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RESUMO 

ALMEIDA, J.G. O uso de jogos digitais e físicos para promover a educação para a 

cidadania na aula de espanhol. 2022. 264 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

O objetivo deste estudo é investigar em que medida o uso de jogos digitais e físicos pode 

favorecer o desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a 

cidadania na aula de espanhol. Fundamentam teoricamente este estudo: a) uma 

reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira na escola, e 

especialmente da língua espanhola, norteada pelos seguintes documentos brasileiros: 

PCN (1998a; 1998b), PNLD (2008), BNCC (2017), CCEM (2021), e as contribuições de 

Celada (2002; 2021) e Maia González (2009); b) uma discussão acerca da educação para 

a cidadania, com base nos trabalhos realizados por Cabrera (2000), Gallardo Vázquez 

(2009), Martins e Mogarro (2010), Unesco (2014; 2015), Conselho da Europa (2016), 

Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018), entre outros; c) a compreensão da 

educação para a cidadania segundo os referenciais brasileiros dos PCN (1998a; 1998b) 

e da BNCC (2017); d) uma reflexão sobre o conceito de jogo e seu papel no ensino e 

aprendizagem, partindo das investigações de Vigotski (1930/2007), Huizinga 

(1938/2000), Winnicott (1953/1975a; 1967/1975c; 1968/1975b), Silva (1999; 2012; 

2020), Salen (2013/2014), Eugenio (2017/2020b; 2020a; 2021); Marczewski (2020), 

entre outros. A pesquisa é de natureza qualitativa e a postura metodológica adotada é 

a da pesquisa-ação (Thiollent, 2009; Aranda, 2011). O estudo foi desenvolvido em uma 

escola particular de São Paulo e envolveu a participação da professora-pesquisadora e 

de 17 alunos de 7º ano do Ensino Fundamental II. Os dados analisados correspondem 

aos registros dos alunos feitos nas atividades realizadas durante a aplicação de 1 jogo 

físico e 1 jogo híbrido (físico e digital) e nos questionários que responderam após a sua 

participação nesses jogos. A interpretação dos dados apontou que os jogos contribuíram 

para o desenvolvimento da educação para a cidadania no que se refere a três grandes 

áreas de competências:  interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, pensar 

de forma crítica e atuar de maneira socialmente responsável. 

Palavras-chave: Ensino de Espanhol. Educação para a Cidadania. Jogos Digitais e Físicos. 



 

 
 

ABSTRACT 

ALMEIDA, J.G. The use of digital and physical games to promote citizenship education 

in Spanish classes. 2022. 264 f. Dissertation (Master’s Degree) – Faculty of Philosophy, 

Languages and Human Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

This study aims at investigating to what extent the use of digital and physical games can 

favor the development of competences related to citizenship education in Spanish 

classes. This study is grounded on: a) a reflection upon foreign language teaching and 

learning, especially  Spanish, at school, based on the following Brazilian documents: 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998a; 1998b) – the Brazilian National 

Curriculum Parameters, Programa Nacional do Livro Didático  - PNLD (2008) – the 

Brazilian National Textbook Program, The Brazilian National Common Core Curriculum - 

BNCC (2017) – The High School Municipal Curriculum – CCEM (2021), and the 

contributions of Celada (2002; 2021) and Maia González (2009); b) a discussion about 

citizenship education, based on the work carried out by Cabrera (2000),  Gallardo 

Vázquez (2009), Martins and Mogarro (2010), Unesco (2014; 2015), Council of Europe 

(2016), the European Commission, EACEA and Eurydice (2017/2018), among others; c) 

the concept of  citizenship education according to the Brazilian references of the PCN 

(1998a; 1998b) and the BNCC (2017); d) a reflection on the concept of game and its role 

in teaching and learning grounded on investigations by Vygotsky (1930/2007), Huizinga 

(1938/2000), Winnicott (1953/1975a; 1967/1975c; 1968/1975b); Silva (1999; 2012; 

2020), Salen (2013/2014), Eugenio (2017/2020b; 2020a; 2021), Marczewski (2020), 

among others. This is a qualitative research that uses action research as its methodology 

(Thiollent, 2009; Aranda, 2011). The study was developed in a private school in the city 

of São Paulo, Brazil, and involved the participation of the teacher-researcher and 17 

students in the 7th grade of Ensino Fundamental II (the second part of Elementary 

School in Brazil). The analyzed data correspond to records the students made while 

doing activities carried out during the application of 1 physical game and 1 hybrid game 

(physical and digital) as well as their answers for questionnaires that were applied after 

their participation in these games. Data analysis showed that the games contributed to 

the development of citizenship education in terms of three major areas of competences: 



 

 
 

interacting with others in an effective and constructive way; thinking critically; and 

acting in a socially responsible manner. 

