompanhada de um som de erro emitido no momento em que ela clicara na 

opção Buy (comprar) (linhas 41 - 42), a levaram ao entendimento de que a compra não 

poderia ser realizada. Ela atenta-se então para o valor do produto e deduz que o problema 

seria a falta de dinheiro (linhas 45 - 46). 

Destaca-se, ainda, que todos os participantes logo nos primeiros momentos do jogo 

perceberam que as NPCs forneciam grande quantidade de informação que poderiam ajudá-los 



 75

a entender seus objetivos e lhes indicar onde conseguir os objetos necessários para tal. Os seis 

participantes chegaram à conclusão que deveriam então interagir com essas personagens o 

máximo possível para que conseguissem meios de concluir a fase. Isso significa dizer que o 

próprio ambiente multimodal se mostra ao jogador como dica da importância de se utilizar da 

multimodalidade presente e o quanto ela facilitaria e até mesmo levaria a conclusão da 

missão, como indica o participante Tadeu em determinado momento do jogo. 

 

Trecho 13 - Participante Tadeu: 

1 

2 

T: É, eu to entendendo até agora que... O, o jogo está me... Familiarizando com... com a 

história. 

3 P: Sim... 

4 

5 

T: Tá me dando pequenos... Er... Pequenas dicas, né? Pequenos... Do que eu tenho que 

fazer 

6 P: Aham... 

 

No trecho acima, essa percepção por parte dos jogadores é exemplificada. O participante 

Tadeu verbaliza seu entendimento de que o próprio jogo está buscando meios de lhe fazer 

compreender melhor tanto o enredo (linhas 1 - 2) quanto à jogabilidade e os objetivos que ele 

deve cumprir (linhas 4 - 5). Para tal, o jogo “fala” com o participante, através de suas NPCs, 

de maneira clara - através de insumo compreensivo - e, por vezes, repetitiva ao longo da fase 

para guiar o jogador rumo ao seu objetivo, de modo a não deixá-lo se perder ou desviar seu 

foco de atenção de sua missão. 

Para além das informações textuais, todos os participantes foram capazes de perceber 

também que o jogo tenta demonstrar os objetivos e o enredo principal para o jogador lançando 

mão dos diversos recursos que um ambiente multimodal possui, como vemos no trecho 16. 

 

Trecho 14 - Participante Olívia:  

[sonorização de jogo] 
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Figura 22 - Fuga de Zelda 

 

Figura 23 - Insumo visual 

 

Figura 24 - Visualização do vilão 

 

1 O: Essa é a tal da Zelda. 

2 P: Uhum. 

3 O: Entendi. Ele quer que eu vá salvar a Zelda. 
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A participante Olívia assiste às cenas do pesadelo de Link, logo no começo da fase, 

onde se vê a NPC Zelda fugindo enquanto é perseguida pela NPC do vilão. Um close mostra 

uma menina olhando para a sua personagem como quem pede ajuda, enquanto se ouve uma 

trilha sonora de terror ao fundo. Em associação ao título do jogo “The Legend of Zelda”, 

Olívia já deduz que Zelda seria essa menina (linha 1) e conclui que, uma vez que a heroína da 

história estava em perigo e parecendo lhe pedir ajuda, sua personagem representa o herói da 

história, sendo seu dever - e objetivo principal do jogo - salvá-la. Percebe-se aqui uma 

associação ao conhecimento do enredo típico das histórias de herói e mocinha, que, não por 

acaso, é frequente em jogos de RPG. 

É importante notar que em nenhum momento apareceu tal informação, por escrito ou 

através de qualquer outra modalidade, que aquela seria Zelda ou que o jogador deveria salvá-

la. A inferência, que está correta, se deu através apenas das modalidades visual e auditiva, do 

reconhecimento de contexto e do conhecimento prévio do gênero conto de fadas. 

De forma bem semelhante ao trecho 14, a participante Tamíres também consegue 

compreender seu objetivo principal de jogo não apenas através das imagens como também 

dos sons apresentados na cena, como demonstra o trecho 15. 

 

Trecho 15 - Participante Tamíres: 

[sonorização de jogo] 

1 

2 

T: Lá vem um vilão... [risos] Levando uma criancinha que deve ser o amiguinho dele 

que ele tem que salvar. 

[sonorização de jogo - música agitada de terror] 

3 T: Oh! 

[sonorização de jogo] 

 

As modalidade visuais - i.e., a cara de mal da personagem do vilão, expressão de terror e 

medo da personagem do jogador, cena em movimento da outra personagem fugindo em seu 

cavalo - e sonoras - i.e., música agitada de terror - levam a participante à inferência de que 

aquele era o vilão e que a outra personagem sendo levada deveria ser salva (linhas 1 - 2). As 

informações multimodais apresentadas levaram ainda ao reconhecimento do contexto, 

levando a participante a associá-la com o gênero textual de conto de fadas / histórias de herói. 

Assim, fora ainda mais fácil reconhecer aquele como o objetivo principal do jogo, uma vez 

que, conforme a mesma afirma posteriormente, na maioria das histórias desse gênero, o herói 

tem que salvar alguém. Em seguida, apesar de não parecer nenhuma legenda ou som de voz, a 
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imagem da personagem principal com uma expressão de espantada e abrindo a boca em 

formato oval enquanto a trilha sonora de terro chega ao seu clímax levam a participante a 

inferir até mesmo sua fala de surpresa (linha 3). 

Graças à alta imersão provida pelos jogos de vídeo game de RPG através da 

multimodalidade, o jogador pode até mesmo negociar sentido com as NPCs ou com o jogo 

como um todo, como no exemplo abaixo. 

 

Trecho 16 - Participante Tamíres: 

 

Figura 25 - Insumo com item lexical summoned 

 

1 

2 

T: Ahm... A árvore... Deku... Não sei ainda o que é summoned... Bem, sei lá. Pode ser 

convocou você.  Ahm... Vamos! Vamos agora. Então vamos, [risos] 

 

 

Figura 26 - Repetição de insumo com o item lexical summoned 
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3 

4 

5 

T: Isso é verdade? Er... A árvore Deku... Convocou, chamou... Você? Isso é grande 

hon... é uma grande honra falar com a árvore Deku. ... Er... Nós aguardaremos por 

você aqui. ...Vá! Vá ver a árvore Deku. 

 

 

Figura 27 - Insumo com o sinônimo called 

 

6 

7 

8 

T: Ah... Todo mundo fala isso! [risos] Ah, agora você tem uma fada. Que bom, 

Tamíres! O QUE??? ... Você foi chamada pela... Árvore Deku. Nossa, que grande 

honra. Ahm... Ele vai te dar... Um... Presente especial. 

 

 

Figura 28 - Insumo com uso do item lexical summoned 

 

9 

10 

T: Eu ainda não tinha vindo aqui... Ei, você, senhor... Sem fada. Qual é o seu negócio 

com... A... Boa, sei lá, árvore Deku? Sem fada você... Não é... Realmente... Um 
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11 

12 

homem. [inaudível] O QUEEEE??? Você tem uma fada? Ahm... Eu ainda não sei o 

que é summoned. Mas eu acho que é “convocou” você. 

 

 No exemplo do trecho acima, a participante Tamíres negocia, ao longo do jogo, o 

sentido de summoned.  Inicialmente, a participante faz uma inferência a partir do contexto de 

história que tinha até o momento, já tendo visto anteriormente que a árvore Deku havia 

pedido que a fada trouxesse a jogadora até ela. Ao ver a NPC Navi, a fada, indo até sua 

personagem logo em seguida e chamando-a (figura 25), e observando o paradigma em que o 

item lexical aparece na frase da fala da fada, ela infere que está sendo convocada (linhas 1 - 

2), e até mesmo responde pela sua personagem concordando em ir (linha 2). 

Um pouco mais a frente, em diálogo com outra NPC, Saria, na Floresta Kokiri, 

novamente o item lexical summoned aparece (figura 26). Ao se deparar com o termo 

novamente, a participante faz uma longa pausa e reflete se ele seria o que ela estava 

deduzindo até então. Vendo que, mais uma vez, lhe diziam para ir ao encontro da árvore, pois 

viu essa ordem no final da fala escrita na legenda, ela voltar a acreditar que seu significado 

mais próximo para o português seria “convocou” (linha 3). Em seguida, ao achar o termo 

muito formal para o diálogo que se dava em uma conversa mais informal, substituiu por 

chamou, que lhe parecia soar melhor para aquela situação de conversação (linha 3). 

Mais à frente, o vocábulo called aparece na fala de outra NPC (figura 27) apesar do 

resto da fala ser bem similar às anteriores. Diferentemente do termo summoned, Tamíres 

reconhece o item lexical called dentro daquela fala como “ser chamada” (linha 7). A 

substituição a leva a compreender a informação.  

Aproximadamente vinte minutos de jogo depois, o termo summoned aparece novamente 

(figura 28). A participante indica que ainda não sabe seu significado (linhas 11 - 12) - 

provavelmente por não ter uma informação visual que comprovasse sua hipótese de 

significado. Contudo, como viu uma frase similar na fala de outra NPC que apenas substituía 

o item summoned pelo item called, este sim conhecido por Tamíres, ela infere que os termos 

possam ser sinônimos. Como ela segue com o diálogo sem se prender mais com essa questão, 

ela nitidamente parece não ter mais dúvidas quanto ao significado de summoned como 

convocou ou chamou. O esquema parece ter sido compreendido e ancorado graças à 

negociação de sentido entre a participante e o jogo, e cada situação de uso em que aparecer 

posteriormente apenas ratificará sua conclusão. 

A interação, mesmo que virtual, com o ambiente também parece fornecer redundância a 

informações escritas, como no caso retratado no trecho abaixo. 
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Trecho 17 - Participante Tamíres: 

 

Figura 29 - Compreensão do item lexical grab 

1 T: Ah! Grab é tipo levantar? ... 

2 P: Hum... 

3 T: [risos] Ok! 

4 P: [risos] 

5 

6 

T: Ou lançar, não sei. Porque quando eu apertei de novo ele lançou. A pedra lá longe. 

Um dos dois, não sei... 

 

A interação com objetos muitas vezes também leva à compreensão de itens lexicais. No 

trecho acima, a participante está cortando gramas atrás de dinheiro e se depara com algumas 

pedras no chão. Ao se aproximar de uma das pedras, o botão de ação “A” aparece na tela com 

a palavra grab (figura 29). Ela aperta o botão e sua personagem pega a pedra e a segura sobre 

sua cabeça. Nesse momento ela suspeita que o significado desse item lexical seja “levantar” 

(linha 1). Ao perceber que a pesquisadora não indicaria a resposta correta (linhas 2 - 4), 

Tamíres continua tentando compreender o item através das informações multimodais que o 

acompanha. Ao apertar novamente o botão, sua personagem arremessa a pedra. No entanto, a 

participante não percebe que a ação indicada pelo botão A havia mudado de grab (segurar, 

pegar) para throw (arremessar), e por esse motivo acredita que aquela segunda ação também 

correspondeu ao comando grab (linhas 5 - 6). 

Os testes realizados pela participante Tamíres demonstram o processo cognitivo 

desencadeado pelo contexto no qual aparece o vocábulo “to grab”. Na avaliação inicial, a 
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participante deixou a questão em branco por não conhecer o item lexical. Já na avaliação 

posterior, Tamíres traduz o verbo como “levantar / erguer”. Apesar de não ter chegado ao 

significado exato do verbo e de ter se confundido com o item lexical throw no trecho 

apresentado acima, a tradução dada pela participante no teste posterior se justifica pelo fato do 

mesmo ter sido utilizado outras vezes ao longo da fase apenas para levantar outros objetos. 

