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RESUMO

Este trabalho monográfico dedicou-se, a inquirir acerca de jogos digitais na
aquisição de vocabulário em inglês fora do ambiente escolar como uma colaboração
da Educação Informal com a Educação Formal. Realizou-se em três turmas de uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), localizada em Serra (ES), pelo
professor de Língua Inglesa Jailson dos Santos Silva, durante o segundo trimestre
de 2017. A motivação a qual, levou ao desenvolvimento desta pesquisa foi a grande
demanda em sala de aula de questionamentos relacionados aos jogos digitais:
tradução de nomes de jogos, nomes de personagens – escrita correta e pronúncia,
golpes, locais, armas. Essas perguntas respondidas confirmavam algumas
informações as quais, eles queriam saber e outras que poderiam ajudá-los a
compreender melhor o jogo. Diante disso, possibilidades de surgimento de novas
estratégias de ensino, poderiam ser utilizadas para auxiliá-los no processo de
aprendizagem

que,

consequentemente,

refletissem

positivamente

em

seu

desempenho na disciplina de Língua Inglesa. Este trabalho então, teve como
objetivo verificar a contribuição do uso de jogos digitais na aquisição de novas
palavras da língua inglesa, por parte dos 32 estudantes (respondentes) dos sextos
anos das turmas A, B e C, do turno vespertino. Esta pesquisa foi qualitativa,
exploratória e descritiva. Criou-se um questionário online no GoogleDocs como
instrumento para coleta de dados. A análise e tratamento de dados foram
desenvolvidos, a partir das respostas emergidas, que foram averiguadas, à luz da
teoria de vários autores, que versam sobre Educação Informal, jogos digitais,
aquisição de vocabulário de inglês e outros assuntos pertinentes ao tema proposto.
Para a apresentação desses resultados, foram utilizados gráficos com legendas e
porcentagens. Por fim, as respostas dadas pelos estudantes desta pesquisa foram
essenciais para a compreensão da influência da Educação Informal no ambiente
escolar, do jogo digital como instrumento tecnológico para melhorar à aprendizagem,
da aquisição de vocabulário como possível suporte à melhoria do desempenho
escolar nas aulas de inglês.
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ABSTRACT
This monographic paper was dedicated, cross-examining about digital plays in the
vocabulary acquisition in English out of the school environment like an influence of
the Informal Education collaborating with Formal Education. It happened in three
groups of a public elementary school, located in the city of Serra (ES), by the English
teacher Jailson dos Santos Silva, during the second term of 2017. The motivation
which, it led to the development of this inquiry was, the great demand in classroom of
questionings when they were made a list to the digital plays: translation of names of
plays, names of characters – correct writing and pronunciation, blows, places, arms.
These answered questions were confirming some informations which, they wanted to
know and others might help them, to understanding better the play. Before that,
means of appearance of new strategies of teaching, they might be used to help them
in the apprenticeship process and, consequently, they were thinking positively about
his performance in the discipline of English Language. It had as I aim to check the
contribution of the use of digital plays in the acquisition of new words of the English
language, for part of 32 students (respondents) of the sixth years of the groups A, B
and C, of the evening shift. This inquiry was qualitative, evaluative and descriptive.
Online questionnaire was created in Google Docs like instrument of collection of
data. The analysis and treatment of data were developed, from the surfaced
answers. What they were checked, by the light of the theory of several authors, who
are about Informal Education, digital games, acquisition of vocabulary of English and
other relevant subjects to the proposed subject. For the presentation of these results,
printers were used with inscriptions and percentages. Lastly, the answers given by
the students of this inquiry were essential, the understanding of the influence of the
Informal Education in the school environment, of the digital play like technological
instrument to improve to the apprenticeship, of the vocabulary acquisition like
possible support to the improvement of the school performance in the English
classrooms.

Keywords: Apprenticeship. Technology. Digital games. Vocabulary acquisition.
Informal education.
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1 INTRODUÇÃO
Tendo cursado Letras Português-Inglês (dupla licenciatura) no ano 2012 pelo
UNISEB-COC Vitória (ES), tenho tido condições de trabalhar lecionando, as duas
disciplinas. Isso aconteceu somente em 2015, quando comecei a trabalhar em
escola pública estadual na cidade de Vitória com Português na Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e, no mesmo ano para as modalidades de ensino fundamental I e II,
com inglês em Serra e, em 2016 e 2017 em projeto estadual e de uma ONG com
pré-ENEM. Essas duas últimas experiências com viagens em alguns municípios do
interior sul e norte capixaba.

Durante as primeiras reuniões de formação, o diretor da instituição apresentou aos
professores do turno vespertino, dados relativos aos percentuais de reprovação
escolar, que considerando essas explicações, percebi que deveria fazer tudo
diferente em sala de aula. Fiquei a pensar em novas estratégias para motivá-los na
sala de aula e mostrar que apesar de uma aula por semana, a Língua Inglesa é sim,
importante dentro de uma grade escolar. Esse sem dúvida foi o primeiro desafio!

Vale destacar que diante de minha trajetória enquanto docente, este trabalho de
pesquisa se mostrou uma oportunidade em aliar temas de meu interesse como
Informática, Educação e Língua Inglesa. Neste cenário, muitas estratégias podem
ser usadas para colaborar no processo de ensino-aprendizagem. Uma delas pode
ser o uso de jogos digitais para aquisição de vocabulário em línguas estrangeiras,
mesmo que informalmente.

Segundo Freitas (2008), se utilizando dos estudos de Lev Semionovich Vygotsky, as
novas tecnologias dentro ou fora do ambiente escolar podem ser ferramentas e
instrumentos poderosos de apreensão de conteúdos, de um auxílio relevante no
processo de ensino-aprendizagem. É importante frisar que algumas pesquisas,
buscaram entender como as novas tecnologias como smartphone, internet, jogos
digitais educacionais ou não, dentre outras ferramentas tecnológicas seus usos
dentro e fora das escolas.

Estudiosos afirmam, que tanto crianças como os adolescentes se interessam pelas
tecnologias, mas, como a apreensão dessas informações em conteúdo útil se

8

apresenta de distintas maneiras. Todavia, o docente deve conduzir de forma correta
todo esse conhecimento adquirido a favor de sua disciplina e como isso pode
impactar positivamente no ensino-aprendizagem mediado pelas novas tecnologias.
O professor tem um papel importante de ser, segundo Levy (1999, p. 170) o “[...]
mediador do processo educacional quanto à inovação proporcionada através do uso
de meios virtuais”.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) afirmam que a mediação estratégica
da aquisição de vocabulário de língua estrangeira depende do recurso tecnológico,
desse modo “[...] é indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores
pelos estudantes como instrumento de aprendizagem escolar [...]” (BRASIL, 1998, p.
96). Assim, a utilização dos computadores visa ser um importante recurso
pedagógico para os professores e em particular para os professores de inglês para
que possam potencializar o ensino por meio de práticas distintas como o uso dos
jogos educativos digitais, Moita (2007, p. 21) frisa que,

Os games, embora com algumas semelhanças, em sua elaboração, com
jogos tradicionais, permitem, para além da possibilidade de simulação, de
movimento, de efeitos sonoros em sua utilização corriqueira, uma interação
com uma nova linguagem, oriunda do surgimento e do desenvolvimento das
tecnologias digitais, da transformação do computador em aparato de
comunicação e da convergência das mídias. Proporciona, assim, novas
formas de sentir, pensar, agir e interagir.

Indo ao encontro das diretivas propostas pelos PCNs (BRASIL, 1998) a Secretaria
Municipal de Educação de Serra (SEMES) do estado do Espirito Santo criou em
2014 o Projeto de Implantação de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino
Fundamental I (ANEXO A) que preconiza: “O aprendizado da língua inglesa torna-se
imprescindível devido a sua importância como instrumento de comunicação
universal e meio de integração no mundo atual, caracterizado pelo avanço
tecnológico e intercâmbio entre os povos” (SEMES, 2014, p. 1).

No mesmo

documento, muitas dicas são dadas aos professores de inglês para trabalharem o
idioma na sala de aula, com foco na ludicidade. Dentre as dicas, os jogos digitais
educativos têm destaque nas “Sugestões do Roteiro de aula”, esses jogos são
preconizados como uma prática pedagógica bastante interessante, proporcionando
mais motivação para os estudantes e maior dinamismo nas aulas de língua inglesa.
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Vale ressaltar o que consta no projeto de implantação de língua inglesa, é o
seguinte ”Games: Os jogos ajudam a identificar, selecionar, classificar e relacionar
significados” (SEMES, 2014, p. 8). Dessa maneira entendemos que, uma das
possibilidades de interação para aquisição de vocabulário como postula Hopf,
Falkembach e Araújo (2007, p. 6) enfatizam que “[...] os jogos educacionais digitais
aumentam a possibilidade de aprendizagem, além de auxiliar na construção da
autoconfiança e incrementar a motivação no contexto da aprendizagem [...]”. De
fato, o uso de jogos educativos digitais pelos professores de inglês pode colaborar
para

uma

aprendizagem

significativa

(AUSUBEL,

1982).

Essa

forma

de

aprendizagem se torna realmente significativa pois,

[...] o processo através do qual uma nova informação (um novo
conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (nãoliteral) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem
significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se
transforma em significado psicológico para o sujeito [...] (AUSUBEL, 1982, p.
63).

Para Ausubel (1982) apreender conhecimento dessa maneira, auxilia na construção
da autoconfiança, da motivação e desenvolvem a cognição do estudante já que, ele
está sendo desafiado diante do jogo digital. Partindo dessas afirmações de Ausubel
e de autores supracitados emergiram perguntas relevantes acerca do tema
proposto: o interesse pelos jogos digitais na internet e/ou nas plataformas (Xbox,
PlayStation, Kinect, Super Nintendo, Wii, Sega) e sistemas operacionais de
computadores e celulares (Windows, Lion, Linux, Windows Phone, Android, iOS)
facilita a aquisição de vocabulário em inglês quando os estudantes num processo de
educação informal socializam esses saberes, competências e habilidades. O
presente trabalho procurou autores que tratam do tema de uma forma geral, fazendo
uma seleção de autores que validassem a educação Informal e o uso de jogos
educativos digitais nas aulas de língua inglesa, como vetor que viesse suscitar, a
partir do interesse dos estudantes, uma aprendizagem significativa.

