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RESUMO

Trabalhamos com o ensino de língua inglesa na formação de professores para a educação básica e consequentemente, através dos estágios e das metodologias do ensino de

inglês, recebemos o retorno dos estudantes no que diz respeito à realidade encontrada por eles na sala de aula de escolas públicas e particulares, além do fato de que, uma de

nós trabalha com o ensino fundamental em uma escola pública da região metropolitana. Tudo isso nos levou a perceber a visão dos futuros alunos de nossos graduandos, em

relação ao aprendizado da língua inglesa. Acrescentando ao já exposto, é visível a atração dos alunos da educação básica e do ensino superior pelos jogos e pela tecnologia

digital e que o uso de jogos na formação profissional torna o ensino mais leve e o aprendizado mais agradável aos futuros professores.  Assim sendo, temos constatado que o

ensino de língua inglesa pode se tornar mais atrativo para aprendizes de todas as idades com a utilização de jogos em sala de aula. Esta pesquisa tem o objetivo de apresentar

aspectos teóricos envolvendo o uso de jogos no ensino da língua, buscar suscitar exemplos práticos de sua utilização e, tendo em vista as inovações do mundo moderno, aplicar

um jogo com o suporte de papel e, o mesmo jogo, com suporte online para comparar as reações dos estudantes. Quanto aos aspectos teóricos, serão abordados: definição de

jogos (Huinzinga, 1996), contribuições da psicologia através dos estudos de Piaget e Vygotsky (Costa, 2008), diferentes classificações de jogos (Piaget, 1951, 1990; Crookall e

Oxford, 1990; Brotto, 2013), passos importantes antes e depois do uso de jogos no contexto de sala de aula, briefing and debriefing, (Bullard, 1990), metodologia de ensino de

línguas e a escolha do tipo de jogo (Costa, 2008), uso de videogames (Leffa, Bohn, Damasceno e Marzari, 2012) e três diferentes estágios do ensino mediado por computador

(Bax, 2003 e Warschauer, 2000, apud Oliveira, 2013). 
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