Keywords: Spanish Language Teaching. Citizenship Education. Digital and Physical 
Games. 

 
 
  



 

 
 

RESUMEN 

ALMEIDA, J.G. El uso de juegos digitales y físicos con vistas a promover la educación 

para la ciudadanía en las clases de español. 2022. 264 f. Disertación (Magíster) – 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, Universidad de São Paulo, São Paulo, 

2022. 

Este estudio se propone investigar en qué medida el uso de juegos digitales y físicos 

puede favorecer al desarrollo de competencias relacionadas a la educación para la 

ciudadanía en las clases de español. En lo teórico, dicho estudio se fundamenta en: a) 

una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera en la escuela, 

especialmente de lengua española, conforme los siguientes documentos brasileños: 

PCN (1998a; 1998b), PNLD (2008), BNCC (2017), CCEM (2021), y los aportes de Celada 

(2002; 2021) y Maia González (2009); b) una discusión sobre educación para la 

ciudadanía, con base en los trabajos realizados por Cabrera (2000), Gallardo Vázquez 

(2009), Martins y Mogarro (2010), Unesco (2014; 2015), Consejo de Europa (2016), la 

Comisión Europea, EACEA y Eurydice (2017/2018), entre otros; c) la comprensión de la 

educación para la ciudadanía según los referentes brasileños de los PCN (1998a; 1998b) 

y de la BNCC (2017); d) una reflexión sobre el concepto de juego y su papel en la 

enseñanza y aprendizaje a partir de las investigaciones de Vigotski (1930/2007), 

Huizinga (1938/2000), Winnicott (1953/1975a; 1967/1975c; 1968/1975b), Silva (1999; 

2012; 2020), Salen (2013/2014), Eugenio (2017/2020b; 2020a; 2021), Marczewski 

(2020), entre otros. El trabajo es de naturaleza cualitativa y la postura metodológica 

adoptada corresponde a la de investigación-acción (Thiollent, 2009; Aranda, 2011). Este 

estudio se realizó en una escuela particular de São Paulo y contó con la participación de 

la profesora-investigadora y de 17 alumnos de 7º año de Enseñanza Básica (Ensino 

Fundamental II). Los datos analizados corresponden a los registros que los alumnos 

hicieron de las actividades realizadas durante la aplicación de un juego físico y un juego 

híbrido (físico y digital) y de los cuestionarios que respondieron tras su participación en 

dichas actividades. La interpretación de los datos señaló que estos juegos contribuyeron 

al desarrollo de la educación para la ciudadanía en lo referente a tres grandes áreas de 

competencias:  interactuar con los otros de forma eficaz y constructiva; pensar de forma 

crítica y actuar de manera socialmente responsable. 



 

 
 

Palabras-clave: Enseñanza de Español. Educación para la Ciudadanía. Juegos Digitales y 
Físicos. 
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Seguindo as tendências de modelos educacionais inovadores, atualmente muitas 

escolas propõem mudanças que priorizam um envolvimento maior do aluno, 

desafiando-o a resolver problemas e motivando-o através de jogos ou aulas gamificadas. 

A inserção de jogos no contexto educativo tem sido considerada uma experiência 

positiva, pois esses instrumentos se mostram eficazes na mediação do desenvolvimento 

cognitivo (COSCARELLI, 2016). Além disso, “a linguagem de desafios, recompensas, de 

competição e cooperação desperta especial interesse nas gerações acostumadas a 

jogar” (MORAN, 2015, p. 18). Particularmente, no que diz respeito às novas gerações 

dos séculos XX e XXI, com o desenvolvimento das novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), nota-se seu engajamento não mais apenas com os jogos físicos (em 

papel), mas também com os digitais.  