A importância desta pesquisa se coloca, justamente, na possibilidade de
contribuição com informações sobre o uso de jogos educativos digitais como apoio
pedagógico, especificamente, na disciplina de língua inglesa, possibilitando a
avaliação de novas formas metodológicas para ensinar e aprender. Sendo assim,
este trabalho teve como questão de pesquisa: a contribuição da Educação Informal
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ao se apropriar do jogo digital para aquisição de vocabulário de língua inglesa entre
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental I de uma escola pública
municipal de Serra (ES) como instrumento pedagógico? Teve como objetivo de
averiguar se a aquisição de vocabulário de inglês por parte desses estudantes em
uma perspectiva da educação informal ajudaria em seu rendimento em sala de aula.

Esta pesquisa foi realizada no segundo trimestre letivo do ano de 2017 em uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) em Serra (ES), com três turmas
dos sextos anos A, B e C do turno vespertino, em que o pesquisador atua.

1.1 JUSTIFICATIVA

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Língua Estrangeira (PCNLE) preconizam
que “a demanda de conhecimento de língua estrangeira na sociedade de hoje,
coloca para o professor o desafio de partir da heterogeneidade de experiências e
interesses dos estudantes para organizar formas de desenvolver o trabalho escolar”
(BRASIL, 1998, p. 64). Alguns autores como Harmer (2007) creem que quando o
professor se apropria de recursos tecnológicos como os jogos digitais que estes
propiciam variações de atividades, os estudantes podem ficar estimulados e
interessados em adquirir mais conteúdo e vocabulário da língua inglesa
(DAMASCENO, 2008; FELICIA, 2012; RAPINI, 2012) na medida em que são
desafiados a passarem de fase.

Desse modo, os jogos digitais oportunizam novas práticas docentes e pedagógicas
(MOTTERAM, 2013) que podem ser utilizadas em salas de aulas com intuito de
edutenimento (MOLINA, 2013, p. 67-68) unindo aprendizagem significativa à
diversão e a transmissão de informações viabilizando a aquisição de vocabulário, de
habilidades de leitura e interpretação de textos e seus contextos em língua inglesa.

Os autores Motteram (2013), Molina (2013), Gee (2009) são enfáticos em afirmarem
que os bons videogames incorporam bons princípios de aprendizagem, pois, o
desafio e a aprendizagem são em grande parte aquilo que torna os videogames
motivadores e divertidos.
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Desse modo, justificamos assim essa pesquisa acadêmica ao examinarmos, a forte
presença da língua inglesa nos jogos digitais que “[...] têm se tornado cada vez mais
presentes, como uma ferramenta lúdica no processo de ensino e aprendizagem”
(FERREIRA et. al., 2014, p. 306). Essa ludicidade colabora para que a ensinagem,
por meio de jogos digitais, visando à aquisição de vocabulário de inglês aconteça de
forma efetiva.

Nessa perspectiva, investigamos se esse recurso tecnológico pode cooperar para o
aprendizado significativo da língua Inglesa, analisando: aspectos como interesse em
jogos digitais, facilidade de obtenção de palavras novas de inglês durante a
socialização na educação informal.

Constatamos ainda, a necessidade de pesquisar sobre esse assunto desenvolvendo
uma produção monográfica, trazendo para o mundo acadêmico uma colaboração
relevante que tem objetivo avultar saberes e conhecimentos sobre aquisição de
vocabulário de inglês mediado pelo computador através dos jogos digitais nos anos
finais do Ensino Fundamental I.

Mostrando que os jogos digitais educativos podem ser um recurso pedagógico
relevante para os professores de língua inglesa e de outros idiomas como forma de
aprendizagem significativa em contrapartida do senso comum que afirma o contrário.
Com isso, temos refletir sobre o uso de tecnologias no ambiente escolar,
desmistificando que o jogo digital dentro das salas de aula seja visto, apenas como
um passatempo divertido sem intenção de aprender.

Diante de tudo que foi exposto, esta pesquisa se propõe a ser uma pequena
contribuição para outros estudiosos e professores interessados pelo tema e sobre a
possibilidade da Educação Informal através do uso de jogos digitais, auxiliando no
ensino de conteúdos especificamente na disciplina de Língua Inglesa, possibilitando
a avaliação de novas formas metodológicas para ensinar e aprender.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral
Analisar a contribuição do uso de jogos digitais, a partir de uma educação informal,
na aquisição de novas palavras da língua inglesa por parte dos estudantes dos
sextos anos A, B e C de uma escola pública municipal do turno vespertino de Serra
(ES).

1.2.2 Objetivos Específicos



Identificar os dispositivos utilizados pelos estudantes e os jogos digitais
utilizados;

● Verificar os desafios na aprendizagem de novas palavras do idioma pelos
estudantes;

 Verificar o engajamento dos estudantes na aprendizagem do idioma inglês a
partir do uso de jogos.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em 5 partes:

introdução, referencial teórico,

metodologia, análise de dados e considerações finais.
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2 APRENDIZAGEM MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA

Mesmo sem vislumbrar a tecnologia como está na atualidade, Vygotsky (1984) com
suas postulações sobre sua “teoria sócio-histórico-cultural contribuiu como um olhar
teórico criativo” (FREITAS, 2008, p.03). Essa visão criativa possibilitou teorizar
acerca de ferramentas tecnológicas, que nem sequer havia sido inventada na sua
época. Atualmente, esses equipamentos tecnológicos colaboram no processo de
ensino-aprendizagem (ensinagem) nas redes de ensino das esferas pública (federal,
estadual, municipal e distrital) e privada.

Essa última esfera, se apropria bastante dos avanços tecnológicos para agregar
valor ao marketing institucional, com isso, tendem a ter melhores laboratórios do que
a esfera pública, viabilizando aulas como as de Robótica. Portanto, a utilização do
computador na Educação, faz desse equipamento “um objeto físico que possui
também uma dimensão simbólica, pois depende do software e da linguagem de
programação para coordenar suas operações” (DURAN 2008 apud FREITAS, 2008,
p. 06).
Segundo afirmações de Freitas (2008, p. 06): “[...] o computador e a internet são
instrumentos de linguagem, de escrita e leitura, possui também a função de
operador simbólico”. Diante desse cenário desafiador para a escola, com estudantes
tendo acesso mais fácil aos equipamentos tecnológicos e navegação dinâmica na
internet e redes sociais e, professores por vezes, não tão capacitados
tecnologicamente e ainda focados no modelo tradicional de transmissão de
conhecimento. Mesmo assim, existe uma relação dialógica e interativa entre
professor-estudante, que poderá conduzir uma premente contribuição no processo
de ensino-aprendizagem.

Sendo o professor o mediador do conteúdo e conhecimento (FREITAS, 2008).
Ademais, “[...] a partir do uso do computador surgem novas formas de comunicação
capazes de atingir o sistema sensorial do indivíduo [...]” (FREITAS, 2008, p. 06).
Indo além, Vygotsky (1984) mostra dentro de suas teorias, que esses equipamentos
tecnológicos são capazes de inferir positivamente na Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP).
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Ela pode ser potencializada pela ação de informações que uma pessoa tem a
capacidade de aprender cada vez mais, porém ela ainda não terminou todo o
processo de aquisição de conhecimentos, que estejam fora de seu alcance atual,
podendo ser potencialmente atingíveis com aprendizagem colaborativa. Nesse tipo
de aprendizagem mediante intervenção pedagógica, o professor elabora zonas de
desenvolvimento proximal, instigando o construto de conhecimentos, a partir de
dados, informações, por meio da interatividade participativa entre os estudantes,
com apoio dos equipamentos tecnológicos.

Nesse sentido, a atuação do professor é de um incentivador de admiráveis
conquistas sociais, culturais e psicológicas, a Freitas (2008, p 10) mostra que para
“Vygotsky com essa perspectiva de aprendizagem promotora do desenvolvimento
resgata a importância da escola e do papel do professor como agente indispensável
do processo de ensino ‐ aprendizagem”.

Sem dúvidas, a relevância da mediação

da escola na pessoa do professor no novo cenário da aprendizagem e ensino
baseados nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provoca conquistas
inovadoras no desenvolvimento psicológico, emocional do estudante baseados nos
conteúdos a serem trabalhados em cada disciplina (REIS, 2010).

2.1.AMBIENTE

ESCOLAR

E

AS

TECNOLOGIAS

DA

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO (TICs): BREVES CONSIDERAÇÕES

O surgimento da informatização desde os anos 1940 e com maior ênfase a partir da
década de 1960, especialmente nos Estados Unidos (SAMPAIO; LEITE, 2008)
possibilitou rapidez ao agregar e tratar grandes volumes de informações em seus
equipamentos. No caso brasileiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a
pioneira.

Implantou em 1966 o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) do Departamento de
Cálculo Científico (DCE) tendo o computador como objeto de estudo. Do
computador como objeto de estudo universitário, a sua inserção no ambiente escolar
como produto da Tecnologia Educacional, muitas teorias foram formuladas tanto
para defender como para criticar sua utilização como ferramenta pedagógica.
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Pensando nesta perspectiva da Tecnologia Educacional, segundo Reis (2010, p. 32)
“[...] é o conjunto de procedimentos (técnicas) que visam facilitar os processos de
ensino e aprendizagem com a utilização de meios (instrumentais, simbólicos ou
organizados)”. O computador é um instrumento externo usado para transformar a
forma de ensinar e aprender, a linguagem é um sistema de signo linguístico
indispensável na comunicação e a mediação é a intervenção feita pelo professor
auxiliando seu aprendiz ao criar uma zona de desenvolvimento proximal. Ao usarem
o computador conectado à internet as pessoas podem interagir independentes da
distância, podem acessar diversas informações, estudar, comprar, vender, ter
entretenimento e construir conhecimento. Freitas (2008, p. 06) esclarece que:
[...] Esses dois instrumentos, o computador e a internet podem influenciar a
vida do indivíduo. Os instrumentos tecnológicos do passado e usados na
educação, por exemplo, a máquina de escrever, o mimiógrafo e o
retroprojetor não tinham essa mesma influência. Portanto, a partir do uso do
computador surgem novas formas de comunicação capazes de atingir o
sistema sensorial do indivíduo a partir do uso de imagem, som, movimento
e cor, proporcionando a interatividade digital, despertando a imaginação,
acionando fatores intelectuais e a percepção.

