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2.2  Jogando com línguas estrangeiras 

 

O projeto Stand de Línguas Estrangeiras (SLEM) faz parte do projeto Ciência 

Itinerante do Instituto Federal Baiano e está alocado no campus Catu. O objetivo do SLEM é 

valorizar a língua estrangeira ensinada na escola pública e para isso o projeto percorre várias 

escolas da Bahia propondo modelos interativos de aprendizado de língua estrangeira moderna 

(LEM) para treinar habilidades receptivas e produtivas em LE por meio de recursos lúdicos. 

No SLEM são promovidos jogos construídos artisticamente, baseando-se especialmente nas 

propostas do projeto de extensão Produzir e Aprender: a construção artística de material 

lúdico para ensino e aprendizado de LEM fomentada pela Pró-reitoria de Extensão do IF 

Baiano. Ambos, o Stand e o projeto de extensão, se convergem na preparação e promoção de 

jogos educativos nos quais o aprendizado da LEM é o resultado esperado. Contudo, vale 

ressaltar que, muitas vezes, jogos atuam como resgate de conhecimento linguístico que pode 

ter sido desenvolvido em ambientes formais e/ou informais de aprendizado e que, de alguma 

maneira, foi obscurecido pelo desuso.  

O SLEM explora a capacidade motivacional dos jogos e do fazer artístico a fim de 

favorecer o resgate e/ou aprendizado de conhecimentos de língua inglesa. A estratégia do 

SLEM é assimilar a necessidade de se inovar no aprendizado de idiomas trazendo uma 

alternativa para o tradicionalismo do estudo das LEMs na escola pública. Ademais, os jogos 

propostos pelo SLEM estão abalizados no modelo de técnica de motivação conhecido como 

ARCS, desenvolvido por Keller. (KELLER; SONG, 1999) ARCS é a sigla para Attention, 

Relevance, Confidence and Satisfaction (Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação). 

Segundo Leffa (2008), o modelo de Keller se baseia na premissa de que ao propor um desafio 

ou tarefa a uma pessoa, ela deve: (1) acreditar que a tarefa seja importante; (2) acreditar que é 

capaz de executar a tarefa. Partindo destes princípios, os jogos de LEM promovidos pelo 

stand utilizam em cada brincadeira os seguintes estágios da técnica de Keller:  

a) Atenção: despertar a curiosidade e o interesse das pessoas; 

b) Relevância: apontar os objetivos e a necessidade de se executar a tarefa; 

c) Confiança: desenvolver a expectativa positiva de sucesso; 
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d) Satisfação: fornecer um feedback positivo, ou seja, uma compensação pelo esforço da 

tarefa executada. 

 

Em outras palavras, os jogos, depois de planejados e produzidos pelos integrantes do 

SLEM, são apresentados a estudantes de diversas escolas visitadas pelo projeto Ciência 

Itinerante. Nas apresentações o público é convidado a testar seus conhecimentos e aprender 

informações novas sobre inglês e espanhol por meio de jogos, sendo que ao participar de 

diversos jogos, que variam em graus de dificuldades, os participantes levam um prêmio 

simbólico pela tarefa executada com sucesso. Para tanto, o SLEM desenvolveu jogos de 

competição e jogos de tempo cronometrado, bem como jogos que exploram a memorização e 

a relação de significado entre as palavras. Seguindo a técnica ARCS, a maioria dos jogos tem 

despertado o interesse dos participantes para o aprendizado de LEM, levando-os a reconhecer 

que muitas palavras e conteúdos gramaticais e sintáticos de LEM, sobretudo em inglês, ainda 

persistem no sistema cognitivo dos participantes. Recentemente o SLEM tem testado jogos 

que exploram a percepção motora e sensorial dos participantes com jogos que exigem a 

interação dos sentidos (visão, tato, olfato e audição) e da coordenação motora. Como exemplo 

disso, tem-se um jogo chamado Sensations, no qual o participante vendado é incentivado a 