Segundo Prensky (2012), a verdadeira revolução da aprendizagem do século XXI, 

mediada pelos jogos digitais, é o fato de estar centrada no aprendiz e proporcionar 

diversão a todos os participantes do processo de ensino e aprendizagem. Leffa (2012), 

ao traçar um possível caminho para a introdução do videogame na educação com ênfase 

na aprendizagem de línguas estrangeiras, assegura que o game permite ao aluno 

apropriar-se do código linguístico e “aprender a ser”, uma vez que convive com 

diferentes identidades e explora seus próprios avatares1. 

Considerando a atração que os jogos despertam nas crianças e jovens e a 

percepção de que as novas gerações demandam uma abordagem educacional 

inovadora, nasceu, entre a ONG Institute of Play, o sistema público de Nova York e a 

organização New Visions for Public Learning, uma parceria para a criação, em 2009, da 

Quest to Learn (Q2L)2, uma escola pública experimental que integra jogos físicos, jogos 

digitais e princípios de jogos no currículo, para elaborar experiências de aprendizagem 

desafiadoras e divertidas. Para Katie Salen, designer de jogos fundadora do Institute of 

Play (2007) e uma das criadoras da Q2L (2009), a essência de observar as crianças como 

centro da inovação está em conceber a escola como apenas um dos espaços de 

 
1 “Imagens que podemos criar a nossa semelhança ou à semelhança de deuses, mas próximo daquilo que 
gostaríamos de ser” (Leffa, 2012, p. 223). 
2 Originalmente, a Quest to Learn recebeu alunos de 6º ano. A cada ano era adicionada uma nova turma, 
até serem concluídas as turmas da Middle-school (6º a 8º ano do Ensino Fundamental no Brasil/ alunos 
com cerca de 11-13 anos) e da High-School (equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano 
do Ensino Médio brasileiro/ alunos com cerca de 14-18 anos). 



 
 

24 
 

aprendizagem possível, dentro de uma rede de espaços locais e globais, físicos e digitais, 

individuais e colaborativos (GRAVATÁ et al., 2013).  

Partindo do contexto descrito anteriormente e da leitura do livro Volta ao 

Mundo em 13 escolas – Sinais  do Futuro no Presente (GRAVATÁ et al., 2013), através do 

qual pude conhecer o projeto pedagógico da Quest to Learn, comecei a indagar-me 

como poderia legitimar os jogos como um instrumento mais presente na sala de aula, 

no dia-a-dia dos meus alunos (estudantes adolescentes do Ensino Fundamental II, em 

um colégio particular de São Paulo), a fim de tornar a aprendizagem do idioma mais 

significativa, desafiadora e, claro, divertida. A ideia logo tomou a forma de um projeto 

que foi apresentado à equipe de direção, coordenação e professoras do departamento 

de língua espanhola da escola onde trabalho. Estando todos de acordo com a proposta, 

estabelecemos que o projeto seria desenvolvido durante um bimestre letivo, ao longo 

de 2018. O objetivo central era elaborar experiências de aprendizagem de espanhol 

mediadas por jogos digitais e físicos, a partir das quais os alunos pudessem não só 

avançar no conhecimento da língua, mas também desenvolver competências 

relacionadas à educação para a cidadania, aspecto valorizado pelo projeto pedagógico 

da escola, que se mostra alinhado com uma concepção de educação problematizadora 

e livre (FREIRE, 1970/1987) e aponta para a formação de alunos reflexivos e críticos.  

Definido o projeto da escola, surgiu meu interesse pessoal em desenvolver um 

olhar reflexivo em direção à sua concepção e implantação. Isso se mostrava importante, 

pois me permitiria avaliar de que forma o uso dos jogos nas aulas de espanhol – prática 

já estabelecida na escola – poderia alcançar um maior aprimoramento, trazendo, para 

o processo de ensino e aprendizagem, resultados ainda mais positivos. O Programa de 

Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da 

Universidade de São Paulo foi o espaço encontrado para o desenvolvimento de uma 

pesquisa-ação que me possibilitaria alinhar a minha prática docente com as reflexões 

decorrentes do meu olhar de pesquisadora. Vinculado à linha de pesquisa “Tendências 

teóricas e metodológicas no ensino e aprendizagem de espanhol em diferentes 

contextos”, o estudo focalizou o desenvolvimento e aplicação dos jogos nas aulas de 

espanhol do 7º ano do Ensino Fundamental II, no contexto educativo formal do colégio 

em que trabalho já há cinco anos. O objetivo da pesquisa se traduz na seguinte pergunta: 
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Em que medida o uso de jogos digitais e físicos favorece o 
desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a 
cidadania na aula de espanhol? 
  