Em nosso caso específico de aprendizagem de língua estrangeira. O uso do
computador e da internet apresenta três ordens de mediações: ferramenta material
(o computador), a mediação semiótica (linguagem) e a mediação com os outros
usuários. Os três elementos são indispensáveis no processo de ensino aprendizagem, que consequentemente favorecem o desenvolvimento do indivíduo.
O computador veio mediar e facilitar processos de ensino e aprendizagem, que para
se juntarem para ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros
compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de
indivíduos” (BRASIL, 2006, p. 91).

2.2 EDUCAÇÃO INFORMAL
Para Gohn (2006, p. 28) a Educação Informal é “[...] aquela que os indivíduos
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos,
etc., carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos
herdados [...]”. Ampliando a definição dada por Gohn (2006) sobre Educação
Informal, ela em sua essência,
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[...] corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente
sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e
grupos com o seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das
quais resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não estão
ligadas especificamente a uma instituição, nem são intencionais e
organizadas (LIBÂNEO, 2010, p. 31).

Vale ressaltar, esse tipo de educação acompanha o ser humano em toda a sua
trajetória seja de forma individual ou em grupos, fazendo com que, conhecimentos
sejam acumulados a cada troca de experiências com o outro e as competências e
habilidades adquiridas nesse processo evoluem e tornam-se essenciais para
aprimoramento da aprendizagem (COOMBS, AHMED, 1975). Reforçando as
palavras de Coombs e Ahmed (1975), o que é apreendido no seio familiar serve “[...]
para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida
com a educação. Com uma ou com várias: educação? Educações [...]” (LIBÂNEO,
2010, p. 26).
Libâneo (2010) ao citar as “Educações” inclui a Educação Informal como uma
educação que vai se misturar às outras para moldar a pessoa em distintos espaços
socioculturais que frequenta, se moldando ao longo da vida das pessoas, seja fora
ou dentro do âmbito familiar onde nossos pais, responsáveis, irmãs e irmãos mais
velhos, fazem o papel dos primeiros docentes. Por meio da Educação Informal, a
criança aprende bastante durante seus anos iniciais quando,
[...] adquire um vocabulário substancial em casa, antes de ir à escola, uma
filha aprende a cuidar de crianças e a cozinhar a partir da observação e da
ajuda a sua mãe, um filho adquire competências profissionais de seu pai e
crianças e adolescentes aprendem com seus pares (COOMBS; PROSSER;
AHMED, 1973, p. 10).

Por conseguinte, todo esse aprendizado ocorre devido a uma necessidade básica de
querer aprender quando não se sabe algo, portanto “[...] o ser humano tem a
tendência natural de buscar meios de aprender, já que é dotado de inteligência e,
em consequência, de curiosidade [...]” (TIBA, 1998, p.46). Além disso, a educação
informal não é: estruturada, institucionalizada e organizada (VÁSQUEZ, 1998;
LIBÂNEO, 2010).
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2.3 JOGOS DIGITAIS: PERCURSO E SENTIDOS NA HISTÓRIA E NA EDUCAÇÃO

Historicamente, a presença dos jogos na humanidade está conectada com sua
própria evolução, trazendo consigo traços culturais sociais marcantes. Dos primeiros
povos e tribos oriundos de África, as primeiras civilizações espalhadas pelo mundo
antigo como Suméria, Egito, Roma, Grécia, Pérsia, Esparta, passando por períodos
relevantes como Idade Média, Renascimento e chegando aos nossos dias, os jogos
eram e são utilizados como lazer e diversão por todas as classes sociais
(HUIZINGA, 2000).
Diante do exposto, acreditamos que “[...] o jogo é um fenômeno universal, presente
em todas as épocas e civilizações. A permanência do lúdico em todo o percurso
histórico e civilizacional, no mundo das crianças, dos jovens e dos adultos, é um
bom indicador da sua importância” (SERRA, 1999, p. 1). No caso do Brasil “[...]
grande parte dos jogos, tradicionais popularizados ou regionalizados, chegaram [...]
pelas mãos dos colonizadores portugueses, outros foram incorporados da cultura
indígena e afro-brasileira” (KISHIMOTO, 1994, p. 15). Uma parte desses
colonizadores portugueses eram da Companhia de Jesus, que foi colaboradora da
Coroa Portuguesa desde sua chegada em 1549 até sua expulsão em 1759
(CASIMIRO, 2007). A presença jesuíta deixou marcas relevantes no contexto
educacional nacional. Eles usavam jogos e autos (peças de teatro) em suas
unidades escolares, e na catequização dos índios, como abordagens lúdicas de
apreensão dos conteúdos humanistas propostos em sua pedagogia proposta por
Inácio de Loyola (CORTESÃO, 1962; MOURA, 2000).

Todas as teorias apontadas por Huizinga (2000), Kishimoto (1994), Serra (1999),
Moura (2000), Casemiro (2007) e Cortesão (1962), apenas apontam os jogos como
uma prática voltada para o lazer tendo o viés da ludicidade bem explicitada. Esses
autores nos mostram que os jogos, nos períodos mencionados, ainda não tinham
intenção alguma de ensinar, eles não estavam inseridos dentro do contexto escolar,
eles eram somente uma forma de divertimento, com o passar do tempo, o jogo se
tornou uma atividade relevante dentro da Educação.

18

Essa relevância dentro do ambiente escolar fez do jogo uma ferramenta educacional
útil, maiormente dentro da Educação Infantil. A partir desse pensamento, houve a
necessidade de se criar muitos métodos e estratégias com modelos didáticos a partir
de jogos, para facilitar a apreensão de conteúdos das diversas disciplinas que
compõem o currículo escolar. Setúval e Bejarano (2009, p. 4) nos mostram que “[...]
os modelos didáticos são instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na
prática docente diante da abordagem de conteúdos [...]”. Nesse sentido, é
importante entendermos a prática lúdica como forma de aprender de maneira
prazerosa e eficaz. Desse modo, o jogo como atividade lúdica se torna um fator
motivador de aprendizagem e apreensão do conhecimento (CUNHA, 2012).
Segundo Fialho (2008, p. 02):
Os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam asua
importância, pois promovem situações de ensino-aprendizagem e
aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e
prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação ativa e
motivadora.

A afirmativa de Fialho (2008) tem forte relação com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), O documento enfatiza que “[...] os jogos constituem uma forma
interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de
modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução
e busca de soluções” (BRASIL, 1998, p. 46). Essa afirmação nos faz reconhecer o
jogo em seu caráter de ludicidade, já que o estudante tem a possibilidade de buscar,
de pesquisar, de analisar, de propor soluções quando é está brincando. Nesse
sentido, Campos (2003, p. 48) diz que
[...] o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis
diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas
descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e simboliza um
instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem.

Refletindo sobre a postulação de Campos (2003), depreendemos claramente o jogo
como uma ferramenta de aprendizagem significativa. O autor ao citar, o
desenvolvimento pessoal e social do estudante, estando diretamente ligado ao
pensamento de Vygotsky (1987), que aponta para o aprendizado levando em
consideração o contexto em que os educandos estão inseridos, segundo a
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perspectiva sócio-interacionista. Ainda com Knechtel e Brancalhão (2008, p. 04)
dialogamos pelo fato de afirmarem que:
Não há aprendizagem sem atividade intelectual e sem prazer; a motivação
através da ludicidade é uma boa estratégia para que a aprendizagem ocorra
de forma efetiva. As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais além
de desenvolver vários aspectos da personalidade como a cognição, afeição,
socialização, motivação e criatividade.

Compreendemos pesquisas e estudos dos autores que, aprendizagem pela
ludicidade engendra uma atividade intelectual grande nos estudantes. O jogo,
segundo Campos (2003) e Brasil (1998) possui essa característica lúdica primordial
para motivar a aprendizagem. Em 1962, temos a criação do primeiro computador
desenvolvido o PDP-1, nele estava instalado o Spacewar, seu inventor Steve
Russell, estudante do Massachusetts Institute Technology – MIT idealizou dois
jogadores, cada um com uma espaçonave, e o jogo consistia em atirar torpedos no
adversário, com uma pontuação que controlava os acertos de cada um deles
(ALVES, 2015). Entretanto, não havia preocupação em ser educativo tampouco
gerar aprendizado significativo em atirar torpedos no inimigo. Segundo, Prensky
(2001), a partir da década de setenta houve tentativas de aproximar jogos
eletrônicos e educação, porém,
Atualmente se entende que os jogos não precisam ser utilizados como uma
nova forma de transferir informações curriculares de um sistema para um
aluno, mas sim de envolvê-lo em um sistema complexo onde habilidades e
conhecimentos (MATTAR, 2010, p. 16).