Durante essa fase, o verbo “to grab”  é utilizado para executar a ação de pegar vasos e pedras 

para arremessá-las, o que a personagem faz levantando o objeto acima da cabeça. Dessa 

forma, a multimodalidade - visual e sonora - apresentada sempre que a ação é executada, leva 

a esse engano. Provavelmente em outras fases, onde a ação poderia ser utilizada para outros 

objetos, o esquema seria expandido e retificado. Ainda assim, este episódio parece ser uma 

demonstração clara do desencadeamento de um processo cognitivo através da 

multimodalidade e do contexto apresentados pelo jogo de vídeo game. 

De maneira muito semelhante, o participante Tadeu também tenta inferir o significado 

de grab a partir do contexto em que é utilizado nas interações conversacionais e com o 

ambiente ao seu redor. 

 

Trecho 18 - Participante Tadeu: 

[sonorização de jogo - início de conversa com NPC] 

1 

2 

T: Quer ajuda aí, irmão? [risos] O A... vai...  Remover, não? ... Alguma coisa com a 

pedra... Stone é pedra, né? ... Levantar... 

 

A personagem de Tadeu se aproxima de uma NPC que visivelmente tenta levantar 

pedras, enquanto faz expressões de esforço e dificuldade (figura 29). Ao abordá-la, esta a 

informa que deverá utilizar o botão A para pegar as pedras. Ele tenta compreender o vocábulo 

através da performance da NPC e cria as hipóteses “remover” e “levantar” como possíveis 

significados (linhas 1 - 2). Mais uma vez, a multimodalidade e o contexto de uso apresentados 

pelo jogo desencadeiam um processo cognitivo que vai levar à compreensão, mesmo que 

aproximada, de itens lexicais em língua estrangeira. 

 

A análise dos instrumentos indicam que o contexto situacional e as informações 

redundantes oferecidos pela multimodalidade do jogo levam a jogadora a acessar, relacionar, 

interpretar, comparar, contrastar, acrescentar, limitar, organizar os esquemas em sua mente, 

ancorando, assim, o insumo recebido. O insumo oferecido pelos jogos de vídeo game de RPG 
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aparenta ser compreensível e isso parece se dar justamente devido ao fato de ser oferecido por 

vias multimodais, o que, dessa forma, responderia nossa primeira pergunta. 

 

4.2.2 Pistas cognitivas multimodais e revocação de itens lexicais 

A segunda pergunta de pesquisa trata da multimodalidade como proporcionadora de 

pistas cognitivas que facilitarão a revocação (recall) dos itens lexicais. Acredita-se, na 

presente pesquisa, que a multimodalidade, ao ser processada cognitivamente, transforma-se 

em pistas cognitivas valiosas para a revocação de itens lexicais. A sessão de jogo, na qual 

informações são apresentadas de forma multimodal ao jogador, seria o ponto de reviravolta 

entre a incapacidade de revocação de esquemas ou ferramentas que facilitem a compreensão 

leitora, apresentada pelos instrumentos da avaliação inicial, e a capacidade do mesmo, 

verificada nos instrumentos da avaliação posterior e tardia. 

Para a verificação do recebimento de insumo multimodal e consequente ancoragem 

durante a sessão de jogo, o teste da avaliação inicial foi reaplicado na avaliação posterior. Para 

todos os participantes houve um aumento relevante de acertos (cf. 4.1 - Avaliações iniciais e 

posteriores). Além dessa percepção quantitativa, esse ganho se faz notável também pelo fato 

de que todos os cinco participantes concluíram o teste da avaliação posterior em um tempo 

consideravelmente menor que o utilizado no teste anterior. 

Uma das participantes relata, logo após terminar a avaliação posterior, que a retenção de 

itens lexicais através do jogo de fato ocorreu e que a multimodalidade forneceu pistas 

cognitivas que facilitaram a compreensão de itens lexicais desconhecidos. Durante a sessão de 

vídeo game, devido à multimodalidade presente no contexto em que o item lexical aparece, a 

jogadora pode compreender claramente seu significado e, assim, chegar à sua compreensão. 

 

Trecho 19 - Participante Juliana: 

1 

2 

3 

4 

5 

J: Eu consigo compreender mesmo no jogo. Eu vou... resolvendo a... questão mesmo 

de... quando a gente chegou no momento que eu precisava de... de um escudo e de 

uma espada. Só que eu... o personagem me disse o que eu precisava e eu fiquei na 

dúvida. “Que que eu to precisando? Mas pra que que eu precisava de alguma coisa?” 

Então eu tive que voltar, procurar. Ai eu fui na loja... e vi o que que era, entendeu? 

 

Juliana indica que conseguiu compreender por conta do jogo (linha 1), deixando 

subentendida a crença de que deveria ter compreendido sem precisar do suporte multimodal 

que ele oferece, desvalorizando assim sua capacidade de compreensão. Na realidade, o fato é 
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que ela soube reconhecer que precisava de determinados equipamentos mesmo sem saber o 

que significavam exatamente os itens lexicais shield e sword (linhas 2 - 4) e em que lugares 

procurá-los e descobrir o que eram (linha 5), o que demonstra um alto desenvolvimento de 

raciocínio e manipulação de informações multimodais. Ou seja, mesmo quando não conseguia 

compreender tudo, conseguia entender o suficiente para saber o que deveria fazer e como 

fazer, o que indica que processos cognitivos foram desenvolvidos para que alcançasse seus 

objetivos. 

Um dado que merece destaque é o de que não só a aprendizagem multimodal se deu 

durante a sessão de jogo, mas também durante a feitura do teste subsequente, como 

apresentado no trecho abaixo. 

 

Trecho 20 - Participante Juliana: 

 

Figura 30 - Representação da fada e da árvore 

 

1 J: Isso aqui tem alguma coisa a ver com luz? Fairy? Ou não? 

2 P: Eu não sei... Vai jogando que você vai tentando entender... 

3 J: Tá. 

4 P: E, ai, tudo o que você for vendo vai raciocinando e vai falando, tá? 
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Figura 31 - Multimodalização da expressão wake up 

 

Figura 32 - Multimodalização da expressão get up 

5 J: Caraca... E eu não marquei... 

 [sonorização do jogo] 

6 P: Aí você já tá controlando. 
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Figura 33 - Representação visual da fada 

7 J: Fairy... Fairy... Ai, não vem na cabeça... Deve ser alguma coisa brilhante... 

 

 No teste anterior ao jogo, a participante Juliana confundiu o termo fairy, i.e fada, 

acreditando que significava “fogo” (que, em língua inglesa, na verdade, seria fire, cuja 

transcrição fonética seria próxima à de uma pronúncia aportuguesada do termo fairy). Durante 

o jogo, por duas vezes, a fada é identificada como fairy no texto escrito, enquanto sua 

imagem, o barulho do bater de suas asas e o movimento do seu voo são apresentados. Através 

das imagens, cut scenes e sons em que a NPC aparecia (figuras 30 - 33), a participante 

reconheceu que não se tratava do vocábulo “fogo”, mas sim algo que tivesse luz ou que 

brilhasse (linhas 1 e 7), que conversa com sua personagem. Ainda assim, não chegou ao 

entendimento de que se tratava de uma fada especificamente. Poder-se-ia conjecturar que, por 

não apresentar outras características do esquema de fada que a jogadora possui registrado, 

como uma vara de condão, as feições humanas, e a capacidade de executar magias, ela não 

relaciona o termo a esse significado. Percebe-se, inclusive, que o conceito de fada 

esquematizado em sua mente na LM parece não comportar até então a imagem de uma 

pequena bolinha de luz brilhante com asas, como aparece no jogo. Talvez por esse motivo, a 

participante busca, então, outros esquemas como luz ou algo brilhante, sem que encontre 

algum já existente para tal.  

Ao realizar o teste seguinte à sessão de jogo, retornando à questão que tratava do termo 

que melhor traduziria o vocábulo para o português, descobre, dentre as opções de múltipla 

escolha, que seria uma fada. Assim sendo, somente após a resolução da questão que o 
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esquema fora formado por completo. Passa, então, não somente a fazer parte do acervo em LE 

da participante, como também a fornecer informações que expandiriam o esquema em LM de 

Juliana para o termo “fada”. Ressalta-se, a partir do exposto, que a compreensão multimodal 

pode se dar não apenas iniciando-se de uma informação verbal e complementando-se com 

outras modalidades. Ela pode se realizar de forma inversa, onde as informações de outras 

modalidades surgem primeiro, para apenas depois serem complementadas pelo insumo 

escrito. Mais além, ilustra-se por meio desse ocorrido também que o insumo multimodal não 

somente pode contribuir para a formação de um novo esquema, como também para a 

ampliação de um esquema já existente, como nesse caso, o de “fada” em LM. Destaca-se 

ainda que todo esse processo de aprendizagem desenvolvido entre jogo e feitura do teste 

posterior, parece formar uma grande pista cognitiva que poderia facilitar a revocação do item 

posteriormente. 

A confusão entre o item lexical fairy e o item fire não foi exclusividade da participante 

Juliana. O mesmo equívoco ocorreu com a participante Olívia. 

  

Trecho 21 - Participante Olívia: 

[sonorização de jogo - continuação de diálogo - vide figura 33] 

1 O: Você... Finalmente levantou. Eu... Navi, não sei que lá fogo. Fogo...  

 [sonorização de jogo - início de diálogo] 

 

Figura 34 - Diálogo sobre fadas 

 

2 O: Você tem o fogo agora, Olívia? Isso é muito bom... 

[sonorização de jogo - início de diálogo] 
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Figura 35 - Interação com NPC Mido 

 

3 O: Hei, senhor... No fogo. É fogo isso? 

 

16
 

Figura 36 - NPC Árvore Deku se dirige à fada  

 

4 O: Eu não, o não sei que lá fogo... Er, esse fairy aqui é fogo? Não? 

5 P: Eu não posso te dizer... 

6 O: Ai, droga... 

[Ao fim da sessão de jogo] 

7 P: Acabou a fase. Agora você já pode parar... 

                                                           
16 Os nomes dos participantes foram omitidos dos textos nas imagens a fim de preservar suas identidades. 
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8 O: Tá 

[sonorização de jogo - pausa] 

9 O: Foi muito ruim? 

10 P: Não! 

11 O: Fairy?! Aquele fairy não era fire de fogo, era? 

12 P: Faz o teste ali de novo, aí você vê se não chega a uma conclusão. [risos] 

[Durante a feitura da avaliação posterior] 

13 O: Cara, eu vi fairy o tempo inteiro. Fairy é fada, né? 

14 P: Não posso dizer... Não posso dizer... 

15 

16 

17 

O: Por que... Eu não tive fogo em momento nenhum... Mas tinha o tempo todo a 

palavra fairy... No primeiro eu botei fogo, mas agora eu vou botar fada... Faz mais 

sentido, sei lá... 

[Ao fim da avaliação posterior] 

18 O: Terminei. Agora me fala. Fairy é fada, né? 

19 P: Aham! [risos] 

20 

21 

O: Eu achava que fairy era fogo. Mas eu não vi fogo no jogo todo. Mas tinha várias 

fadas durante... Aí, eu concluí que só podia ser fada. 

22  Aham... 

23  Mas de fogo pra fada não é muito diferente, né? Acho que só muda uma letra... 

 

No teste da avaliação inicial, a participante Olívia também marcou como opção correta 

para o item lexical fairy a opção “fogo”, pelo som da pronúncia em português lhe soar 

parecida com a pronúncia em língua inglesa de fire. Durante o jogo, ela continua acreditando 

que fairy seria fogo (linhas 1 - 2), mas perdendo a certeza conforme vai notando os contextos 

situacionais em que o vocábulo aparece. Percebe-se em sua fala hesitações cada vez maiores 

ao se deparar com o item durante a tentativa de compreensão dos diálogos entra as 

personagens (linha 3). Até que, próximo ao final da fase, Olívia já suspeita que o item não 

significaria fogo, apesar de não saber dizer ainda o que era (linha 4). 