Para responder a essa pergunta e alcançar meu objetivo de pesquisa, foram 

analisados registros dos alunos feitos nas atividades realizadas durante a aplicação de 

um jogo físico e um jogo híbrido (físico e digital) e nos questionários que eles 

responderam após a sua participação nesses jogos. 

A relevância deste estudo reside na contribuição que ele pode trazer para uma 

melhor compreensão e exploração do potencial dos jogos para mediar a construção de 

saberes que vão além dos componentes linguísticos previstos nos currículos escolares, 

no contexto da aprendizagem formal de espanhol como língua estrangeira. Nesse 

sentido, este trabalho se soma a outros que têm sido desenvolvidos no campo da 

Educação e da Linguística Aplicada. Uma breve consulta ao catálogo de dissertações e 

teses da CAPES (https://catalogodeteses.capes.gov.br/) revelou produções acadêmicas 

que se inserem na mesma área deste estudo. A título de exemplo, cito, a seguir, algumas 

dessas pesquisas. Melo (2013) investiga o uso do lúdico para facilitar a aprendizagem 

significativa e propiciar a interação comunicativa entre aprendizes pré-adolescentes de 

espanhol.  Silva (2015) analisa a relação entre o conceito de comunidades discursivas, a 

aplicação de jogos multimídia como objetos educacionais em aulas de espanhol e o 

engajamento dos alunos no uso dos jogos. Gomes (2016) pesquisa o uso e as 

contribuições do jogo digital Fable III3 como recurso didático em aulas de espanhol. Paz 

(2017), por sua vez, elabora o jogo digital educacional El Mochilero, buscando 

desenvolver um ensino interativo, lúdico e motivador e analisa seu potencial para a 

aprendizagem de espanhol. Lago (2018) pesquisa a aplicabilidade e a eficiência de 

atividades lúdicas preparadas por ela mesma, a fim de promover a motivação de adultos 

no processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola.  

Como se pode ver, o campo do ensino de línguas – neste caso, o espanhol – é 

profícuo para o desenvolvimento de propostas didáticas baseadas em jogos, sejam eles   

digitais ou físicos, comerciais ou elaborados pelos próprios pesquisadores. O presente 

 
3 Segundo o site https://www.tecmundo.com.br/voxel/jogos/fable-iii, “Fable III é a continuação da 
famosa franquia de jogos de aventura exclusiva da plataforma da Microsoft”. Acesso: 11 jan. 2022. 
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estudo se enquadra nesse segundo perfil, ao analisar o impacto dos jogos criados e 

aplicados por esta professora-pesquisadora, no desenvolvimento de competências 

relacionadas à educação para a cidadania.  

Para apresentar ao leitor os resultados desta investigação, o trabalho está 

dividido em quatro capítulos. No capítulo 1 (Fundamentação Teórica), apresento, 

inicialmente, uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira na 

escola, especialmente da língua espanhola. Na sequência, discuto acerca da educação 

para a cidadania e reflito sobre o conceito de jogo e seu papel no ensino e na 

aprendizagem. 

No capítulo 2 (O Fazer da Pesquisa), apresento o enquadramento metodológico 

do estudo, situando-o como uma pesquisa-ação. Em seguida, detalho o contexto em que 

o estudo foi desenvolvido e os seus participantes, e descrevo os jogos e instrumentos 

utilizados para a coleta de dados. O capítulo se encerra com a apresentação dos 

procedimentos de análise dos dados, indicando as categorias utilizadas nesse processo.  

O capítulo 3 (Analisando os Dados) discute os dados, buscando identificar a 

contribuição dos jogos para o desenvolvimento de competências relacionadas à 

educação para a cidadania, no que se refere a três grandes áreas de competências:  

interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, pensar de forma crítica e atuar de 

maneira socialmente responsável. 

As Considerações Finais sintetizam os resultados alcançados no estudo e trazem 

algumas reflexões adicionais sobre a pesquisa. As Referências Bibliográficas que 

embasaram a pesquisa fecham o trabalho. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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O objetivo deste capítulo é apresentar a base teórica que fundamenta este 

estudo: a) uma reflexão sobre o ensino e aprendizado de língua estrangeira na 

escola, especialmente da língua espanhola; b) uma discussão acerca da educação 

para a cidadania e c) o conceito de jogo e sua relação com o ensino e aprendizagem. 