Sabemos que os jogos educativos digitais, quando inseridos no aprendizado como
uma ferramenta pedagógica, auxiliam no processo de alfabetização e são aliados na
construção do conhecimento. Uma vez que as tecnologias estão cada vez mais
inseridas nos espaços escolares, leva-nos a acreditar que com o avanço tecnológico
podemos aproximar ainda mais o jogo e o ensino. A ensinagem através dos jogos
educativos digitais permite que as experiências culturais, sociais e de aprendizado
do estudante sejam mais exploradas. Sendo assim, percebemos que inserir os jogos
digitais no Ensino Fundamental I e utilizá-lo como ferramenta pedagógica para
auxiliar no processo de inserção e aquisição da língua inglesa visa à construção do
conhecimento em prol de uma aprendizagem mais significativa.
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2.3.1. Aprendizagem baseada nos jogos digitais
Os jogos digitais com diversos temas e objetivos, eles surgem no contexto escolar
como um relevante recurso tecnológico bem como didático-pedagógico que contém
características interessantes como a interatividade, bem exploradas em sala de aula
trazem benefícios tanto para o professor no momento que utiliza as práticas de
ensino quanto aos estudantes que podem aprender de forma mais dinâmica,
segundo Sena et al. (2016, p. 5) a aprendizagem por meio de jogos digitais se torna
bastante eficaz porque utiliza técnicas de aprendizagem interativa, que não provém
de jogos, associadas a técnicas de aprendizagem interativa que já vêm sendo
implementadas em jogos comerciais desde os primeiros jogos desenvolvidos.
Entre essas técnicas destacam-se: prática e feedback, aprender na prática, aprender
com os erros, aprendizagem guiada por metas, aprendizagem guiada pela
descoberta, aprendizagem baseada em tarefas, aprendizagem guiada por
perguntas, aprendizagem contextualizada, role-playing, treinamento, aprendizagem
construtivista, aprendizagem acelerada. Sena et. al. (2016) nos mostra a
potencialidade dos jogos digitais para a apropriação de conteúdos. Conforme afirma
Prensky (2001, p. 1), “[...] nossos estudantes de hoje são todos ‘falantes nativos’ da
linguagem digital dos computadores, videogames e internet” essa “nova geração
aprendeu a lidar com novas tecnologias cresceu usando múltiplos recursos
tecnológicos desde a infância” (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12).

Como enfatiza os autores, essa nova geração de estudantes se relaciona de modo
natural com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). A aprendizagem
por meio de jogos digitais se torna prazerosa e divertida, um entretenimento dentro
da sala de aula. Com o edutenimento, os jogos digitais tem a função de diversão e
“[...] através dessa função e por causa dela, é possível sua apropriação didática [...]”
(PFUTZENREUTER, p. 6). Diante disso, o estudante faz com que, a ensinagem de
língua inglesa para aquisição de vocabulário seja incorporada mais facilmente
tornando o aprendizado mais efetivo quando estão usando os computadores para
jogar interagindo e aprendendo ao mesmo tempo quando estão “movingt hrough
levels, gaining points, unlocking secret areas - movendo-se através dos níveis,
ganhando pontos, desbloqueando áreas secretas” (WHITTON, 2009, p. 90).
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Tabela 1 – Benefícios dos jogos educativos digitais
Benefícios

Efeito motivador

Impacto no processo de ensino aprendizagem
Divertir, entreter através de ambientes interativos,
dinâmicos com desafios, curiosidade, interação e fantasia.
Experiência estética e visual, melhora da recepção,
concentração e disposição em captar mais informações;
desenvolvimento de novas habilidades mentais.

Facilitar a
aprendizagem

Desenvolvimento das habilidades mentais, aumento da
complexidade das situações. Estudante como tomador de
decisões com a aprendizagem baseada em tentativas e
erros.

Aprendizagem por
descoberta

Capacidade de explorar, experimentar e colaborar, já que,
o feedback é imediato. Estímulo à curiosidade.

Comportamento
expert

Tem a capacidade de tornar os jogadores em experto em
determinado tema/assunto.

Socialização

Compartilhamento de informações seja no mundo virtual
ou real de forma competitiva ou colaborativa.

Desenvolvimento de
habilidades motoras

Coordenação
motora

Experiência de
novas identidades

Resolução de problemas, formulação de estratégias.

Desenvolvimento da coordenação motora e habilidades
espaciais.

Imersão em mundo com diferentes identidades e
avatares, aprendizados por competências e associações
com os personagens. Assimilação de conteúdos e
conhecimentos relativos aos personagens. Exemplo:
lutador de boxe. Ele vai procurar se inteirar de tudo que
envolve esse esporte e sua influência na vida do
personagem.

Fonte: Base nas informações de Ulbricht e Savi (2008), 2016.

Desta maneira, impacta positivamente a ensinagem de língua inglesa, tencionando
ser uma alternativa viável aproveitando-se da organização cognitiva desses
indivíduos que seguem um raciocínio lógico quando estão jogando e interagindo ao
mover-se nas fases ou níveis, ganhem pontos e desbloquear áreas secretas. Além
do mais, Ulbricht e Savi (2008) nos mostram os benefícios dos jogos educativos
digitais, no que tange ao ensino e aprendizagem como visto na tabela 1 anterior.

22

Esses benefícios e seus respectivos impactos na aprendizagem são subsídios
imprescindíveis para o professores de língua inglesa possam utilizar, os jogos
educativos digitais para potencializar suas aulas como um recurso didático
interessante para estudantes das séries finais do Ensino Fundamental I. Vale
destacar que essa experienciação, pode ser usada pelas diferentes disciplinas e
conteúdos, a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa (AUSUBEL,1982).

2.4 A IMPORTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO EM INGLÊS

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs) apontam a préleitura, leitura e pós-leitura (BRASIL, 1998) como fatores preponderantes ao se
ensinar seja inglês ou espanhol. Na pré-leitura, os PCNs de Língua Estrangeira
(BRASIL, 1998) preconizam que o professor utilize a sensibilização do estudante
para:

● ativar conhecimento prévio versus relação ao conhecimento de mundo;
● ativação do pré-conhecimento do estudante versus organização textual;
● localização no texto (título, subtítulo, autor, local, data, site).

Em se tratando de utilização dessa habilidade pré-leitora, pode-se perguntar aos
estudantes antes de iniciar a atividade no Laboratório de Informática Educativa (LIE),
informações sobre jogos digitais de maior popularidade, quais jogos digitais são
seus preferidos para jogarem, os nomes dos títulos, dos principais personagens e
armas em inglês, fases de maior e/ou menor dificuldade dentre outras. Esse
momento de interação é o ponto de partida para começar o jogo e em seguida
verificar como acontece o desenvolvimento das leituras das telas. No que se refere a
leitura, Anthony, Pearson e Raphael (1999, p. 28) evidenciam que a “leitura é o
processo de construção de significado através da interação dinâmica entre o
conhecimento existente do leitor; a informação sugerida pela linguagem escrita e o
contexto da situação da leitura”.
Essa interação dinâmica acontece quando os estudantes dos 5º anos do Ensino
Fundamental I possuem uma base mínima da língua materna para poderem fazer a
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leitura e a interpretação dos textos das disciplinas que têm em seu currículo.
Reforçando a afirmação dos autores sobre interatividade dinâmica da leitura, Solé
(1998, p.22) enfatiza que “[...] a leitura é um processo de interação entre o leitor e o
texto; neste processo tenta-se satisfazer obter uma informação pertinente para os
objetivos que guiam a leitura”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de
Língua Estrangeira validam as afirmações dos autores acima, além de mostrar que o
estudante necessita organizar os elementos que o texto apresenta em relação a sua
compreensão e ao seu conhecimento de mundo.
Com base no nível de compreensão previamente estabelecido, o professor
capitaliza nas estratégias de leitura que o aluno tem como leitor em sua
língua materna e nos itens lexicais e gramaticais semelhantes aos da língua
materna e em outros itens sistêmicos diferentes, na dependência do nível
de compreensão. (BRASIL, 1998, p. 92)

No caso dos jogos digitais, a leitura em inglês das informações nas telas é essencial
para a compreensão lógica durante a fase em que se está jogando, todavia Holden e
Rogers (1998, p.49) afirmam que “[...] a habilidade de ler em inglês é uma das
coisas mais úteis que os estudantes podem aprender para utilizar pelo resto de suas
vidas”. Na pós-leitura, os PCNs de Língua Estrangeira (BRASIL, 1988) norteiam os
docentes para se atentaram nessa última fase da leitura para o que deve ser feito, a
saber:
Ao final da leitura, o professor poderá planejar atividades destinadas a levar
os alunos a pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar,
criticamente, as ideias do autor. O foco essencial é no relacionamento do
mundo do aluno com as ideias do autor. Esses aspectos mais críticos
evidenciados nesta fase devem perpassar toda a atividade de leitura
(BRASIL, 1998, p. 92).

Existem algumas estratégias de leitura que podem auxiliar os estudantes a
desenvolverem a habilidade leitora, tomando por base técnicas de leitura em inglês
que possibilitem ter desempenho satisfatório na interpretação e compreensão dos
textos consequentemente ajudam na aquisição vocabulário em inglês. Destacamos
três dessas técnicas de leitura em inglês: scanning, skimminge prediction. A primeira
técnica a ser mostrada aos estudantes, Scanning consiste em “[...] uma varredura
em busca de informações específicas, com intuito de identificar pontos estratégicos
do texto, sem a necessidade de ler e compreender cada palavra” (CLARKE, 1977).
A segunda técnica, o Skimming (non-stop), para Brown (1994), trata-se da melhor
estratégia para os iniciantes, e é quando se consegue ler rápido para entender de
maneira superficial e abrangente, o sentido global do texto.
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Na Skimming usa-se o non-stop – sem paradas, sem interrupções ler buscando a
ideia central do texto. Marcando no texto as informações principais: assunto do
texto, sujeito da oração, tempos verbais, objetos direto e indireto e adjetivos, além
de títulos, subtítulos, cabeçalhos e ilustrações (GARDNER, 1994). A terceira técnica,
a Prediction ou warm-up – aquecimento; abordagem usada para deter atenção do
estudante desafiá-lo de forma rápida, a respeito do tema que será abordado na aula.
Tentamos deduzir o conteúdo de um texto por meio de conhecimento prévio acerca
de um assunto através do título, ilustrações, com a contribuição para estimular o
interesse e a curiosidade do estudante pelo conteúdo de um texto “[...] não lido,
organizando-se mentalmente para a leitura, isto o instigará a pensar sobre o
provável tema do texto antes do começo da leitura” (TOTIS, 1991, p.38).