Assim que conclui a sessão de jogo, Olívia verbaliza sua inquietação sobre o item 

lexical. Perguntando logo seu significado (linha 11). Nesse momento ela já percebe que não se 

trata de “fogo”, mas ainda não soube encontrar um significado exato. Quando a participante 

chega novamente à questão no teste posterior, ela vê as opções de múltipla escolha e, ao 

relembrar os contextos situacionais e de uso em que o item lexical fairy apareceu durante a 

sessão de jogo, ela conclui que a opção correta seria “fada” (linhas 13, 15 - 17). 
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Ao concluir o teste posterior, novamente a primeira coisa que a participante pergunta é o 

significado de fairy (linha 18), o que demonstra o quanto a questão estava a instigando. Dessa 

vez, no entanto, ela já sabe que o significado em português seria fada, pois, segundo a mesma, 

havia diversas fadas no jogo, e que sempre apareciam nos momentos em que o vocábulo fairy 

era mencionado (linhas 20 - 21). Em oposição, em nenhum momento do jogo apareceu algo 

relacionado a fogo nem em forma textual, nem através de quaisquer outros modos (linha 20). 

Consequentemente, Olívia conclui que o item lexical significaria “fada” e não “fogo”, e pede 

apenas a confirmação de que estava correta em seu raciocínio (linha 4). Ainda assim, ela sabe 

que existe alguma palavra em inglês similar a fogo, mas entende que o significante fairy 

corresponderia a fada, e que outro, com outra grafia, seria o de fogo (linha 23). 

Outra questão que merece destaque é a indicação por vários dos participantes de outras 

mídias multimodais - como séries, filmes, músicas e videoclipes - as quais teriam fornecido 

insumo que os permitiam revocar a compreensão de determinados itens lexicais encontrados 

no texto. O participante Tadeu fornece uma prova disso, ainda na discussão do significado do 

vocábulo fairy com Olívia. 

 

Trecho 22 - Participantes Tadeu e Olívia: 

1 

2 

T: T: Fairy eu sabia que era fada desde o começo por causa de uma música do Shaman, 

“Fairy Tale” 

3 P: Fairy tale! Ah sim, com certeza.  

4 T: [risos] 

5 O: E o que é tale? 

6 T: Fairy tale? Conto de fadas. 

7 O: Aah... 

 

No trecho acima, Tadeu indica que aprendeu o significado de fairy dentro do esquema 

de fairy tale, i.e. “conto de fadas”, formado a partir da música de mesmo título, da banda de 

heavy metal brasileira Shaman (linhas 1 - 2). Essa música, cuja letra retrata uma narrativa 

típica dos romances de cavalaria, com vocabulário e estilística tais quais as cantigas 

medievais inglesas. Além disso, acompanha uma melodia que também remete às medievais. 

Assim por dizer, a modalidade auditiva já acrescentaria muito ao contexto e à compreensão do 

conteúdo da letra. Acrescenta-se, ainda, o videoclipe da canção no qual a personagem 

principal está caracterizada com vestes e adornos que lembram aqueles com os quais uma 

fada normalmente é caracterizada em filmes e pinturas. Todos esses diferentes modos de 
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representação ajudaram a constituir o esquema de fairy e de fairy tale do participante (linha 

6). Essas informações puderam ser revocadas pelo mesmo quando o vocábulo apareceu no 

jogo, levando-o não apenas à compreensão do enunciado, mas talvez à uma compreensão do 

contexto do jogo como um todo, que também se encaixa no gênero conto de fadas (cf. Anexo 

C - Enredo do jogo utilizado). 

Outras informações multimodais extratextuais parecem ter auxiliado Tadeu na 

revocação de itens apresentados pelo jogo, como destaca o trecho 23. 

 

Trecho 23 - Participante Tadeu: 

1 T: Na parte ai... Acho que vocês vão até rir... Que eu...  

2 P: O que? A do rupee?  

3 T: É... Que eu lembrei... Do “Quem quer ser um milionário” 

4 P: Sim! Exatamente. [risos] 

5 

6 

T: Quando teve as opções eu falei “Cara, vou arriscar”. Aí, depois, no jogo, eu 

consegui ver lá pra constatar. 

7 P: É, é isso mesmo... Mas é. O negócio é esse. Você acaba constatando... 

 

Os filmes também parecem ter trazido contribuições para o aprendizado de língua 

inglesa de Tadeu. Ele reconhece o item lexical rupee ainda no teste inicial (linha 5). Isto 

porque revocou o esquema formado quando assistiu ao filme britânico “Quem quer ser um 

milionário” 17 (linha 3). No filme, um jovem indiano está prestes a ganhar o prêmio de 20 mil 

rúpias num programa de televisão. Durante o teste da avaliação inicial, pela falta de outros 

meios de informação além do texto escrito, ele parece não ter tido certeza absoluta de que ali 

também teria o mesmo significado que aprendera no filme. No entanto, o esquema formado 

era tão claro para ele, que Tadeu escolhe a resposta que indicava rupees como uma forma de 

dinheiro, mesmo sem outras fontes de confirmação (linha 5). Durante o jogo, então, ele 

encontra a mesma informação apresentada de maneira redundante por modos como o visual - 

imagem da rúpia -, o auditivo - efeito de som de dinheiro sempre que as coletava - e 

contextual - utilização de rúpias como moeda de troca para a obtenção de produtos numa loja 

- no momento em que a informação textual era apresentada. Através dessa multimodalidade 

apresentada pelo jogo, então, ele pode confirmar seu esquema, dessa vez já sem quaisquer 

dúvidas (linha 6). 

                                                           
17  Slumdog Millionaire, Fox Searchlight Pictures/ Warner Bros., 2008. 
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Encontramos mais um exemplo da influência de outras mídias multimodais na 

construção de esquemata em língua inglesa de Tadeu, no que se relaciona ao item lexical 

shield. 

 

Trecho 24 - Participantes Olívia e Tadeu: 

1 O: Como é que pronuncia isso? Shi... Shiel... Sei lá. 

2 P: O que? O equipamento? 

3 O: É, esse escudo... Shield... 

4 P: Shield. 

5 O: Ah, tá. 

6 T: É só você lembrar dos Vingadores. 

7 P: [risos] é verdade! 

8 O: Aahhmm... 

 

 A franquia “Os Vingadores” 18, criada por Stan Lee, famoso roteirista de histórias em 

quadrinhos, conta com revistas de história em quadrinho, filmes, desenhos animados e série 

de televisão. Nela, super-heróis da Marvel, como o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, 

dentre outros, se reúnem para lutar contra o mal. Eles são convocados, sempre que necessário, 

pela organização intitulada S.H.I.E.LD19, uma agência fictícia, também do universo Marvel, 

fundada pela ONU20  e financiada pelas potências da OTAN21 , cujo acrônimo 

convenientemente traz a ideia de proteção à população. 

Olívia, após compreender que o item lexical shield significava ‘escudo’ através da 

multimodalidade do jogo, pergunta à pesquisadora qual seria sua pronúncia (linhas 1 e 3), 

uma vez que não há apresentação oral dos diálogos apresentados no jogo. A pesquisadora lhe 

indica a pronúncia correta (linha 4) e Tadeu, que é namorado de Olívia e passava pelo local 

onde a sessão de jogo se realizava, revoca a informação de pronúncia e forma escrita 

adquirida através da franquia “Os Vingadores” (linha 6).  

Interessantemente, essa revocação só se deu nesse momento, e não durante a sua sessão 

de jogo que havia sido realizada no dia anterior. Talvez por estar com a atenção voltada para o 

jogo, já tendo um grande esforço cognitivo para processar o que estava vendo ali, além de 

                                                           
18  The Avengers, Marvel Comics, 1963 - atual. 
19  S.H.I.E.L.D - Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division (Divisão Logística e 
Aplicação de Intervenção Estratégica Interna), Marvel Comics, 1965 - atual. 
20 Organização das Nações Unidas, organização real. 
21 Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização real. 
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poder estar em uma situação de um pouco de estresse por estar sendo analisado, ele não tenha 

acessado essa informação vinda de outro ambiente multimodal que não o jogo de vídeo game. 

O que se pode afirmar é que, durante a sessão de jogo em si não houve essa revocação, pois 

ele não pronunciou o item corretamente em nenhuma das vezes que precisou falar sobre ele. 

Ainda assim, a contribuição de mídias multimodais para a aquisição de LE fica comprovada, 

pois em determinado momento - mesmo que na sessão de outra participante - as informações 

multimodais do jogo e da franquia no que diz respeito ao vocábulo shield se fundiram em um 

único esquema. 

Além de Tadeu, a participante Tamíres também revocou um item lexical adquirido por 

outras experiências multimodais anteriores para aplicá-la à compreensão do jogo. 

 

Trecho 25 - Participante Tamíres: 

[sonorização de jogo - trilha de fundo de suspense] 

[sonorização de jogo - continuação de diálogo com a NPC árvore Deku] 

1 T: Ahm... O tempo... É o tempo de testar a sua coragem.  

[sonorização de jogo - continuação de texto] 

 

Figura 37 - Narrativa da Árvore Deku 

 

2 

3 

T: Eu preciso de você para quebrar... A maldição! Eeeee! ... Só porque eu vejo “Once 

upon a time” [risos] 

4 P: [risos] Aaaahhh! 

5 T: [risos]... A maldição... com... Alguma coisa que eu não sei o que é... E coragem. ... 



 94

6 Ah, sim! A árvore está amaldiçoada. ...  

 

 

Figura 38 - Proposta de tarefa 

 

7 T: Você tem coragem o suficiente pra... Não sei... Retirar... a maldição? Siiiiimmmm. 

Não é isso que tá escrito não, mas, enfim. 

8 P: [risos] 

9 T: [risos] 

[sonorização de jogo - seleção de opção sim] 

[sonorização de jogo - passagem para o interior da árvore se abre] 

 

Nos momentos finais da fase aqui jogada, a árvore Deku informa que está amaldiçoada 

e que precisa da sabedoria e coragem de Link para retirar essa maldição (figura 37). De 

maneira a chamar a atenção do jogador para essa informação, o jogo a apresenta de forma 

textual e destaca o item lexical cursed, alterando sua cor de fonte de branco para o vermelho. 

Ao ler e processar o que estava sendo dito, Tamíres hesita por um segundo ao se deparar com 

o vocábulo, por perceber que o conhecia de algum lugar, conforme a mesma informou 

posteriormente. Em poucos segundos, ela consegue revocar o esquema de cursed e indica tê-

lo formado assistindo a série de televisão norte americana “Once Upon a Time” 22 (linhas 2 - 

3).  

                                                           
22 Once Upon a Time, ABC Network, 2011 - atual. 
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Esta série, criada por Edward Kitsis e Adam Horowitz, é baseada em contos de fadas 

conhecidos - como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, dentre outros. Em seu 

enredo, os moradores da cidade fictícia de Storybrooke, no estado de Maine, EUA, são, na 

verdade, os mais diversos personagens de conto de fadas que, após uma maldição poderosa da 

Madrasta de Branca de Neve, foram transportados para o mundo real. Cabe então à filha de 

Branca de Neve quebrar a maldição para restaurar a memória das personagens, com a ajuda 

de seu filho que encontra um livro que narra esses contos de fadas e indica a forma de 

terminar com a maldição. Devido ao seu enredo principal, a noção de “maldição” é 

apresentada recorrentemente tanto nas formas textuais oral e escrita, contextual, visual e de 

efeito sonoro. 