 

1.1. Por que a língua estrangeira na escola? 
 

A aprendizagem de uma língua estrangeira  pode estar associada ao estudo de 

palavras e estruturas de um novo idioma. Conhecer elementos sonoros, semânticos, de 

sintaxe e as formas linguísticas é o que permite ao aluno construir ou compreender 

enunciados, apoiando-se no nível sistêmico da língua proposta (BRASIL, 1998b). 

Além disso, aprender uma língua estrangeira está, em geral, atrelado a 

desenvolver habilidades de compreensão e expressão escrita e oral para interagir em 

uma língua diferente. Nesse sentido, o trabalho com práticas de compreensão e 

produção oral e escrita pode proporcionar condições para o uso da língua nas distintas 

situações da vida cotidiana.  Ele também promove, a depender do objetivo pedagógico, 

o entendimento de gêneros discursivos que circulam nos variados campos da atividade 

humana (BAKHTIN, 1979/2003), bem como a reflexão sobre os usos que os falantes do 

país do idioma estudado fazem da linguagem.  

Há ainda outro saber a ser considerado, dentre os muitos que possibilitam o 

estudo de uma língua estrangeira: o conhecimento intercultural.  A partir dele se 

compreende a identidade, as crenças e maneiras de organizar a vida social e política do 

outro e assim se percebe melhor a própria cultura materna, reconhecendo as 

semelhanças e diferenças entre culturas.  Essa dimensão promove, ao mesmo tempo, a 

tolerância, entendida por Gallardo Vásquez (2009, p. 120; tradução nossa) como:  

o respeito e a consideração pela diferença, como uma disposição de admitir 
no outro uma forma de ser e de atuar diferente à própria ou como uma 
atitude de aceitação do legítimo pluralismo é um valor de enorme 
importância para a convivência pacífica, plural e livre entre todas as pessoas 
em uma sociedade cada vez mais diversa tanto cultural como religiosamente4 
(...)  

 
4 (…) el respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una forma 
de ser y de actuar diferente a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es un 
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O mundo, cada vez mais plural e interdependente, carece de tolerância. Exige, 

pois, pessoas que possam construir significados em língua estrangeira para transitar 

neste contexto global. 

 Esses aspectos encontram na escola uma oportunidade de florescimento, pois é 

um espaço em que se exploram as dimensões intelectual, física, afetiva, artística e moral 

do indivíduo5, ou seja, onde se articulam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 

A escola deve promover o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente e “se 

fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às 

diferenças e diversidades” (BRASIL, 2017, p. 14).  Deve, portanto, responder às 

exigências de um mundo plural. 

 Pensando no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, os PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) evidenciam que “o ensino de língua estrangeira, como o de 

outras disciplinas, é função da escola, e é lá que deve ocorrer” (BRASIL, 1998b, p. 19). 

Em nosso país, esse papel é sustentado pelo direito que todo cidadão tem de aprender, 

na escola, juntamente com a língua portuguesa, a língua inglesa, conforme expresso na 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)6 e definido na BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular)7.  

 Embora seja garantido o ensino da língua inglesa na rede escolar, essa atitude 

não favorece a pluralidade cultural e linguística, pois está restrita à promoção de uma 

política linguística monolíngue. A importância de um posicionamento diferente reside 

na consciência de que “a diversidade linguística não apenas é necessária, mas também 

é uma contribuição imprescindível ao conhecimento da humanidade, porque cada 

 
valor de enorme importancia para la convivencia pacífica, plural y libre entre todas las personas en una 
sociedad cada vez más diversa tanto cultural como religiosamente (...). Gallardo Vásquez, 2009, p.120. 
5 Aqui me refiro a uma educação voltada a “abranger o olhar integral sobre o ser humano, seus valores e 
sua vida social digna” (SÃO PAULO, 2021, p. 16; grifos meus). 
6 O estudo da língua inglesa abrange desde o sexto ano do Ensino Fundamental até os anos finais do 
Ensino Médio. 
7 A BNCC estabelece o que cada componente curricular da Educação Básica, tal como a língua inglesa, 
deve garantir aos alunos, pois “é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p.07). 
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língua nos proporciona uma das múltiplas formas de entender o mundo8” (DUDL, 

1996/1998, p. 13; tradução nossa). 