A Prediction tem por objetivo criar um paralelo entre língua materna e língua inglesa
(GARDNER, 1994). Resumindo essas três técnicas de leitura em inglês
apresentadas ressaltamos que
Praticar skimming, scanning, prediction – significa inferir o conteúdo de um
texto [...] através do contexto semântico (palavras de um mesmo grupo, por
exemplo: hospital, nurse, doctor, ambulance); contexto linguístico (pistas
gramaticais); contexto não – linguístico (gravuras, gráficos tabelas,
números, etc.); conhecimento sobre a estrutura do texto (lay out, título,
subtítulo, divisão de parágrafos, etc) –, etc.; Reconhecer palavras com o
mesmo significado (MUNHOZ, 2000, p. 94)

Considerando a afirmação de Munhoz (2000), a junção dessas técnicas de leitura
em língua inglesa: skimming, scanning, prediction se tornam essenciais diante do
processo de apreensão de vocabulário de inglês por meio dos contextos dos textos
de interesse para a maioria dos estudantes. O uso dessas técnicas de leitura pode
ajudar, a quaisquer leitores terem informação mais efetiva, contida num livro, jornal,
revista, website, telas de consoles, de computadores, de celulares, panfletos,
manuais, propagandas na televisão, não sendo fundamental, ler todas as palavras
inseridas, mas sim, compreender as mais relevantes dentro do contexto do texto
(GOODMAN, 1991).
Inferirmos que: “[...] o leitor constrói, e não apenas recebe, um significado global
para o texto; ele procura pistas formais, antecipa essas pistas, formula e reformula
hipóteses, aceita ou rejeita conclusões” (KLEIMAN, 2008, p. 65).
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3 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada dentro de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental
(EMEF) na cidade de Serra (ES). A abordagem caracterizada nesta pesquisa de
cunho qualitativa, já que se propõe a investigar aquisição de vocabulário de inglês
por meio dos jogos digitais. É avaliativa, pois verifica numericamente as respostas
dos sujeitos que serão analisadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem
da Língua Inglesa por meio do uso dos jogos digitais fora do contexto escolar.
Reforçando conceitos sobre a pesquisa do tipo avaliativa, Moreira e Caleffe (2008,
p.79) citam algumas características, eles enfatizam que: “[...] o foco sobre o
problema, coleta e análise de dados relevantes e comunicação dos resultados e
proposição de recomendações”. Ela também é descritiva, isto é, visa “[...]
compreender os fenômenos pela ótica do sujeito” (MALHEIROS, 2011, p. 31).

Portanto, a escolha dessas formas de pesquisa para nortear todo este trabalho
acadêmico, Günther (2006, p. 207) nos mostra que podemos “[...] utilizar as várias
abordagens, qualitativas e quantitativas, que se adequam à sua questão de
pesquisa”. Ela utilizou como procedimento técnico a pesquisa de levantamento ou
survey que “[...] consiste em identificar em uma determinada população ou amostra
fatores que a caracterizam ou que possam justificar um determinado evento”
(MALHEIROS, 2011, p. 88).

Contudo para poder validar essas abordagens e descobrir de fato, se o uso de jogos
digitais ajuda na aquisição de vocabulário de inglês, foi escolhido como instrumento
de coleta de dados, o questionário online, elaborado com uma parte inicial
solicitando a Identificação do estudante e outras 15 questões abertas e fechadas
(ANEXO A). Algumas questões fechadas tinham mais de uma opção para serem
marcadas. Para responder esse questionário, foram escolhidos aleatoriamente 32
estudantes dos sextos anos A, B e C do turno vespertino. Sua aplicação ocorreu nos
meses de maio e junho – segundo trimestre. Primeiramente, os estudantes iriam
receber em seus e-mails o link do questionário online para responderem fora do
horário escolar regular.

Essa ideia foi substituída com receio dos questionários não serem respondidos em
tempo hábil. Depois foi pensada a sugestão de responderem em duplas no
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Laboratório de Informática Educativa nas aulas de inglês. Essa foi a melhor opção,
já que, era pequena a quantidade de computadores com acesso a internet. A
verificação dos dados foi abordada com rigor acadêmico e buscou-se à luz da
literatura corrente, a validação científica para compreender como a Educação
Informal pode colaborar no nosso caso, com uso de jogos digitais para aquisição de
vocabulário em inglês.

3.1. CAMINHOS DA PESQUISA

Este trabalho acadêmico teve seus percalços durante toda sua construção. A sala
de informática foi impossibilitada de uso, motivo a falta de professor de Informática
Educativa. Uma clara determinação da Secretaria Municipal de Educação
(SEDU/SERRA/ES), o laboratório de informática educativa não pode ser utilizado
sem a presença do professor especializado, mesmo se outro professor de outras
disciplinas tiverem cursos de Informática na Educação, Tecnologias Educacionais ou
afins.

Para contornar essa situação da aplicação do questionário, foi crucial, explicar ao
diretor, a relevância desse estudo para aferir o que foi proposto em orientação
acadêmica. Depois de convencido, solicitei autorização para os estudantes
responderem o questionário online nos dois computadores da sala dos professores.
A solicitação foi atendida. Nesse mesmo dia durante meu planejamento, conversei
com os colegas de trabalho sobre minha pesquisa acadêmica, o problema
acontecido do não uso do Laboratório de Informática Educativa para as aulas de
inglês e do mesmo modo serem utilizadas para agilização dessas respostas para
confirmarem ou não, o que havia sido pensado na Metodologia.

Após minha explanação, obtive de todos colegas professores e da Coordenação,
apoio essencial para enfim, os estudantes responderem o questionário online.
Prontamente atendido, os estudantes foram retirados em duplas de sala de aula nos
meses de maio e junho de 2017 durante meus planejamentos nas três primeiras
aulas na segunda-feira e nas duas primeiras aulas de quarta-feira.
Essas saídas breves foram organizadas junto a Coordenação, os estudantes
demoram o tempo necessário para responder o questionário online e retornar para a
sala de aula.
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A questão inicial proposta nos Objetivos Geral e Específicos foi averiguar por meio
de questionário se o uso de jogos digitais de modo informal ajudam os estudantes a
adquirirem vocabulário de língua inglesa. A partir dos resultados obtidos, pudemos
analisar como a educação informal, pode ser um fator relevante de aprendizagem de
língua estrangeira entre estudantes do sexto ano de uma escola pública municipal
de Serra (ES).
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

A escola em sua totalidade no turno vespertino tem 315 estudantes. A somatória das
três turmas dos sextos anos A, B e C é de 94. Os 32 respondentes do questionário
são dessas três turmas. Por questões éticas relacionadas à segurança seus nomes
foram resguardados. As perguntas iniciais foram as seguintes: Nome, Data de
Nascimento e Aceito responder o questionário?. Caso não aceitasse responder,
a questão sobre Sexo (Gráfico 2) não apareceria. Essas perguntas estavam
marcadas com asterisco vermelho que significava obrigatória.
Gráfico 1 - Faixa etária

Fonte: Autoria própria, 2017.

Acerca da faixa etária o Gráfico 1, nos revela que 68.8% têm entre 10 e 12 anos, o
restante 31,3% estão entre 13 e 15 anos. Ao clicar sim em Aceito responder o
questionário?, chegava na parte sobre Sexo.
Foram 50% meninos e 50% meninas. Esse número de meninas que da mesma
forma, jogam em diversas plataformas, desmistifica que o universo feminino não se
apropria ou não se interessa por jogos digitais. Independente dos jogos digitais
serem violentos ou não, o público feminino de um modo geral, segundo Aquila
(2006), se incomodavam com personagens sexys, fracas e buscavam personagens
mais fortes, corajosos para poderem jogar e ter mais chances de passar de fase.
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Souza, Camurugy e Alves (2009, p. 44) reiteram que isso foi devido aos “[...] roteiros

dos games começaram a seduzir o público feminino, com narrativas que possam
atender a uma perspectiva tipicamente feminina como jogos de aventura,
simulação, puzzles, dentre outros”.
As afirmações de Aquila (2006), Souza, Camurugy e Alves (2009), são reforçadas
nos resultados extraídos da pergunta 9 (nove), na qual os respondentes listavam os
nomes dos jogos mais legais. Por fim, as postulações dos autores supracitados
quebram o paradigma de que, a adolescente não se interessa por jogos digitais. Por
sua vez, um dos fatores que facilitaram a entrada das adolescentes, foi o acesso à
tecnologia. Elas estão entrando muito novas no universo digital dos jogos, desenhos
animados e filmes (ROMANUS, 2012.). As estudantes respondentes, meninas entre
10 e 15 anos, de nossa pesquisa comprovam isso
Nas perguntas 3 – Você possui celular? e 4 – Seu aparelho possui acesso a
internet? Nas duas respostas foram unânimes 32 estudantes (100%) responderam
Sim. Em busca de obter mais informações sobre acesso a internet, foi relatado pelos
estudantes que, a maioria dos aparelhos de celular possui armazenamento mínimo
de 8GB, não são de última geração, todos possuem sistema operacional Android e
possuem plano pré-pago. Evidente que “[...] as tecnologias caminham para a
convergência, a integração, a mobilidade e multifuncionalidade, isto é, para a
realização de atividades diferentes num mesmo aparelho, em qualquer lugar, como
acontece no telefone celular” (MORAN, 2007, p. 89).

Essa convergência de funções facilita muito para o estudante ter a experiência de
jogar, pesquisar, utilizar as redes sociais por meio de seus aparelhos de celulares. O
uso de dispositivos móveis com acesso a internet para jogar é sem dúvida
importante no processo de aquisição de vocabulário em língua inglesa, eles estão
“[...] contribuindo para a aprendizagem do estudante, sem que um lugar e hora
sejam pré-estabelecidos" (MORAIS et al, pg.3, 2011). Esses estudantes estão
bastante conectados com o ciberespaço desfrutando de todos os conteúdos
disponíveis, são “nativos digitais, eles cresceram na era digital”. (PRENSKY apud
GUIMARÃES, 2010, p.1 – grifo nosso). Segundo o autor, os nativos digitais se
distinguem dos outros jovens, pois eles
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Estão acostumados a receber informações muito rapidamente. Eles gostam
de processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Eles
preferem os seus gráficos antes do texto ao invés do oposto. Eles preferem
acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor quando ligados a
uma rede de contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e
recompensas freqüentes. Eles preferem jogos a trabalhar “sério” (PRENSKY,
2001, p.2).