Através da exposição às diversas formas de transmitir a ideia do vocábulo cursed pela 

série, Tamíres reconhece o termo no diálogo da árvore, o que a leva a revocar todas essas 

informações multimodais adquiridas ao acompanhar o programa (linhas 5 - 6). Uma vez tendo 

compreendido ao longo da fase que o enredo do jogo também se encaixa no gênero conto de 

fadas, a participante logo identifica que será esse o seu próximo objetivo, mesmo sem 

compreender a frase na qual esse pedido lhe é feito pela Árvore Deku (linha 7; figura 38). 

A participante Raíssa também se utiliza de ferramentas extratextuais multimodais para 

compreender alguns vocábulos do jogo, como apresenta o trecho 26. 

 

Trecho 26 - Participante Raíssa 

[A participante faz uma pausa, pois está um pouco tonta] 

1 R: Mas aí essa pesquisa vai ser exatamente o que? 

2 

3 

P: Então, a gente pesquisa a aprendizagem através de jogos de vídeo game, o quanto a 

pessoa consegue aprender inglês só jogando. 

4 

5 

6 

R: Ah, legal. Eu até vi na televisão um tempo atrás um professor que dava aula 

usando jogos de vídeo game. Ai ele ia pausando e explicando as coisas que 

apareciam. Por isso que, quando eu vi o projeto de vocês, eu quis participar. 

7 P: E: Olha, que legal. 

8 

9 

R: Eu tenho até um amigo que aprendeu muita coisa jogando vídeo game que ele fala. 

Sem nem fazer curso nem nada. 

10 

11 

12 

P: É, alguns participantes também já comentaram isso aqui. E fora que a gente vê 

muita gente com quem isso acontece. Tem vários amigos meus que também 

aprenderam assim, vendo no jogo 
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13 

14 

R: É. Assim, eu não consigo ficar muito tempo jogando, por causa desse negócio que 

eu tenho. Mas eu...  O que me ajuda mais no inglês são as músicas. 

15 

16 

P: Aham. Eu também. Eu também. Assim, antes de aprender mu... Eu aprendi... Antes 

de fazer curso, com a música eu já tava aprendendo algumas coisas 

17 

18 

R: É então. Que nem ali no jogo tava escrito back. Aí eu me lembrei da música Back 

to Black, da Amy Winehouse. 

19 P: Aham. É, é verdade. 

20 R: Aí... Assim eu me lembro... 

21 P: É, você lembra da música né? Ai já vai associando. 

22 

23 

R: Uhum. Porque eu gosto de... Ah, essa música é legal, mas o que que será que ela 

fala? Aí eu vou lá... Vejo cada parte da música 

24 

25 

P: É, é. Hoje em dia com internet é fácil, né? Pior era antes que você tinha que 

comprar a revistinha no jornal... Pra poder ver a tradução. 

26 R: É, isso é legal. [risos] 

 

 

Figura 39 - Retorno de Navi 

 

Além de afirmar a crença já comum entre estudantes e até alguns educadores de que os 

jogos de vídeo game em muito contribuem para o aprendizado de uma língua (linhas 4 - 6, 8 - 

9) que vai de encontro com o que já foi dito no presente trabalho anteriormente (cf. 1.0 - 

Introdução), a participante Raíssa também demonstra que outras mídias multimodais como 

músicas e videoclipes a fizeram aprender e ancorar em sua esquemata itens lexicais em língua 

inglesa (linha 14). Mais além, ela demonstra como esses itens ancorados foram revocados ao 
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longo do jogo, possibilitando não apenas sua confirmação como também a expansão do 

esquema de (to be) back (linhas 17 - 18).  

Segundo a participante, ao se deparar com a última cut scene do jogo em que a NPC 

Navi, a fada, informa à Árvore Deku que retornou (figura 39), ela se lembrou do termo (to be) 

back adquirido através da música Back to Black, da cantora inglesa Amy Winehouse (linhas 

17 - 18). Nessa canção, ao ritmo de uma melodia marcada e com uma voz arrastada quase 

como se tentasse se manter em uma única nota, a cantora narra o fim de uma relação amorosa, 

que a leva “de volta ao preto”, numa referência ao luto, ao fundo do poço, à desilusão 

amorosa. O videoclipe da canção apresenta um cortejo fúnebre seguido do enterro de uma 

caixa cujo conteúdo não se apresenta, simbolizando o enterro da relação, dos sentimentos e 

ilusões criadas por ela.  

Toda essa busca por compreensão de letra e videoclipe é indicada pela participante 

como algo que procura fazer sempre que se interessa por uma música (linhas 22 - 23), como 

no exemplo de “Back to Black”. No caso da canção exemplificada, essas representações 

visuais e sonoras que acompanham a interpretação da letra, parecem ter criado um esquema 

rico para o termo (to be) back. Por esse motivo, fora rapidamente revocado pela participante 

Raíssa ao encontrá-lo na cut scene final da fase do jogo utilizada neste trabalho (linha 20). 

Mais ainda, o esquema, a princípio formado apenas em torno do sentido de voltar a um estado 

emocional, se expande nesse momento, incorporando o sentido de retornar a um local físico, 

graças às informações textual escrita, visual e sonora - esta última devido ao fato de ser 

retomada nesse momento a trilha sonora de mistério e tensão apresentada durante o diálogo 

entre as NPCs Navi e Árvore Deku durante a cut scene inicial do jogo. 

A revocação de itens lexicais adquiridos através de outras mídias multimodais ocorre 

mesmo em situações onde aparecem sem o a redundância provida por outros modos, como 

observa-se na fala do participante Tadeu, durante a feitura da avaliação inicial. 

 

Trecho 27 - Participante Tadeu: 

1 T: As poucas que eu sei daqui são realmente de jogo mesmo... E de música. [risos] 

 

Para concluir essa discussão sobre a influência de outras mídias multimodais na 

compreensão do conteúdo do jogo apresentado em língua inglesa, destaca-se a observação 

feita pelo participante Tadeu durante a feitura do teste inicial. O participante afirma que o 

vocabulário das questões que ele sabia responder, ou seja, que já lhe era conhecido naquele 

momento anterior ao jogo, era resultado não de um estudo formal da língua, mas sim do que 
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havia aprendido através de jogos e de músicas (linha 1). A multimodalidade presente nessas 

mídias já havia formado esquemas que foram incorporados a sua esquemata na língua 

estrangeira, e, principalmente, gerado pistas revocáveis que ele estava acessando naquele 

momento para realizar o teste. Assim, a multimodalidade das mídias citadas pelo participante, 

e dentre elas os jogos de vídeo game, parecem de fato criar pistas revocáveis do conhecimento 

de itens lexicais em língua estrangeira por elas formado.  

 

4.2.3 Multimodalidade como ferramenta facilitadora da compreensão 

Na terceira pergunta específica de pesquisa, é questionado de que formas a 

multimodalidade presente no jogo é usada como ferramenta para facilitar a compreensão. Nos 

trechos a seguir, encontram-se exemplos claros de como esse processo cognitivo se dá. 

O primeiro exemplo demonstra como a associação entre imagem fixa, som e texto, 

dentro de um determinado contexto situacional, é utilizada como ferramenta que leva à 

compreensão. 

 

Trecho 28 - Participante Juliana: 

[A jogadora se posiciona em frente ao baú e aperta o botão open - sonorização de jogo – 

obtenção de item] 

 

 

Figura 40 - Multimodalização de obtenção de item através de texto, imagem e som 

 

1 J: Sword! Espada! [risos] Eu precisava de uma espada. Equipe...no start... Vamo lá, 
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2 vamo tentar. Tá me ensinado como equipar e tal. Equipe... tá. Vamo equipar...  

 

No trecho 28, a informação de que o jogador obteve um item se dá por três vias. São 

elas o texto informando que a personagem adquiriu o objeto – nesse exemplo uma espada –, a 

imagem da personagem segurando o objeto adquirido (figura 40), e o efeito de som de uma 

melodia que Cuddy (2008) descreve como "quando aquelas familiares quatro notas graduais 

crescentes tocam (pamrampampam!)" 23 - melodia essa já conhecida por aqueles que tem o 

hábito de jogar vídeo games, especialmente os de RPG. Acrescenta-se a esses modos, o 

contexto situacional no qual a personagem deveria adquirir equipamentos, sem que lhe fosse 

dito se essa aquisição se daria através de compra, presente ou se ela os encontraria, 

escondidos ou não, pelo caminho. Desta forma, os modos visual, sonoro e situacional 

reforçam de maneira redundante a informação textual, levando à compreensão da expressão 

“Y ou got X” (Você adquiriu X). 

Mais além, a imagem apresentada reforça o vocábulo sword, apresentado no texto, 

levando a jogadora a, finalmente descobrir que um dos equipamentos que, até então, lhe 

faltava era uma espada (linha 1). Em seguida, a continuação do texto indica como equipar o 

objeto não apenas através da descrição discursiva dos passos no texto, como também a 

imagem do botão que a participante deverá apertar para tal, otimizando assim sua 

compreensão através de mais um exemplo de multimodalidade. 

Não muito diferente é a informação multimodal apresentada no momento da obtenção 

do escudo, como vemos no exemplo abaixo. 

 

Trecho 29 - Participante Tadeu: 

[sonorização de jogo - move cursor pelos produtos] 

                                                           
23 Tradução sugerida para: “those four familiar gradually rising notes ring out (duh, duh, duh, duh!)” 
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Figura 41 - Loja Kokiri e os equipamentos 

 

1 

2 

T: Deixa eu ver aqui... Tem alguma coisa que fa... Falar com o coisa... Ah tá, agora veio 

o shield... Mas não sword. Tá mas o que seria shield... 

3 P: Não sei... [risos] 

4 T: Procurar...  

[sonorização de jogo - move cursor pelos produtos] 

 

 

Figura 42 - Compreensão do item lexical shield 

 

5 

6 

7 

T: Bom, esse aqui não é porque eu já comprei da outra vez... Será que é o... Da defesa... 

Vamos lá. ... Hum... Ah, mentira! Na minha cara, mané. Na minha cara, maluco. 

[risos] tsc tsc. 
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[sonorização de jogo - obtenção de equipamento] 

8 T: Aleluia. [risos] 

9 P: [risos] E ai? Qual é o equipamento que você conseguiu?  

10 T: Ahm... O nome... Escudo de defesa! 

11 P: Isso. 

12 

13 

T: Tá, shield é o que? É escudo, então? Ah, que isso! Aprendi uma palavra nova!  

[risos] 

[sonorização de jogo - dinheiro se esvai] 

14 

15 

T: Agora só falta um... Que é o bagulhete lá... Sword. Ah, no caso, não tem. Ele já 

disse que não tem. Vou sair então... 

 

 No trecho 29, o participante Tadeu retorna a loja para verificar se ela vende os 

equipamentos informados pelo NPC Mido como necessários. Ele inicia um diálogo com o 

vendedor da loja (linha 1), que logo o informa que trabalha com escudos, mas não com 

espadas (linha 2; figura 41). Apesar de não saber ainda quais são os equipamentos que precisa, 

ele sabe seus nomes em inglês, i.e., shield e sword, e logo os identifica na fala do vendedor. 

Mais além, ele compreende a afirmativa para shield e a negativa para sword, inferindo assim 

que ele só tem o primeiro dos dois equipamentos (linhas 1 - 2, 14 - 15). 