identificar em LEM um objeto que ele deve tocar, cheirar e até ouvir os sons produzidos por 

tal objeto. Uma variação do jogo envolve a degustação de frutas, para uma atividade de 

identificação de frutas em inglês ou espanhol. As brincadeiras clássicas como “Forca” e “Jogo 

da Memória” foram inseridas nos grupos de jogos de competição, o que levou a ganhos 

importantes em termos de enriquecimento de vocabulário. Alguns jogos exploram a agilidade 

no raciocínio e a rapidez na percepção dos significados das frases ou palavras. Evidentemente 

o objetivo não é avaliar a velocidade do participante, mas a sua habilidade na compreensão da 

LEM. Enfim, os resultados esperados na aplicação dos jogos são sempre o aprendizado, no 

entanto, o grau e a profundidade deste aprendizado são difíceis de avaliar, pois o intuito do 

jogo é motivar o aprendiz, incidindo em processos intelectuais que podem trazer para o 

conhecimento real e ativo as capacidades que estão em potencial. Tais processos são 

diferentes de pessoa para pessoa.  

 

3 Conclusão 

 

As escolas, em todos os níveis de ensino, nada mais são do que extensões ou 

reproduções do mundo social. No entanto, ainda que outras atividades e pontos de interesse 
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também ocorram, os atores sociais na escola têm o mesmo objetivo: desenvolver o 

conhecimento. Se a escola reflete a sociedade, por que não trazer para o ambiente formal de 

aprendizagem alguns elementos do meio social? Essa é uma das razões pelas quais a 

ludicidade é tão motivadora quando utilizada nas aulas de inglês. Isto porque, ao brincar em 

sala de aula, o aluno rompe o obstáculo que separa a formalidade do ambiente escolar, ao 

passo se aproxima do idioma estrangeiro. A LEM que geralmente é vista como outra cultura 

ou como um conhecimento “invasor” (muitas vezes considerada como imposição do 

imperialismo de países poderosos), quando tratada de forma lúdica, se torna um recurso de 

fácil acesso aos aprendizes; melhor ainda, ela passa a ser integrada às práticas dos estudantes, 

logo, o aprendiz se familiariza com o conhecimento “estrangeiro”, facilitando o aprendizado.  

 Nota-se, por fim, que trazer a diversão para a sala de aula de inglês é uma 

atitude benéfica que resulta em mais motivação e, consequentemente, em avanços 

consideráveis no desempenho dos estudantes. Interessantemente, o lúdico como prática 

pedagógica no ensino de inglês sempre existiu, no entanto, ele se restringia a dinâmicas de 

Icebreakers e Warm-ups, ou seja, atividades de preparação para o estudo de conteúdos 

linguísticos. Ressalte-se, porém, que as reflexões empreendidas neste artigo incentivam o jogo 

como prática de descobrimento do conhecimento. Em outras palavras, o jogo não deve ser 

utilizado apenas em atividades de “animação” dos estudantes. Mas quando fundamentado 

teoricamente, o jogo deve ensejar tanto a diversão quanto o aprendizado efetivo. Assim, o 

caráter do lúdico defendido neste trabalho é o da prática de brincar para aprender, que é 

instintivamente praticada pelos seres humanos durante a infância. Integrar essa prática ao 

ensino de inglês é tornar familiar aquilo que parece estranho, é facilitar aquilo que parece 

difícil e aproximar aquilo que parece distante. Como resultado, tem-se uma conversão de 

prazer e diversão em autonomia e autoconfiança no desenvolvimento de habilidades 

linguísticas. 

 

 Este texto é parte do trabalho intitulado Games 4learning: o uso de material lúdico para ensino e 

aprendizado de inglês, escrito pelo prof. Victor Ernesto e publicado em 2016 no livro: educação 

científica e popularização das ciências: práticas multirrefenciais organizado por Alexandra Carvalho e 

Marcelo Oliveira.  
 