Na verdade esses nativos digitais pertencem a uma nova geração que “[...] é
identificada como a geração das novas mídias, cercada por tecnologia e regida pela
experiência on-line, hipermídia e sem raízes” (PINTO, 2010, p.1). Reforçamos ainda
que “[...] essa geração foi hiperestimulada pela velocidade de acesso a um grande
número de informações na internet, pela ação dos videogames e pelas inúmeras
atividades no dia a dia”. (KHOURY, 2009, pg. 127). Para saber sobre acesso a
computador foi formulada a questão 5 (cinco) que permitia marcar mais de uma
opção, sendo: ‘Acesso na escola’; ‘Tenho computador em casa’; ‘Acesso na casa de
amigos’; ‘Acesso em Lan House’, ‘Não tenho acesso a computador’ e Outros.(se
fosse assinalada, era preciso escrever o local de onde teria acesso a computador).
Gráfico 2 – Acesso a computador

Fonte: Autoria própria, 2017.

O acessar computador na escola (93,8%), foi surpresa, verificamos que ano
passado, os estudantes tinham professor de informática educativa, e que os outros
professores usavam bastante o laboratório de informática.
O local era mais usado para fazer pesquisas na internet e digitação de textos.
Quando algum professor faltava, a coordenação deixava os estudantes no
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laboratório para não ficarem sem aula. O gráfico aponta que os resultados obtidos
mostram que todos possuem computador em casa (100%), desktop (de mesa) ou
notebook (portátil). A exatidão da resposta foi conseguida ao conversar com os
respondentes após o preenchimento do questionário na sala dos professores. O
acesso na casa de amigos (84,4%) teve um alto índice de respostas. Especulamos
que, essa demanda, é devido ao relacionamento de amizade ser intenso e
valorizado. .O uso de computador na casa de parentes, Lan House teve poucas
respostas, somados os três, chegam a 9,3%. Na questão 6 (seis) foi verificado os
dispositivos utilizados pelos estudantes para uso de jogos (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Local de uso de jogos

Fonte: Autoria própria, 2017.

Foi verificado que 96,9% usam celular e computador para jogarem. Antes da
popularização dos celulares para suportar jogos e outros programas, estudos
apontam que o computador de mesa (desktop) liderava com certa folga a
preferência dos jovens para jogarem. Apesar do empate, vimos claramente, o celular
como aparelho de entretenimento no jogo digital para os respondentes de nossa
pesquisa, isso “[...] significa manter-se inserido em uma rede de potenciais
interações” (MANTOVANI, 2005, p.4). Analisando a afirmação do autor, vimos que
essas potenciais interações ao jogar, nos revela, o uso cada vez maior do aparelho
como objeto que vai “[...] ampliando a capacidade de os sujeitos se conectarem uns
aos outros, nas situações mais diversas.” (MANTOVANI, 2005, p.8). Essa última fala
do autor, vai ao encontro dos Gráficos 10 e 11, acerca de ajudar o colega (se
conectar com o outro, ou outros) quando não conhece uma palavra ou uma frase em
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inglês. Diante do exposto, entendemos que o celular se torna item essencial para
esses respondentes poderem se comunicar com o mundo e jogarem. Ainda sobre o
celular ser usado para jogar, vale destacar, um estudo realizado por uma operadora
de celular na Ibero-América, que confirma a presença marcante do aparelho na vida
de crianças e adolescentes, à medida que a geração de nativos digitais.
“[...] cresce, as possibilidades de dar uso multifuncional ao celular também
aumentam. Ou seja, a telinha adquire uma nova utilidade e se transforma
em algo mais do que um telefone em cinco aspectos básicos: •
Comunicação. É a função principal, já que 80% afirmam utilizá-lo para ligar
ou receber ligações; 77% costumam enviar mensagens de texto e 14%
participam de chat através do celular. • Conteúdos. [...] A metade dos
jovens, independentemente do gênero, utiliza-o para ouvir música. Também
é útil para ver fotos e vídeos em 47% dos casos [...] • Lazer. Dando
continuidade a uma atividade iniciada desde que eram pequenos, 52%
continuam utilizando o celular para jogar. [...] • Criação. A constante
inovação tecnológica permite dotar os celulares de um maior número de
acessórios. Entre todas as novidades, a mais usada é a possibilidade de
fazer fotos (50%) ou gravar vídeos (45%). [...] • Organização. O celular
serve como relógio para mais da metade das crianças. 46% vão um pouco
mais além e afirmam que utilizam o celular como agenda eletrônica [...]”
(FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2009, p.111-115 – grifo nosso).

Os resultados emergidos nos mostram o seguinte, os dispositivos móveis e
computadores dividem a atenção dos respondentes para poderem jogar, Bellé
(2011, p. 21) disse que
O computador de mesa não é mais a única maneira de ter acesso a rede há
muito tempo, e isso se verifica aqui, onde a maioria dos estudantes dispõem
de notebooks ou conexão a web através do celular. Por outro lado,
observamos que a maior parte dos usuários utiliza esses recursos em casa,
mesmo possuindo dispositivos móveis.

Quase a metade 43,8% joga no tablet, abaixo de 4% não utilizam dispositivos
móveis ou computador para jogar. Esse número alto pela escolha dos respondentes
pelos smartphones e tablets pode ser devido a mobilidade, já que esses aparelhos
terem atualmente seus preços mais acessíveis, portanto estão mais populares
(BRAZ, 2012).
Gráfico 4 – Idioma dos jogos digitais
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Fonte: Autoria própria, 2017.

O uso de português do Brasil (100%) e do inglês (93,8). Menos de 4% usou o
espanhol para jogar.
Gráfico 5 – Quantidade de horas para jogar

Fonte: Autoria própria, 2017.

A maior quantidade de horas dispensadas para jogar que se sobressaiu nessa
resposta com 53,1% entre 3 e 5 horas diárias. Com 34,4% entre 0 e 2 horas e por
último 12,5% de 6 a 8 horas.
Provavelmente a quantidade de horas entre 3 e 5, pode ser considerada grande,
segundo Resende e Silva (2012, p. 13) ao ficar muito tempo jogando, “[...] permite
esquecer da realidade concreta e de sua complexidade”.

34

Tabela 2 – Dez jogos em inglês mais citados pelos estudantes
Jogos

Citado (vezes)

1 Candy Crush

15

2 FIFA 2017

11

3 FIFA 2016

10

4 Minercraft

10

5. Clash of Titans

04

5 Clash Royale

03

6 Batman

03

7 Walking Dead

02

8 League of Legends

02

9 Mario

02

10 GTA
(Grand Thief Auto)

02

Fonte: Autoria própria, 2017.

O resultado dessa resposta foi uma extensa lista com muitos jogos repetidos. Essa
repetição pode ocorrer devido a “[...] eles adquirem novas associações, informações,
insights, aptidões e hábitos semelhantes. (DAVIDOFF, 1984, p.158). As preferências
recaíram sobre jogos de aventura, ação, esportes, de luta, de guerra, de
personagens de desenhos animados da Disney, da Marvel, da DC Comics, de
estratégia, dentre outros. Do que foi escrito, os autores Braga; Souza (2016, p. 318)
explicam de forma sucinta, os gêneros de jogos digitais mais usados pelos
adolescentes. A saber, eles são
Os jogos de ação-aventura demonstram ser os favoritos dos estudantes,
tanto aqueles de mundo aberto, nos quais os jogadores podem se mover
livremente pelo mundo virtual e têm mais liberdade na jogabilidade, por
exemplo Grand Theft Auto e Assassins Creed, assim como outros jogos de
ação e de luta, dentre eles God of War, Mortal Kombat e Naruto. Um
segundo gênero de jogos rotineiramente jogado é o de tiro em primeira
pessoa, no qual o jogador se enxerga a partir do ponto de vista do
personagem protagonista, e pode ser exemplificado por alguns dos jogos
mencionados pelos estudantes: Counter Strike, Battlefield, Point Blank, Call
of Duty e Halo. Os jogos relacionados a esporte, ritmo e corrida também se
encontram entre os favoritos dos respondentes, entre eles os de futebol,
como FIFA, PES - Pro Evolution Soccer, Just Dance, Need for Speed e
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Subway Surfers. Entre os 10 mais mencionados, ainda temos Mario, um
jogo de plataforma - no qual o jogador guia um avatar por obstáculos e
plataformas suspensas utilizando recorrentemente o botão “pular” para
avançar no jogo, The Sims, um jogo de simulação de vida, e League of
Legends, um jogo multiplayer online battle arena (MOBA), similar aos de
estratégia em tempo real.

Alguns títulos citados pelos autores coincidem com os relacionados pelos
respondentes. Isto é, esses jogos são bastante populares, bem divulgados pelas
empresas, com Marketing forte na internet e redes sociais. Esses adolescentes
independentes da condição financeira consomem muitos jogos digitais. Em relação
ao idioma inglês, utilizado na maioria dos jogos, quanto a descoberta de palavras
novas ou entendimento de alguma frase utilizada, os estudantes indicam como
procedem (Gráficos 10 e 11). Nas questões 10 e 11, o estudante podia marcar mais
de uma opção que eram idênticas em ambas, a saber: Procuro significado no
dicionário, Pergunto a colegas; Pergunto ao professor, Continuo sem entender; Não
uso jogos em inglês e Outros. Ao clicar nessa última, havia um espaço reservado
para escrever uma resposta diferente das relacionadas.
Gráfico 6 – Descoberta palavra nova

Fonte: Autoria própria, 2017.

Gráfico 7 – Não entender frase em inglês
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Fonte: Autoria própria, 2017.