O participante resolve procurar, dentre os produtos que são vendidos na loja, algum que 

tenha no título da descrição a palavra shield, uma vez que não sabe ainda qual o equipamento 

que ela representa (linha 4). Após passar por um produto que ele já havia comprado (linha 5) 

antes do feedback negativo de da NPC Mido, quando esse o impediu de atravessar a passagem 

que levaria até a Árvore Deku, ele se lembra que, durante aquela compra, havia visto um 

equipamento de defesa, e se pergunta se poderia ser aquele o procurado (linhas 5 - 6). Ao 

selecioná-lo e ver o vocábulo shield no título de sua descrição, ele percebe tê-lo encontrado 

(linhas 6 – 7; figura 42). Ele compra o objeto e, ao ouvir a melodia de quatro notas graduais, 

sabe que obteve o equipamento necessário e comemora (linha 8). A pesquisadora investiga se 

ele compreendeu o significado de shield perguntando-o qual equipamento ele havia adquirido 

(linha 9). Ao olhar a imagem e a descrição do produto, ele informa ter obtido o escudo de 

defesa (linha 10). Essa percepção desencadeia um processo cognitivo para a compreensão do 

item lexical shield especificamente, e, graças à multimodalidade de imagem do produto e 

texto escrito da descrição do mesmo, Tadeu compreende que shield significa escudo e fica 

feliz por ter compreendido um novo item lexical em língua inglesa (linhas 12 - 13). 
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Demonstra-se, assim, a importância da redundância de informações por diferentes 

modos para a compreensão em LE. Além dos exemplos destacados acima, trechos 

praticamente idênticos foram encontrados nos protocolos das participantes Tamíres, Raíssa e 

Olívia, em ambos os casos também apresentando a compreensão e retenção dos itens sword e 

shield. Além de promover o aprendizado, essas experiências divertidas e multimodais de 

descoberta parecem ter promovido pistas altamente revocáveis em situações de uso futuras, 

como discutido anteriormente (cf. 4.2.2 - Pistas cognitivas multimodais e a revocação de itens 

lexicais). 

De forma semelhante às imagens fixas e aos textos explicativos exemplificados no 

trecho anterior, as imagens em movimento e transcrições de fala podem se associar a 

contexto, sons e descrições, de modo a permitir a compreensão. As cut scenes (cf. 2.2.1 – 

Jogos, vídeo game e RPG), por exemplo, apresentam imagens em movimento em conjunto 

com sons e texto escrito, o que se assemelha muito ao uso autêntico de língua fora do mundo 

virtual. Estas parecem ser uma forma rica de transmissão de informação e que em muito 

contribuem para a aprendizagem, como observa-se no trecho a seguir. 

 

Trecho 30 - Participante Juliana: 

1 J: (...) Tá falando pra eu entrar... ent.. enter.  

 

 

Figura 43 - Cut scene apresentando a abertura de uma passagem para entrar na árvore 



 103

 

 

Figura 44 - Multimodalização de inside através de cut scene e texto. 

 

2 

3 

4 

J: Vamos lá. Inside... dentro! [risos] Que que eu te falei. Eu lembrava da palavra. Eu 

lembrava da palavra, mas... acabei não entendendo. Não me senti segura por que eu 

não... não tava associando a palavra... 

5 P: Uhum... 

6 J: Não tinha nenhuma... situação que eu pudesse vincular. 

 

Através da multimodalidade apresentada pela cut scene do movimento de abertura de 

passagem e consequente entrada da personagem (figura 43), pelo som da passagem se abrindo 

e dos passos da personagem – que, nesse momento, não é controlada pela jogadora –, pela 

imagem do interior da árvore e pelo texto “Inside the Deku Tree” (figura 44), a jogadora pode 

construir o significado do vocábulo inside (linha 2). Mais ainda, pode associá-lo ao esquema 

de “dentro” já existente através da sua LM (linha 6). Dessa forma, a visualização do 

deslocamento de fora para dentro de um ambiente, a leva a compreender o item lexical inside. 

Durante a feitura da avaliação inicial, a participante lembrava-se vagamente do termo, mas 

não teve certeza o suficiente para marcar uma opção de resposta com segurança. A 

multimodalidade da cut scene lhe fornece não apenas o significado do vocábulo, mas também 

a segurança para indicá-lo verbalmente. 

Outro meio eficiente de se utilizar a multimodalidade presente no jogo como 

ferramenta para facilitar a compreensão é provimento de feedback, seja ele positivo ou 
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negativo (cf. 2.2.1 – Jogos, vídeo game e RPG). Uma característica marcante dos jogos de 

vídeo game de RPG é a interação com NPCs. Estas situações serão as que mais demonstrarão 

ao jogador se ele está agindo de maneira certa ou errada, além de dar dicas de como proceder 

em diversos momentos do jogo. E como essas informações são passadas dentro de um diálogo 

entre NPCs e personagem do jogador, são utilizados diversos elementos e estratégias 

conversacionais, que vão muito além da informação transcrita em legendas. Encontramos 

nesses diálogos expressões faciais, sons, e até reações típicas de um interlocutor quando esse 

se sente agradado ou desagradado por aquele com quem se comunica O trecho 31 traz um 

exemplo claro de feedback por interação.  

 

Trecho 31 - Participante Juliana: 

 

Figura 45 - Feedback negativo 

 

1 J: Você... de ajuda ... a Grande Árvore... É isso? Ótima Deku Árvore. 

2 P: Uhum... 

3 

4 

5 

6 

J: Você vai precisar...  precisar... uma bota.... a both... um barco... agora. Eu não sei se tá 

certo.... Eu não tenho... o meu equipamento... agora...mas... no caso, “shield” é 

alguma coisa do equipamento mesmo... que ele tá falando. Mas eu não...até agora 

não lembro o que que é. Quando aparecer talvez eu... eu lembre. 

7 P: E: É. 
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Figura 46 - Reiteração dos equipamentos necessários 

 

8 

9 

10 

J: Então, antes de vir aqui... “equip a shield”... e... e swo...... não. [inaudível] Lembre-

se de equipar......alguma coisa e a shield... vai equipar alguma coisa! Que ainda não 

me disse onde vai estar. É, aí tem que seguir pra encontrar o caminho, não é isso? 

11 P: É...Mas aí... 

12 J: Ele não quer me deixar passar. 

13 

14 

P: Você vai vendo o que ele vai te falando, porque ele não quer te deixar passar, tá 

vendo? 

15 J: Eu preciso do equipamento, não é isso? Eu preciso me equipar pra poder passar ali. 

16 P: Isso... 

17 

18 

J: Agora eu tenho que encontrar um jeito de me equipar com esses objetos que ele tá 

falando. 

19 P: Isso. 

20 J: Tem uma meta câmera, eu fico um pouco perdida... [risos] 

21 P: Ah é.... [risos] Tem que ficar virando o bonequinho. 

22 J: Vamos ver. Eu tenho que achar alguém que me dê o equipamento. 

 

[Após encontrar os equipamentos, a jogadora retorna à passagem que leva à Árvore 

Deku] 

 

23 J: Pronto... Agora eu vou tentar ir naquele caminho porque... não dá pra impedir, agora 
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24 que ele tá equipado. 

 

 

Figura 47 - Feedback positivo 

 

Ao tentar passar com sua personagem pela NPC e seguir caminho rumo à Grande 

Árvore Deku, a jogadora recebe um feedback negativo para essa tentativa (figura 45). Por 

mais que insista em tentar passar, a NPC se movimenta, pondo-se sempre à frente da 

personagem da participante por quaisquer dos lados que ela tente seguir, mantendo uma 

expressão facial severa e o braço estendido com a palma da mão voltada para a personagem 

da jogadora. Enquanto a personagem insistisse em tentar passar, a NPC continuaria 

impedindo-a, indo de um lado para o outro (figura 46) e criando uma barreira entre a 

personagem da jogadora e a passagem. Esta cena, um tanto quanto cômica serve como 

redundância da informação textual dada antes, como também como uma pista memorável dos 

itens linguísticos referentes a essa proibição. 

A experiência da participante com outros vídeo games de RPG parece ser o que a faz 

perceber que sua personagem ainda não possuía nenhum tipo de equipamento (linhas 3 - 5), 

quando, nos jogos desse gênero, objetos como armas, escudos e armadura são sempre 

necessários e, os primeiros devem ser obtidos logo no começo do jogo. Além disso, a 

movimentação da NPC somada à expressão facial de severidade e negação, aos grunhidos de 

insatisfação emitidos pela mesma e ao gesto que representa a proibição de passagem 

constituem diferentes canais pelos quais é representada a informação também fornecida pela 

fala transcrita de que o jogador não poderá passar por aquele caminho (linhas 12 e 15). 
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Mais além, na fala da NPC são indicados com destaque os itens lexicais shield e sword 

(figura 45). A repetição de frases com essas palavras inclusas e em destaque, além do verbo 

equip e a gesticulação da NPC, reiteram o fato de que a personagem da jogadora deve estar 

equipada com dois objetos antes de prosseguir por aquele caminho. A participante, até esse 

momento ainda não sabe quais são esses equipamentos, mas volta ao vilarejo, onde procurará 

por objetos até que encontre aqueles com os quais lhe será permitido seguir viagem (linhas 17 

- 18 e 22). 

Uma vez encontrados os objetos necessários, a jogadora acredita que já terá permissão 

para atravessar o caminho que, até então, lhe fora proibido (linhas 23 - 24). Para confirmar tal 

ação, ela se dirige ao local e tenta passar novamente para verificar qual será a reação da NPC 

que lhe impedira. Ao chegar à entrada da passagem e abordar novamente a NPC, esta inicia 

sua fala repetindo a resposta anterior. No entanto, ela se interrompe ao perceber que, dessa 

vez, a personagem da jogadora já estava devidamente equipada. A NPC demonstra então uma 

reação de surpresa, seguida de uma manifestação de indignação causada pela inveja. Por fim, 

ela se vê obrigada a permitir a passagem da personagem da participante, o que faz de forma 

claramente contrariada (figura 47). 

Destaca-se assim, mais uma vez, o humor presente nas interações do jogo como forma 

não apenas de gerar feedback, dessa vez positivo, como também o fornecimento de pistas 

memoráveis para os itens linguísticos das frases em ILE utilizadas pela NPC. Essas pistas 

poderão ser internalizadas juntamente aos esquemas desses itens, facilitando a revocação 

quando eles forem necessários posteriormente na interlíngua da participante. Percepções 

similares do feedback positivo ocorreram com os participantes Olívia, Tadeu, Raíssa e 

Tamíres, 

A informação sonora também parece ser de grande valia, não apenas para promover 

redundância para informações escritas ou providas através de imagem, mas também para 

estabelecer o clima e as emoções que envolvem a personagem do jogador. Essas informações 

situacionais, que na grande maioria das vezes não são indicadas por outros meios além da 

trilha sonora, são de grande importância para contextualização e consequente compreensão 

das informações fornecidas. No trecho 32, por exemplo, percebe-se a grande contribuição do 

modo auditivo para a compreensão de contexto situacional. 

 

Trecho 32 - Participante Raíssa: 

[mudança de trilha sonora - música de terror e tensão] 
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Figura 48 - Ataque de NPC inimigo 

 

1 P: Que que você acha que é isso aí? 

2 

3 

R: Alguma coisa... [risos] Tá apontando uma setinha em cima. Ahm... Nada que ele tem 

aqui, que ele queira conversar com ele. 