Ao observar as respostas é possível verificar que, 96,9% dos respondentes
pesquisam a tradução de palavras novas no dicionário. Em uma conversa informal
após o preenchimento do questionário sobre essa questão, a maioria se utiliza de
dicionários na internet e/ou buscam a tradução no Google Tradutor, outros tinham
dicionários escolares bilíngues português-inglês, inglês-português em suas casas e
usavam igualmente para descobrir os significados das palavras novas emergidas
durante o jogo. Nesse aspecto, vale ressaltar, que uso de dicionários em meio físico,
é essencial, pois ele "[...] é um instrumento fundamental no processo de
ensino/aprendizagem de línguas” (FERNANDEZ, 2000, p. 21).
A princípio, “[...] os elementos linguísticos que terão a maior probabilidade de serem
adquiridos estão relacionados com a sua importância para o prosseguimento do
game” (VIDAL, 2011, p. 257).

Cabe ressaltar a dificuldade de compreender uma palavra nova em inglês que os
“[...] leitores iniciantes na segunda língua mergulham em um texto e quando
encontram uma palavra difícil, ou um parágrafo confuso que não podem
compreender a leitura para” (FARRELL, 2003, p. 3). Percebemos ainda que 71,9%
perguntam a colegas sobre significado de palavra nova em inglês, entendemos que
essa “[...] aprendizagem é construída na interação de sujeitos cooperativos que têm
objetivos comuns” (KLEIMAN, 2004, p.10). Essa ação de perguntar ao outro, é um
ato social marcante, visto que
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A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a
autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse
motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja,
em sua capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a
poder agir no mundo social. Para que isso seja possível, é fundamental que
o ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela função social desse
conhecimento na sociedade brasileira. Tal função está, principalmente,
relacionada ao uso que se faz da Língua Estrangeira via leitura (BRASIL,
1998, p.15).

Perguntam o significado da palavra nova aos professores correspondeu com 21,9%,
isso é devido ao docente ser um mediador entre a dúvida do estudante e o
conhecimento de língua inglesa que se deseja ter. Essa função de mediar tem como
objetivo fazer a “[...] ligação entre os alunos e o processo de aprendizagem e de
colaboração. Por outro lado, mediar é também ouvir, negociar, equilibrar, ajustar”
(SIMÃO NETO, 2002, p.65).
Por fim, 3,1%, relatou não usar jogos digitais. Sua justificativa foi essa: “Não jogo
devido ao meu problema de vista”. O respondente tem um sério problema de visão,
usa óculos com 12 graus de miopia em cada olho, por conta disso, as lentes usadas
são grossas e pesadas. Ele possui aparelho celular com acesso a internet, porém,
utilizado para ligações, redes sociais e pesquisas que não demandam muito
conteúdo para ler. Em conversa informal, ele relatou que algumas vezes, tentou
jogar no celular, mas, as vistas doeram muito. Depois dessas tentativas, não voltou
mais a jogar.

Sintetizamos todos os resultados apresentados nas perguntas 10 e 11 na afirmação
de Silveira (2012, p.25), ela nos mostra que “[...] supõe-se a existência de sujeitos
autônomos no processo dinâmico e não linear de aprendizagem [...]”. Esses
respondentes são de fato autônomos em seu processo não linear de aprendizagem.

Aprendendo conteúdos pertinentes de Língua Inglesa, fora da sala de aula na escola
regular, sem a real intenção ou compromisso de estudar a disciplina. É legítimo
acrescentar que “[...] o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu
saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo” (MONTEIRO, 2007, p. 34).
Em relação a quantidade de palavras em inglês aprendidas por mês em média pelos
estudantes a partir do uso de jogos digitais temos o Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Quantidade de palavras novas em inglês

Fonte: Autoria própria, 2017.

As respostas obtidas nos mostram que quase todos os estudantes, aprendem
algumas palavras novas de inglês ao jogarem. Estudos realizados por autores como
Paul Gee e Henry Jenkins (apud Snyder, 2008, p. 165), são enfáticos ao afirmarem
“[...] quando crianças e jovens jogam videogames eles experimentam uma forma
mais poderosa de aprender do que quando eles estão numa sala de aula”.

Essa atividade lúdica realizada fora do ambiente escolar tem na motivação um fator
relevante no processo de ensino para aquisição de vocabulário em língua
estrangeira. Reiterando, a motivação “[...] é vista como um elemento chave para que
o ensino e a aprendizagem de uma língua ocorram de maneira eficiente, estando
entre os fatores que influenciam o sucesso ou insucesso dos aprendizes” (PERINE,

2012, p. 210).

Compreendemos o motivo pelo qual essa aprendizagem se torna poderosa, por se
tratar de um lazer com motivação, percebemos claramente “[...] a importância da
atividade lúdica como uma ponte para o desenvolvimento intelectual dos alunos”
(MODESTO; RUBIO, 2014, p. 2).
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Gráfico 9 – Aprendizagem em Gramática

Fonte: Autoria própria, 2017.

Vimos que, o interesse dos estudantes pelos jogos digitais seja fator relevante para
quantidade elevada de SIM (68,8%), no que se refere ao aprendizado de gramática
de língua inglesa a partir dos textos das telas.
Desse modo, tiveram a oportunidade no decorrer da leitura de “[...] formular suas
próprias estratégias de aprendizagem que facilitam o seu aprendizado” (GALVÃO,
2004, p.89). Compreendemos que eles têm a “predisposição para a aprendizagem
(learning mindset)” (HUIZINGA, 2000, p. 87).
Além do mais os Parâmetros Curriculares Nacionais deixa, “[...] a aprendizagem de
leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o desenvolvimento integral do letramento
do aluno” (BRASIL, 1998, p. 20). Essa habilidade leitora pode ser relevante tanto ara
o desenvolvimento do estudante em ambas as línguas portuguesas e inglesas. Os
25% responderam não aprender a gramática da língua inglesa enquanto jogam. Os
7% restantes não souberam responder se aprende gramática usando jogos digitais.

Contudo, apresentar ao estudante que a aquisição de uma segunda língua
apreendida com jogos digitais, tende a potencializar suas experiências pessoais,
construídas na prática fora do ambiente escolar, sejam de fato melhores. Com
certeza, é uma forma eficiente de produzir uma maior motivação interna. Tendo em
vista que
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“Uma língua estrangeira não é simplesmente algo a ser acrescentado ao
nosso repertório de habilidades, mas sim uma ferramenta personalizada
que nos permite expandir e expressar nossa identidade de maneiras novas
e interessantes; participar efetivamente em uma gama maior de contextos e
ampliar nossos horizontes; acessar e compartilhar novas fontes de
informação, entretenimento ou materiais que precisamos, valorizamos ou
gostamos” (USHIODA 2012, p.82-83).

Por fim, os resultados conseguidos nos revelam que, o jogo digital pode cooperar
para a aquisição eventual de inglês, especialmente na ampliação de vocabulário e
desenvolvimento da habilidade de leitura, ao pensar que, “a união de práticas
leitoras que estimulem a interação com o texto, da construção de sentido e posterior
obtenção de prazer, do problema-motivo que leve o leitor ao texto e dos
questionamentos entre relações sociais e de poder são vislumbradas nessa prática
da leitura” (BEZERRA, 2011, p. 6).
Gráfico 10 – Aprendizagem do inglês com jogos

Fonte: Autoria própria, 2017.

Os dados aqui coletados nos mostram que 96,9% entendem que Sim, jogos digitais
ajudam aprender o idioma inglês e o restante 3,1% disse Não sei. Com base no Sim
dos estudantes, encontramos em Krashen (1995). De sorte que, dentro do contexto
da pergunta 14, essas novas formas aprendizagens para a construção de
conhecimentos, instigam a querer saber mais, por mais que, não tenham fluência, o
inglês é relevante para se comunicar dentro do universo dos jogos digitais, toda a
sua atenção está concentrada no jogo,
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“[...] é o caso do estudante que acompanha diálogos para interagir no jogo,
do estudante que aprende a partir dos gestos que geram ação, das
simulações e da necessidade contextual de cumprir as missões dos jogos.
Essas dinâmicas são frequentemente representadas não somente por
personagens, desenhos gráficos, história do jogo, mas também por textos
falados e escritos em inglês. Dessa forma, a língua inglesa está em coatividade com os outros elementos que mediam os jogos. Os estudantes se
apropriam da língua inglesa para interagir com participantes das
comunidades de jogos” (BRAGA; SOUZA, 2016, p. 324).

Por conseguinte, os resultados da análise teórica da pergunta 14, oportunizaram
verificar que as cinco hipóteses de Krashen (1995) coadunam para que ocorra por
parte dos nossos respondentes dos sextos anos A, B, e C; a aprendizagem de inglês
de modo autônomo com auxílio de jogos digitais no celular, na internet, nas
plataformas e seus respectivos consoles.

Gráfico 11 – Aprender mais inglês com jogos do que na escola

Fonte: Autoria própria, 2017.

Nas respostas 93,8% afirmaram que aprendem mais inglês, quando usam jogos
digitais fora do ambiente escolar. Porcentagens empatadas mostram que dentre os
32 respondentes, 1 não sabe dizer se aprende mais inglês utilizando jogos digitais
do que na escola e, 1 um outro respondente disse que não usa jogos digitais em
inglês.

Afinal, encontramos os estudantes sendo construtores de seus saberes e não mais
meros receptores de conhecimentos. Faz-nos refletir o seguinte, “[...] a escola é uma
das instituições mais resistentes à mudança” (MORAN, 2012, p. 14).
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Portanto, todas as respostas apresentadas aqui, precisam ser muito bem
compreendidas para serem utilizadas, a favor de um ensino mais atrativo como
sugestão, a inserção de jogos digitais como prática pedagógica que pode auxiliar
positivamente o ensino e aprendizagem de conteúdos; tendo o professor como
mediador entre estudante, tecnologia e língua inglesa.
.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decurso desse Trabalho de Conclusão de Curso, pude perceber que poderia ter
alcançado resultados mais expressivos. Apesar de que, esforços para que isso
acontecesse foram feitos, mas, nem tudo dependeu de minha ação concreta.
Esbarrei em obstáculos que não puderam ser ultrapassados. Tal como entrar no
laboratório de informática da escola para agilizar o preenchimento do questionário
junto aos estudantes dos sextos anos A, B e C do turno vespertino. Esse empecilho,
na verdade, é uma determinação da Secretaria de Educação de Serra de que,
somente deve-se entrar e utilizar o Laboratório de Informática Educativa (LIE), com
professor especializado.

Nesse ano de 2017, a prefeitura demorou a realizar, a inscrição desses
profissionais, via processo seletivo simplificado. E, quando o fez, todos os
candidatos precisaram passar por uma prova de aptidão didática, além de passarem
pela perícia médica, com os exames prontos para serem analisados pelos médicos
da municipalidade.

Tudo isso mediante ao agendamento prévio. Nem sempre marcado para o mesmo
dia. Todo esse procedimento ainda não garantiria o posto de trabalho, já que, os
candidatos poderiam se tornar inaptos. Somente depois da aprovação da perícia,
ocorreria a escolha das cadeiras. Por contenção de despesas públicas, esses
profissionais precisaram assumir mais de uma escola, dividindo seu tempo total de
100 horas mensais, com carga horária quebrada em dois ou até três turnos. Isso se
resumiria na prática em assumir aulas em duas ou três escolas da municipalidade.

Em 2016 era completamente diferente, cada escola municipal em Serra tinha um
professor especializado de informática por turno para atender a demanda dos
professores tanto no Ensino Fundamental I quanto no II e nas poucas escolas que
oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa modalidade de ensino tem
oferta unicamente no turno noturno. Enquanto isso, minha pesquisa caminhava para
um percurso, diferente do que foi programada. Atalhos precisaram ser tomados,
foram necessários encontrar outros caminhos que pudessem ser trilhados, com
intuito de cumprir com os prazos estabelecidos pela minha orientadora para
aplicação dos três objetivos específicos propostos.
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Executando assim, o questionário online, a tabulação dos dados, colocando os
resultados em gráficos e tabelas. Outro obstáculo foi a proibição do uso do celular
na escola. Inclusive é uma outra regra imposta pela municipalidade e cumprida à
risca pelos diretores e os coordenadores de turno. Tanto eu como os estudantes em
sala de aula, ficamos impossibilitados de jogar, os jogos em inglês mais citados
pelos estudantes (TABELA 2). Mesmo se tivéssemos permissão para jogar, a escola
não possui rede de internet wi-fi.

A conexão é cabeada e localizada na sala da direção e dos professores, na
secretaria e no laboratório de informática. Seria relevante conseguir fazer uma aula
com celulares conectados na internet, pois ocorreria a parte prática da
aprendizagem significativa dos conteúdos das aulas de língua inglesa apropriandose das telas dos jogos com nomes de personagens, armas, textos explicativos e
dicas para poder avançar nas fases, dentre outros.

Pelo

exposto

desejaria

realizar

uma

prática

pedagógica

aprofundada,

fundamentada nas teorias de autores que serviriam de base a essa produção
acadêmica, centrada no ensino e na aprendizagem de conteúdos importantes
que pudessem convergir na transversalidade, tais assuntos em voga em nossa
sociedade como violência de várias formas, política, religião, ciência, tecnologia,
cultura, que iriam incentivar a leitura desses temas, provocaria alguns debates
entre os estudantes, estimulando-os numa criticidade, partindo do princípio que
pode ser construída, concretiza-se perante o outro colega se sala de aula.

Apesar de todos os percalços supracitados podemos inferimos que, os jogos digitais
são ótimos recursos paradidáticos para estudantes aprenderem inglês mesmo sendo
de modo informal, fora do ambiente escolar com impacto significativo na sua
aprendizagem em sala de aula. Uma vez que, adquirindo mais vocabulário em
inglês, o estudante tende a ter um maior interesse pela disciplina. Um ganho
bastante promissor para professores regentes de inglês, dado que, esses
profissionais precisam cumprir com o plano de ensino proposto em cada trimestre
escolar.
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Essa constatação parece óbvia em razão de que tanto no Ensino Fundamental I
quanto no Fundamental II, tem apenas, uma aula de inglês por semana em cada
turma. Dessa forma, a Educação Informal teria um impacto a ser considerado no
processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa.

Vale ressaltar que a instituição escolhida é meu local de atuação profissional, por
meio de vínculo temporário. É fato, tempo muito pequeno em sala de aula para
poder explorar todo conteúdo didático proposto nos planos de ensino e no livro
TEAM UP usado do sexto ao nonos anos. Os 50 minutos de aula são consumidos
com chamada, conteúdo, atividade, correção de atividades.

Vale lembrar, a disciplina de Língua Inglesa não reprova. Por fim, destacamos que
embora seja uma pequena e tímida colaboração acadêmica no meio de universo de
produção científica esta pesquisa pôde a seu modo, investigar por meio de
questionário, se era viável a aquisição de vocabulário de inglês utilizando-se de
jogos digitais descobrindo que esse uso pode ser interessante e divertido para os
estudantes,

encaixando-se

efetivamente

como

uma

maneira

lúdica

de

aprendizagem. Não obstante, as ações pontuadas por Snyder (2008) ao citar Gee e
Jenkins, nos mostram, se os estudantes aprendem mais fora da sala de aula, bom
seria, trazer os jogos digitais para dentro da escola, visando uma ensinagem
significativa.

Por último, percebemos que os jogos digitais podem ser um recurso tecnológico
interessante para o professor de inglês como mediador e gestor de conhecimento
entre os saberes discentes oriundos da Educação Informal, poder utilizar em sala de
aula para que os estudantes venham adquirir, além de vocabulário, outros
conteúdos pertinentes da disciplina de Língua Inglesa.

Enfatizo que, a experiência de aquisição de vocabulário de inglês por meio dos jogos
digitais respondida pelos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental II para
melhorar à aprendizagem de Língua Inglesa teve êxito esperado. Avalio ainda como
positivo, o papel da Educação Informal auxiliando de forma contundente, a
Educação Formal podendo assim, criar novas possibilidades e estratégias
educativas no complexo processo de ensinar.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO
Questionário - Aprendizagem do Inglês no Uso de Jogos
Olá!
Na condição de aluno do programa de Pós-graduação em Informática na Educação
do Ifes - Cefor, venho solicitar sua contribuição para a pesquisa intitulada
"EDUCAÇÃO INFORMAL: O USO DOS JOGOS DIGITAIS NA AQUISIÇÃO DE
VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA", a qual estou realizando sob orientação da
professora Dra. Marize Passos.
O objetivo geral deste projeto é verificar a contribuição da Educação Informal na
aquisição de novas palavras da língua inglesa por parte dos estudantes dos anos
finais de uma escola pública municipal do turno vespertino de Serra (ES) a partir do
uso de jogos digitais.
O questionário a ser respondido será mantido no anonimato, de forma que o sigilo
das respostas é assegurado. Não economizem palavras, afinal, quanto mais
completas forem as suas respostas, maior a quantidade de elementos de análise
para efetivação do estudo.
A sua participação é de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa e
no levantamento de dados.
Jailson dos Santos Silva
___________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - QUESTIONÁRIO
___________________________________________________________________
Eu, aceito participar da pesquisa intitulada "EDUCAÇÃO INFORMAL: O USO DOS
JOGOS DIGITAIS NA AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA",
realizada por Jailson dos Santos Silva, aluno do programa Pós-graduação em
Informática na Educação do Ifes - Cefor, estando ciente do objetivo do estudo.
Concordo com tudo que foi acima citado e livremente dou o meu consentimento ao
enviar este formulário eletrônico preenchido.
___________________________________________________________________
*Obrigatório
Nome*
Data de Nascimento*
Aceito responder o questionário?*
Sim
Não
Próxima
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A DADOS PESSOAIS
1 – Idade
10-12 anos
13-15 anos
>18 anos
Outro
2 – Sexo
Masculino
Feminino
3 – Você possui celular?
Sim
Não
4 Seu aparelho de celular possui acesso à internet?
Sim
Não
Não possuo celular
5 Como você tem acesso ao computador?
Acesso na escola
Tenho computador em casa
Acesso na casa de amigos
Acesso em Lan house
Não tenho acesso a computador
Outro:
6 Onde você utiliza jogos digitais?
No Celular
No computador
Tablet
Smart TV
Não uso jogos digitais
Outro:
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7 - Os jogos digitais que utiliza são em que idioma? *
Você pode escolher mais de uma resposta.
Português
Inglês
Espanhol
Não uso jogos digitais
Outro:
8 - Quantas horas por semana utiliza para jogar. *
de 0 a 2 horas
de 3 a 5 horas
de 6 a 8 horas
de 9 a 12 horas
Mais de 12 horas
9 - Quais os jogos, em inglês, que mais utiliza? *
10 - Quando você encontra uma palavra nova, em inglês, em um jogo, o que
você faz?
Você pode escolher mais de uma resposta.
Procuro o significado no dicionário
Pergunto a colegas
Pergunto ao professor
Continuo sem saber o seu significado
Não uso jogos em inglês
Outro:
11 - Quando não entende uma frase, em inglês, em um jogo o que você faz?
Você pode escolher mais de uma resposta.
Procuro a tradução na internet
Pergunto a colegas
Pergunto ao professor
Continuo sem entender
Não uso jogos em inglês
Outro:
12 - Quantas palavras novas você aprende por mês utilizando jogos em inglês?
Nenhuma
Menos de 5
De 5 a 10
Mais de 10
Não uso jogos em inglês
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13 - Você aprende gramatica utilizando os jogos em Inglês? *
Sim
Não
Não sei
Não uso jogos em inglês
14 - Você acha que o uso de jogos te ajudam a aprender o idioma inglês? *
Sim
Não
Não sei
Não utilizo jogos em inglês
15 - Você acha que aprende mais inglês utilizando jogos do que na escola? *
Sim
Não
Não sei
Não uso jogos em inglês
Voltar Enviar
Endereço do questionário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDe4ffLqLlcwyw4HZmGKpryTP_mtmm
R0Xc3tyIs_EXRCF0fA/viewform