[som de objeto acertando a personagem do jogador] 

4 R: Ai! [risos] 

5 P: [risos] 

6 R: Pela música também... Não deve ser alguma coisa muito boa não... 

7 P: [risos] Verdade. 

[sonorização de jogo - volta trilha alegre] 

8 R: Agora mudou a musiquinha  

9 P: É. [risos] 

10 P: E agora? O que que você tá achando? Vai me contando o que você tá achando. 

11 R: É, acho que esses não devem... ser nenhuma ameaça, porque... Tá tudo tranquilo... 

13 P: É. 

14 R: Eu não sei se eles podem me dar alguma dica de algum lugar pra ir... 

15 P: Ahm. 

16 R: Não consegui falar com eles... 

17 P: [risos] 

A trilha sonora até então calma e alegre, de repente é substituída por uma mais grave e 

intensa. A participante, que até então tentava interagir sem sucesso com um ser do Bosque 
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Perdido (linhas 2 - 3), é então atacada sem perceber que havia sido o próprio ser que a atacara 

(linha 4). Na verdade, o ser se tratava de um monstro que só ataca quando seu inimigo vira de 

costa, disfarçando-se de planta quando ele vira de frente pra ele (figura 48). Apesar de não ter 

visto o monstro a atacar e por isso não ter entendido exatamente como fora atacada, a 

participante compreende, graças à trilha sonora, que estava em perigo naquele local (linha 6) e 

que deveria sair dali. Ao se afastar até uma distância segura, a trilha sonora volta àquela 

primeira calma e alegre, e a participante compreende que já estava em um local seguro. Ela 

tenta então interagir com outros seres da floresta, atrás de dicas sobre o que deve fazer. Apesar 

de não conseguir fazê-los dialogar com ela - pois se tratavam de seres que só o ajudariam em 

outra fase, quando já tivesse adquirido outros equipamentos - ela sabe que eles não são 

ameaças, pelo fato da trilha sonora continuar alegre. Dessa forma, o modo auditivo também 

fornece informações que permitem a compreensão contextual. 

De forma semelhante ao trecho acima, o participante Tadeu reconhece a situação de 

perigo através da mudança de trilha sonora, como apresenta o trecho 33. 

 

Trecho 33 - Participante Tadeu: 

[sonorização de jogo - trilha sonora de terror e tensão] 

1 T: Ué... Estátua de um olho... Ah, tem alguém ali... Que isso?! Ih! Vou sair embora... 

2 P: [risos] 

3 T: Tá com cara de que quer conversar não.  

 

Assim que Tadeu percebe a alteração na trilha sonora, identifica que está em perigo 

(linha 1). Diferentemente da outra participante, ele nem chegou a ser atacado, pois apenas a 

melodia já lhe foi suficiente para compreender que seria atacado por aquele ser caso 

permanecesse naquele local (linha 3). 

As mudanças de trilha sonora parecem mexer até com o lado emocional dos 

participantes, principalmente com o que se relaciona ao instinto de sobrevivência, como se 

pode ver com a participante Tamíres no trecho a seguir. 

 

Trecho 34 - Participante Tamíres:  

[sonorização de jogo - trilha sonora de terror e suspense] 
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Figura 49 - Confronto com NPC inimigo 

 

1 T: Merda! Que merda é essa? 

2 P: [risos] 

[sonorização de jogo - monstro planta carnívora surge do chão] 

3 T:  Puta que pariu! [risos] 

[sonorização de jogo - trilha sonora alegre retorna] 

4 T: Podia ter batido com a espada. Mas tudo bem, já foi... [risos] 

 

O trecho acima é mais um exemplo da informação de perigo trazido pela mudança de 

trilha sonora de uma calma e alegre para outra mais intensa, que passa ideia de risco. É 

interessante notar que, antes mesmo de ver qualquer monstro que lhe oferecesse perigo, a 

participante Tamíres se assusta apenas com a mudança de música de fundo. O impacto 

informacional da trilha de terror é tão grande na compreensão da participante, que ela fica 

angustiada e agoniada a ponto de perder o controle de seu palavreado apenas com a melodia 

(linha 1). Somente a trilha sonora já desperta seu estado de alerta. Em seguida, finalmente o 

motivo de terror, uma planta carnívora, surge em sua frente (figura 49). Tamíres toma um 

susto, soltando outro palavrão e foge, desviando do monstro e correndo (linha 3). Passado o 

perigo, a trilha sonora volta àquela calma e alegre de antes, demonstrando à participante que 

ela já não corre mais risco. Ela sai do estado de alerta graças a essa nova mudança de música 

ambiente, percebendo até que poderia ter contra atacado o monstro já que já possuía escudo e 

espada (linha 4).  
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O reconhecimento do contexto situacional, através de imagens, sons e movimentos no 

ambiente e na interação em que o jogador se encontra, também contribui para a inferência e 

retenção de tens lexicais em LE, como destaca o trecho 35. 

 

Trecho 35 - Participante Juliana: 

  

Figura 50 - Reconhecimento do script “loja” 

 

1 

2 

3 

4 

5 

J: Você precisa de outra coisa? Tá perguntando se eu preciso comprar outra coisa. Eu 

não entendi a frase em si. Mas como ele falou like to buy, buy, como é comprar e o 

like seria gostar, querer alguma coisa... então eu to SUPONDO que eu não, se eu não 

queria comprar alguma coisa, então ele tá fazendo uma pergunta. Mas eu não quero 

comprar. Então eu vou colocar não. É isso? 

 

A participante, no trecho 35, dá uma indicação clara de seu processo cognitivo, quando 

discorre sobre as inferências que faz. Após comprar um produto na loja Kokiri, o vendedor 

pergunta se ela gostaria de comprar alguma outra coisa (figura 50). De acordo com a própria, 

ela não compreende a frase por completo, mas é capaz de inferir seu conteúdo (linhas 1 - 2). 

Os únicos elementos presentes na frase que ela já conhece eram os verbos like e buy – gostar e 

comprar respectivamente – (linhas 2 - 3) e o sinal de interrogação – que a leva a compreender 

que se trata de uma pergunta. No entanto, esses itens, somados à inserção destes num contexto 

de compras em loja e seguidos das opções yes (sim) e no (não), a levam à inferência de que a 

frase seria uma checagem a respeito do interesse em adquirir outro dos produtos da loja. A 
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inferência parece ser induzida pelo reconhecido do script “loja”, no qual já estaria registrado 

que, antes de encerrar a compra de um produto e cobrar o valor final, é comum que o 

vendedor pergunte se o cliente “gostaria de comprar mais alguma coisa”. A jogadora 

reconhece-se no papel de cliente – através de sua personagem -, e que, devido a isso, lhe são 

oferecidas as opções de resposta afirmativa ou negativa (linhas 3 -5). 

Nesse sentido, no trecho abaixo, a participante Juliana comenta espontaneamente 

durante outro momento da sessão de jogo, sobre o quanto a multimodalidade presente nos 

vídeo games a auxilia na compreensão em ILE, e como ela se utiliza dessa ferramenta em seu 

proveito. 

 

Trecho 36 - Participante Juliana: 

1 

2 

3 

4 

J: Assim, às vezes que eu vejo a palavra, “Luciana, eu não consigo entender”, mas 

quando eu vejo a frase, a situação, dá pra eu ligar uma coisa à outra. Mesmo você 

não entendendo, você acaba... sabe? Você tá VENDO aquilo. Você consegue... 

assimilar melhor. 

5 P: Entendi... 

6 J: Vamos lá. Vamos voltar. 

 

A participante compara a dificuldade de compreender uma informação em LE, quando 

ela está descontextualizada, com a facilidade de assimilação da mesma quando 

contextualizada e reforçada por imagens e outros (linhas 1 - 4). Como se a pura análise dos 

processos cognitivos desenvolvidos pelos participantes não fosse suficiente para comprovar a 

eficiência da multimodalidade dos vídeo games de RPG para a aprendizagem de línguas, a 

afirmação espontânea da participante, que em nenhum momento havia sido informada sobre 

os objetivos e hipótese da pesquisa, parece reiterar que a multimodalidade é utilizada como 

ferramenta que auxilia a compreensão durante esse processamento. 

Mais à frente, durante a avaliação posterior, a participante novamente emite sua opinião 

sobre de que formas a multimodalidade presente no jogo é usada como ferramenta para 

facilitar a compreensão. 

 

Trecho 37 - Participante Juliana: 

1 

2 

J: É bem mais fácil quando a gente vê a situação. A gente consegue assimilar a situação 

à palavra. E assim... Às vezes, por exemplo, quando eu vejo a palavra, como vinha lá 
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3 

4 

5 

6 

no primeiro teste, sozinha, eu não entendi a palavra. Ficava “Ai, eu acho que eu sei, 

mas eu não sei...” Quando eu vi no jogo, eu tinha certeza do que era, porque... a 

situação já tava... sabe? Já tava aquela situação toda. Então eu conseguia assimilar 

muito melhor do que... do que vendo a palavra sozinha... 

 

Juliana indica que ver o vocabulário no jogo, dentro de um contexto e associado a 

imagens, sons etc, facilita o processo de compreendê-lo (linhas 1 - 2). A participante expande 

essa explicação, exemplificando que, no teste da avaliação inicial, havia sido difícil para ela 

identificar o significado das palavras por estarem descontextualizadas e sem nenhum tipo de 

suporte visual ou outro (linhas 2 - 4). Entrementes, no jogo, as imagens, situações e até 

mesmo o vocábulo inserido dentro de um texto facilitavam a compreensão (linhas 4 - 6).  

 

Desta forma, pode-se responder o terceiro questionamento específico com a afirmação 

de que a multimodalidade parece facilitar a compreensão de duas formas. Por um lado ela 

facilita o processamento cognitivo, uma vez que, graças ao reforço resultante da redundância 

de informações, menos energia é gasta no processamento, reduzindo, assim, a sobrecarga 

cognitiva comum ao aprendizado de LE. Por outro, essa redundância permite que o insumo 

seja reforçado simultaneamente por diferentes canais de recepção, especificando ou 

ampliando o sentido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentada sob a forma desta dissertação teve por objetivo investigar se e 

como a multimodalidade presente nos jogos de vídeo game de RPG proporcionariam 

aquisição lexical a aprendizes de ILE. A partir dos dados coletados e analisados 

anteriormente, pode-se concluir que há indicações de que a multimodalidade presente nos 

jogos de vídeo game de RPG pode sim subsidiar tal aprendizado. Conforme o exposto, isso se 

dá pelo fato da multimodalidade permitir a redundância de informações durante tarefas reais 

e, por consequência, possibilitar que o jogador compreenda por outros canais uma informação 

não compreendida apenas através do texto escrito.  Desta forma, a hipótese estipulada na 

presente pesquisa se confirma a partir dos resultados obtidos através da mesma.  

No que diz respeito à primeira pergunta de pesquisa, pode-se concluir que o insumo 

oferecido no jogo é de fato compreensível. Todos os participantes foram capazes de 

compreender o objetivo geral do jogo, o objetivo imediato da fase, os requisitos para se 

alcançar o objetivo imediato e as dicas e instruções de jogabilidade fornecidas pelas NPCs. As 

razões para tal incluem o uso de vocabulário simples, o controle do fluxo de informação pelo 

próprio jogador e, principalmente, a redundância de informações fornecida pela 

multimodalidade. Constatou-se que, se o insumo fosse representado apenas pelas informações 

dadas pelo texto escrito, como no teste da avaliação inicial, ele não seria suficiente para levar 

o jogador à compreensão de sua mensagem. No entanto, como, no jogo, esse insumo 

oferecido via texto escrito é complementado pelos outros modos de insumo redundantes, 

como imagens, filmes, sons e outros, a mensagem torna-se então compreensível ao aprendiz.  

As falas das NPCs em jogos de vídeo game apresentam seu conteúdo de forma 

compreensível, buscando o uso de vocabulário comum, frases curtas e que destaquem de 

maneira objetiva a informação necessária ao jogador. Acrescenta-se a isso o fato de que o 

jogador controla o fluxo dessas informações, permitindo que a NPC avance em seu diálogo 

apenas quando ele sentir que compreendeu o que fora dito até ali. Quando o jogador retorna a 

essas NPCs para que repitam as informações dadas anteriormente, essas falas são emitidas de 

forma ainda mais objetiva, destacando palavras-chave para a compreensão do objetivo ou 

dica. Esta interação com negociação de sentido através de insumo compreensível ao jogador é 

apontada por autores como Gass (1997), Brown (2007), Gee (2007, 2008), Peterson (2010) e 

Soares (2012) como excelentes para a aquisição de língua estrangeira, especialmente no que 

diz respeito à aquisição lexical.  
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Com relação à segunda pergunta, a multimodalidade presente no jogo parece ter gerado 

pista cognitivas que facilitaram a revocação de itens lexicais. Isto é comprovado através do 

aumento nas avaliações posteriores, em comparação às iniciais, no número de acertos e 

questões respondidas com certeza pelos jogadores, pelas falas dos próprios participantes 

durante as sessões e avaliações, e também pelas revocações de itens aprendidos através de 

outras experiências com jogos vídeo game e mesmo com outras mídias multimodais. Durante 

os procedimentos da presente pesquisa, torna-se claro que a multimodalidade, ao ser 

processada cognitivamente, transforma-se em pistas cognitivas valiosas facilitam, 

posteriormente, a revocação dos itens lexicais quem representavam. A sessão de jogo, na qual 

informações são apresentadas de forma multimodal ao jogador, foi o ponto de reviravolta 

entre a incapacidade de revocação de esquemas ou ferramentas que facilitem a compreensão 

leitora, apresentada pelo teste da avaliação inicial, e a capacidade rápida do mesmo, verificada 

no teste da avaliação posterior. 

Destaca-se, ainda, o fato de que a multimodalidade presente nesses jogos não apenas 

gera conhecimento revocável, como também pode disparar a revocação de conhecimentos 

anteriores ao jogo formados por outras mídias também multimodais. Assim sendo, um 

esquema formado multimodalmente em outra mídia que poderia não ser revocado pela 

simples forma escrita do item lexical, muitas vezes é revocado através de outro canal 

apresentado por ambos a mídia que formou e o jogo.  

Por fim, no que comporta a terceira pergunta específica, os jogadores puderam perceber 

desde os primeiros momentos do jogo, que a melhor forma de compreender as informações 

fornecidas seria não se prender apenas àquelas dadas por via textual escrita, mas, 

principalmente, lançar mão dos recursos visuais e sonoros abundantes em toda a fase jogada. 

Em momentos que percebiam não haviam compreendido itens lexicais chave, todos os 

participantes procuraram buscá-los em situações em que fossem apresentados acompanhados 

de imagens ou sons. Além disso, os participantes também souberam manipular os textos 

escritos de forma a se esforçarem para compreender itens lexicais que fossem destacados 

graficamente, de modo a utilizar a modalidade visual não apenas para procurar imagens que 

representassem os itens lexicais não compreendidos, mas também para saber reconhecer o que 

poderia ser ignorado num texto e o que deveria envolver um esforço cognitivo maior em 

busca de sua compreensão. 

Ainda assim, devido à impossibilidade de acompanhamento dos participantes a longo 

prazo imposto pelas limitações da metodologia utilizada, não é possível afirmar que todo o 

conhecimento lexical compreendido e retido durante a presente sessão de jogo será de fato 
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ancorado, levando assim à aquisição. Por outro lado, cabe ressaltar que, no uso real de jogos 

de vídeo game, os jogadores passam semanas, ou mesmo alguns meses se engajando em 

sessões de jogo – muitas vezes, inclusive, mais longas do que as realizadas neste estudo. 

Assim sendo, eles teriam acesso a frequentes e variados insumos multimodais durante um 

período muito maior de tempo. Isto poderia fazer com que itens compreendidos durante a 

sessão de jogo realizada na pesquisa porém não ancorados fossem levados da memória de 

curto prazo para a memória de longo prazo, resultando na aquisição de fato dos itens retidos e 

mesmo de um número ainda maior de itens lexicais. Assim sendo, um possível 

desdobramento da presente pesquisa seria um estudo de caso, em que se acompanhasse um ou 

mais jogadores durante a feitura de um jogo de vídeo game de RPG inteiro, de modo que 

fosse possível analisar essa conjecturação. 

   A partir dos dados apresentados ao longo desta pesquisa, pode-se concluir que a 

multimodalidade amplia e especifica sentidos, ao acrescentar mais informações em um 

esquema, e facilitando, assim, a revocação (SOUZA, 2004). Além disso, conforme também 

discutido nesse trabalho, a multimodalidade dos jogos de vídeo game de RPG em especial 

fornecem insumo de maneira cômica, o que a destaca como pista cognitiva, levando-a a ser 

mais fortemente ancorada (PURUSHOTMA, THORNE & WHEATLEY, 2009). 

Paralelamente, acreditamos ainda que o sucesso na compreensão em uma atividade de 

escolha própria o aprendiz e que ocorre em situação autêntica de comunicação, e não em um 

simulacro desenvolvido em sala de aula tradicional, estimulará o engajamento em outras 

atividades autônomas e autênticas, resultando em uma aprendizagem de língua estrangeira 

crescente e constante. Dessa forma, outro direcionamento futuro poderia ser o de um 

experimento que comportasse um grupo de aprendizes que joguem vídeo games de RPG com 

frequência e outro de controle composto por aprendizes não-jogadores, a fim de que se 

verificasse o nível de conhecimento lexical e a capacidade de compreender e interagir em ILE 

de ambos ao fim de um determinado período de tempo.  

Destaca-se, nesse sentido, a importância da inclusão digital para o aprendizado e 

formação do indivíduo. Em uma era da comunicação e da tecnologia, ter acesso e saber 

utilizar as mídias digitais representam habilidades sine qua non para a expansão do 

conhecimento para além do uso formulaico apresentado pelo ensino formal. A inclusão digital 

permite a manipulação prática do que é aprendido pelo aluno, o que se aproxima muito mais 

do uso real que ele fará desses conhecimentos. Os aprendizes que fazem uso de mídias 

digitais, principalmente os jogos de vídeo game, parecem estar melhor preparados para o 

mundo real atual que os bombardeia com informações multimodais. 
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Por fim, esperamos que a presente dissertação contribua para as discussões no campo do 

aprendizado de línguas na era contemporânea, estimulando assim cada vez mais pesquisas que 

analisem a aprendizagem através de novas tecnologias. Procuramos, acima de tudo, 

demonstrar a contribuição que os recursos utilizados pelos aprendizes atuais em seu cotidiano 

podem trazer a qualquer forma de aprendizado formal. Não se pretende aqui, em nenhum 

momento, glorificar um em detrimento do outro, mas justamente apontar que ambos podem, e 

devem, trabalhar em conjunto. Desse modo, poderemos promover o aprendizado de maneira 

mais rica e motivadora para tanto os alunos em si quanto os professores; e, acima de tudo, 

atender às necessidades atuais e reais da nova geração de aprendizes que chega à sala de aula. 
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ANEXO A – Teste de conhecimento lexical 

TESTE 

Nome:_____________________________________________________________ 

 

Assinale a opção que melhor traduza, em português, as palavras, frases e expressões abaixo: 

 

1- Map 

(    ) maluco  (    ) mapa  (    ) mal 

 

2- To leave 

(    ) partir  (    ) levar  (    ) caminhar 

 

3- Sideways 

(    ) pelo caminho (    ) de lado  (    ) por dentro 

 

4- Without 

(    ) com  (    ) fora  (    ) sem 

 

5- Lazy 

(    ) esperto  (    ) fraco  (    ) preguiçoso 

 

6- Partner 

(    ) inimigo  (    ) companheiro (    ) parente 

 

7- Fairy 

(    ) fogo  (    ) fada  (    ) feira 

 

8- To go see 

(    ) visitar  (    ) admirar  (    ) buscar 

 

9- Summoned 

(    ) convocado  (    ) somado  (    ) abandonado 
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10- To equip 

(    ) montar uma equipe (    ) ganhar equipamento  (    ) se equipar 

 

11- Near 

(    ) abaixo  (    ) perto  (    ) no alto 

 

12- Shop 

(    ) mercado  (    ) loja  (    ) shopping center 

 

13- To buy 

(    ) vender  (    ) emprestar  (    ) comprar 

 

14- Nuts 

(    ) nozes  (    ) moedas  (    ) sementes 

 

15- Stick 

(    ) tronco  (    ) folhagem  (    ) graveto 

 

16- Recovery 

(    ) descobrimento  (    ) recobrimento  (    ) recuperação 

 

17- It is worth... 

(    ) Eu troco por... (    ) Isso custa... (    ) Você merece... 

 

18- You need 

(    ) Você precisa (    ) Você deve (    ) Você pode 

 

19- I’m back 

(    ) Estou indo (    ) Estou de volta (    ) Estou logo atrás 

 

20- To enter 

(    ) apertar enter (    ) entrar  (    ) posicionar 
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21- To shoot 

(    ) atirar  (    ) bater  (    ) defender 

 

22- To hold 

(    ) pressionar (    ) vestir  (    ) soltar 

 

23- Proper 

(    ) correto  (    ) proprietário (    ) crescente 

 

Assinale a opção que melhor complete as explicações abaixo: 

24- “wake up” e “get up” são 

(    ) sinônimos    (    ) antônimos     (    ) apenas duas palavras que terminam com “up” 

 

25-  “push” e “pull” são  

(    ) sinônimos    (    ) antônimos     (    ) apenas duas palavras que começam com “pu” 

 

26- “rupees” são 

(    ) dinheiro    (     ) roupas     (    ) povo 

 

Dê a tradução, em português, das seguintes palavras: 

27- Forest - ___________________________________________ 

28- Tree - ____________________________________________ 

29- About - ___________________________________________ 

30- To open - __________________________________________ 

31- Inventory - ________________________________________ 

32- Grass - ____________________________________________ 

33- To pay attention - ___________________________________ 

34- Next - ____________________________________________ 

35- To grab - __________________________________________ 

36- Inside - ___________________________________________ 

37- Screen - ___________________________________________ 

38- Sword - ___________________________________________ 

39- Shield - ___________________________________________ 

40- Targeting - ________________________________________ 
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ANEXO B – Opiniões sobre aprendizagem de ILE através de vídeo games 
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ANEXO C – Enredo do jogo utilizado 

As sessões de jogo conduzidas na presente pesquisa correspondem à primeira fase do 

jogo The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Para que os dados coletados e analisados possam 

ser melhor compreendidos, descrevemos a seguir o enredo do jogo e os eventos que ocorrem 

nesta fase, em sua ordem cronológica. 

O jogo começa com uma narrativa apresentada apenas por falas transcritas em um fundo 

escuro, em que uma árvore, conhecida por Deku Tree, se apresenta como um espírito guardião 

que tem servido à proteção da vasta Floresta de Hyrule já há muito tempo. Em seguida, o 

guardião informa que, na mesma floresta, vive a tribo Kokiri, composta apenas por crianças, 

ditos “filhos da floresta”. Cada uma dessas crianças possui uma fada guardiã, exceto por uma 

única criança. Nesse momento a primeira cena do jogo é apresentada em que a personagem 

principal do jogo, o menino Link, aparece em sua casa, dentro do tronco de uma árvore 

dormindo, no que aparenta ser um sono bem agitado. Logo em seguida, entra uma nova cena 

em que vemos os portões de um castelo sendo abertos em meio a uma tempestade. Link se vê 

naquele local, observando à distância, enquanto um guarda sai a cavalo pelo portão levando 

consigo uma jovem princesa que olha para Link com expressão de pavor. Link tenta segui-la, 

mas, naquele momento um homem, com vestes negras e montado em um cavalo também 

negro, se lança sobre ele, atacando-o. A cena é cortada, voltando para as falas da árvore Deku, 

desta vez se dirigindo a uma fada chamada Navi. Ele pergunta à fada se ela também sente o 

clima de terror que se espalha pelo reino, e a informa que forças malevolentes se reúnem para 

atacar o reino de Hyrule naquele exato momento. Ele explica à fada que, até então, a Floresta 

de Hyrule havia servido como uma barreira para os forasteiros, mantendo, assim, a paz no 

reino. No entanto, o poder da árvore Deku não seria capaz de manter essa barreira diante de 

um mal tão grande. Por esse motivo, havia chegado o momento de Navi ir ao encontro do 

menino sem fada para que ele iniciasse sua jornada. Seria o destino do menino trazer justiça e 

paz a Hyrule. Assim, a primeira missão de Navi seria a de encontrar o menino e trazê-lo à 

árvore Deku, antes que as últimas forças desta se esgotassem. 

Vemos então o trajeto de Navi que voa floresta adentro até chegar ao vilarejo Kokiri e 

encontrar a casa de Link. Ao entrar em sua casa, ela o encontra dormindo. Ela encontra um 

pouco de dificuldade em acordá-lo, precisando voar contra o corpo do menino e gritar para 

que acorde e se levante por diversas vezes até conseguir despertá-lo. A fada então se apresenta 

a Link e lhe informa que a grande árvore Deku a enviou para ser sua parceira dali em diante. 

Ela lhe diz ainda que a árvore o havia convocado e que ele deveria partir ao seu encontro 
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imediatamente. O menino concorda e, a partir de então, o jogador passa a ter controle dos 

movimentos de Link. 

Ao sair do quarto de Link, o jogador se vê na varanda de entrada de uma casa no alto de 

uma árvore. Daquela posição, ele pode ver todo o vilarejo Kokiri, e percebe uma menina, 

Saria, se aproximando e acenando para ele. Ao descer da árvore e ir ao encontro da menina, 

esta diz a Link que está muito feliz pelo fato de uma fada finalmente ter vindo a ele. Ela 

informa ao jogador, então, que era uma grande honra ser convocado pela grande árvore Deku, 

e que ele deveria partir para ir vê-la imediatamente.  

Ao partir, através de um mapa no canto inferior direito da tela, o jogador pode visualizar 

todo o terreno do vilarejo Kokiri e o caminho em direção à árvore Deku. No entanto, ao 

chegar à saída do vilarejo, Link se depara com um outro menino local, Mido, que faz uma 

expressão severa, levanta a palma da mão em sua direção e lhe interroga sobre os motivos que 

o levam a querer passar por aquele caminho. Ao ser informado de que Link fora convocado 

pela própria árvore Deku, o menino fica contrariado, perguntando como alguém que nem está 

equipado de maneira apropriada poderia ser convocado pela árvore, e diz que, sem uma 

espada e um escudo, ele não seria capaz de ajudar à grande árvore. Por mais que o jogador 

tente passar por Mido, este o impede, repetindo que para passar por ali ele deve se equipar 

com, no mínimo, uma espada e um escudo. 

O jogador deve, então, procurar por esses equipamentos pelo vilarejo Kokiri, para que 

Mido lhe permita passagem em direção à árvore. Após circular um pouco pelo vilarejo e falar 

com alguns outros moradores, o jogador percebe que consegue encontrar algumas pedras 

coloridas, as rupees (rúpias), escondidas nos arbustos e pedras ou dentro de vasos. Alguns 

moradores comentam com Link também sobre a loja da cidade, que fica em uma árvore e 

possui um toldo vermelho sobre a porta de entrada. Ao chegar na loja Kokiri, o jogador 

encontra dois NPCs. Um deles é um cliente que comenta com Link que muitas das coisas 

vendidas ali podem ser encontradas de graça na floresta. O outro é o vendedor que se encontra 

atrás do balcão. Atrás do vendedor se encontram prateleiras com diversos itens, como nozes, 

corações, potes de mel e outros.  

Ao abordar o vendedor, este saúda o jogador, dando-lhe as boas vindas à loja e lhe 

informando como movimentar seu cursor pelos itens à direita e à esquerda dele e selecioná-

los. Quando o cursor é posicionado sobre um item, é apresentada uma imagem ampliada e 

com rotação em 360º do mesmo, além de seu nome e valor. São dadas, ainda, as opções buy 

(comprar) e don’t buy (não comprar). Dentre os produtos se encontra o escudo Kokiri, pelo 

valor de 40 rúpias. Caso o jogador não possua essa quantidade de rúpias o vendedor lhe 
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informará que ele não possui o valor necessário. Caso ele tenha 40 rúpias ou mais, a compra 

será efetuada pelo vendedor, que lhe pede que confirme que deseja aquele produto, e o valor 

debitado do total possuído por Link, que é indicado no canto inferior esquerdo da tela. 

Seguem, com a confirmação da compra, algumas instruções de como equipar e utilizar o 

escudo, além do aviso que aquele escudo não resiste ao fogo. O vendedor pergunta ainda se 

Link gostaria de comprar mais algum produto. Em caso afirmativo, o cursor volta a pairar 

sobre os produtos das prateleiras; em caso negativo, o vendedor se despede e o jogador pode 

sair da loja.  

Ao sul do vilarejo, Link encontra uma pequena passagem, que o leva a um outro terreno 

em formato de labirinto e com uma pedra redonda gigante que rola pelos corredores. O 

jogador precisa desviar dela, indo para corredores opostos, de modo a não se ferir, o que 

diminuiria sua energia de vida, representada por corações. Caso perca todos os corações, a 

personagem morre e o jogo acaba. No final do labirinto, se encontra um baú que, ao ser 

aberto, revela uma espada Kokiri. Seguem algumas instruções de como equipar a espada, que 

fica guardada no menu equipamentos do inventário do jogador. Ao retornar do labirinto, Link 

encontra um outro morador do vilarejo, próximo à pequena passagem, que lhe ensina os 

comandos para desferir diferentes golpes com a espada. 

Ao norte do vilarejo, encontra-se outra saída do vilarejo, também bloqueada por um 

menino Kokiri, que informa a Link que a Grande Árvore Deku proibiu a passagem de 

qualquer habitante do vilarejo, pois, atravessando-a, encontraria perigos que o levariam à 

morte. Diferentemente de Mido, esse NPC não apresenta nenhuma condicional que permita a 

passagem, ela está fechada e pronto. Isso se dá ao fato de que aquela passagem leva a uma 

fase que só poderá ser jogada bem mais a frente, depois que Link desenvolver muitas 

habilidades. Com a impossibilidade de argumentação com a NPC, o jogador acaba por desistir 

daquela passagem nesse momento do jogo. Ao longo do enredo do jogo, outros 

acontecimentos levarão à liberação da passagem. 

Próxima a essa passagem proibida, encontra-se uma ladeira que dará nos Bosques 

Perdidos (Lost Woods), cujos caminhos nem sempre levam aos mesmos lugares, fazendo com 

que o jogador tenha um pouco de dificuldade de se achar ou mesmo retornar à parte habitada 

por Kokiris da floresta. Além disso, o mapa da Floresta Kokiri fica em branco no momento 

que Link adentra a esse cenário. Nesses bosques, habitam alguns monstros que atacam Link e 

outros seres da floresta. No entanto, por não ser parte do enredo dessa primeira fase, nada 

acontecerá na tentativa de interagir com os seres e Link ainda não terá equipamentos para 

atacar ou se defender dos monstros. Com isso, o jogador rapidamente percebe que não tem 
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nada que o ajude a encontrar os equipamentos necessários para chegar à Árvore Deku e 

acabará optando por não explorar esses locais. 

Ao retornar ao caminho que leva à árvore Deku, Mido ainda está lá impedindo que 

crianças Kokiris despreparadas passem. Caso Link ainda não tenha equipado o escudo e a 

espada no inventário, Mido continuará repetindo que o jogador não pode passar por ali. Uma 

vez que Link esteja equipado adequadamente, Mido começa o mesmo discurso de proibição, 

porém o próprio se interrompe ao ver a espada e o escudo nas costas da personagem. Mesmo 

que contrariado, Mido se vê obrigado a permitir a passagem de Link, saindo assim de sua 

frente. O jogador consegue então passar pela saída da cidade. Já na floresta, Link se depara 

com plantas carnívoras que o atacam, mas que podem ser derrotadas por ele ao utilizar o 

escudo para se defender e a espada para cortá-las. Ao derrotá-las, o jogador pode recolher seus 

gravetos e guardá-los em seu inventário para utilizá-los futuramente. 

Logo, Link chega ao local onde se encontra a grande árvore Deku. Navi se reporta a ela, 

que fica feliz pelo seu retorno acompanhada de Link. Ela saúda Link e lhe conta o motivo de 

sua convocação, pedindo que o ouça atenciosamente. Ela diz que imagina que o sono de Link 

deve ter sido agitado e cheio de pesadelos ultimamente, pois, conforme os servos do mal 

ganham poder, um clima de vilania invade as terras de Hyrule e causa pesadelos àqueles mais 

sensíveis a esta tensão. Por esse motivo, chegara a hora de testar a coragem de Link. Para tal, 

Link deveria quebrar o feitiço que foi lançado sobre a árvore. Ela pergunta então se Link 

aceitaria esta missão. Uma vez que Link aceite a missão, uma passagem é aberta na base da 

árvore Deku, e esta comanda que Link e Navi entrem. O jogador recupera o controle de Link 

e pode encaminhá-lo para dentro da árvore então. Dentro da árvore Deku, Link se depara com 

várias plantas carnívoras, aranhas e teias. Neste momento, se encerra a primeira fase do jogo 

e, com ela, a sessão de jogo utilizada para esta pesquisa. 
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ANEXO D – Questionário para seleção de participantes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Instituto de Letras 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

Responda às perguntas abaixo de acordo com sua experiência própria. 

 

1. Você gosta de vídeo games? 

(    ) sim (    ) não 

 

Se respondeu afirmativamente, siga respondendo às perguntas. Se respondeu NÃO, pule para 

a pergunta 6. 

 

2. Com que frequência você joga vídeo games? 

(    ) sempre (    ) frequentemente    (    ) de vez em quando     (    ) raramente (    ) nunca 

 

3. Que gêneros de jogo de vídeo game você costuma jogar? 

(    ) ação (    ) aventura     (    ) terror/suspense     (    ) corrida     (    ) música    (    ) outros 

 

Cite alguns exemplos: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Com que frequência você costuma jogar jogos de vídeo game em língua inglesa? 

(    ) todos os jogos   (    ) a maioria dos jogos      (    ) muitos jogos      (    ) alguns jogos 

(    ) poucos jogos         (    ) nenhum jogo 

 

5. Você joga vídeo games em língua inglesa 

(    ) por jogar  (    ) para aprender a língua 
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6. Você estaria disposto(a) a jogar jogos em língua inglesa para lhe ajudar a aprender inglês? 

(    ) sim (    ) não 

 

7. Você aceitaria participar de um estudo sobre aprendizagem de língua inglesa através de 

jogos de vídeo game? 

(    ) sim (    ) não 

 

Siga respondendo às perguntas somente se respondeu afirmativamente. 

 

8. Você permitiria a gravação, através de gravador de voz apenas, de dados referentes à sua 

participação no referido estudo? 

 (    ) sim (    ) não 

 

Obs: As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação 

 

9. Caso tenha respondido afirmativamente às duas últimas perguntas, por favor, informe 

abaixo sua disponibilidade de horários para participação nessa pesquisa. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Por favor, informe um e-mail para contato:______________________________________ 

 

 

OBRIGADA PELA ATENÇÃO. 
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ANEXO E – Protocolos verbais 