 Para que isso seja possível, é fundamental a implantação de um projeto 

educativo que assegure o plurilinguismo e ofereça condições para seu desenvolvimento 

no contexto escolar. Indo um pouco além da inclusão do inglês como componente 

curricular da educação básica brasileira, também já foi considerada por lei a oferta 

obrigatória da língua espanhola nas escolas9.  

 A lei 11.161 de 2005, conhecida como a Lei do Espanhol, foi estabelecida com a 

intenção de tornar obrigatória a oferta da língua espanhola no Ensino Médio e 

facultativa no Ensino Fundamental. Os estados teriam o prazo de cinco anos para 

implementá-la, mas isso aconteceu com lentidão, com resistências e, em alguns casos, 

esse período transcorreu e o processo ainda se deu de modo precário. Posteriormente, 

em 2017, a lei 13.415 revogou a Lei do Espanhol, o que representou a privação ao 

acesso, pela escola, a uma via de muitos saberes (CELADA, 2021). 

 Segundo Maia González (2009), após quase cinco anos de a lei 11.161 ter sido 

sancionada, ainda se discutia sobre as ações escassas para a formação e contratação de 

professores de Espanhol em nosso país. Em São Paulo, por exemplo, a possível adoção 

de um curso emergencial de formação de professores à distância10, alheio à instância 

universitária, ameaçava a qualidade de uma tarefa tradicionalmente atribuída à 

universidade pública e a instituições privadas reconhecidas pelo MEC (Ministério da 

Educação). 

 
8 La diversidad lingüística no sólo es necesaria sino que es una aportación imprescindible al conocimiento 
de la humanidad, porque cada lengua nos proporciona una de las múltiples formas de entender el mundo. 
DUDL, 1996/1998, p.13. 
9 O que se discute aqui é a oferta do espanhol enquanto disciplina da grade curricular das escolas.  Cabe 
mencionar que, ao aluno matriculado na escola estadual, é oferecida a possibilidade de cursar uma entre 
diferentes línguas estrangeiras nos Centros de Estudos de Línguas (CEL). Entre os idiomas que podem ser 
ofertados estão o espanhol, o alemão, o francês, o japonês e o inglês, por exemplo. Contudo, as limitações 
dessa proposta acentuam a importância de se instaurar outra língua no currículo escolar, além do inglês. 
Entre elas está o fato de as aulas acontecerem fora do horário escolar (dificultando o acesso) e se 
associarem ao caráter de um curso livre de idiomas, nem sempre atrelado a uma questão educacional 
que visa a formação cidadã do estudante. 
10 Trata-se do Oye espanhol, um curso online para os professores da escola pública do Estado de São 
Paulo. Seria destinado a princípio para professores de português ou inglês, mas docentes de outras 
disciplinas também poderiam fazê-lo. Terminado o curso, seria realizada uma prova a partir da qual se 
receberia um certificado que habilitaria cada professor a dar aulas de espanhol na rede. Após críticas o 
governo resolveu desconsiderar essa proposta de formação de professores para a rede pública. Fonte:  
https://espanholdobrasil.wordpress.com/2009/10/16/a-hora-do-espanhol-sera-mesmo/. Acesso em: 15 
jun. 2021. 
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 Isso posto, ressalto que este trabalho investiga as percepções dos alunos do 

sétimo ano do ensino fundamental de uma escola particular de São Paulo sobre o ensino 

e aprendizagem de espanhol mediados por jogos digitais e físicos. Assim, entendo que 

seja importante tecer algumas considerações a respeito de por que não se deve 

negligenciar a oferta do ensino desse idioma na escola brasileira. 

 O Brasil está na América Latina e são sete os países hispanofalantes que fazem 

fronteira com o seu território. Essa posição é, por si, uma evidência do lugar do espanhol 

na escola. Há algo, no entanto, que vai além da localização geográfica: a ideia de 

pertencimento (SÃO PAULO, 2021). 

Para Celada (2021), alguns jovens reivindicam que essa língua deveria ser um 

direito do brasileiro, pois projetam no espanhol a possibilidade de conhecer a cultura 

latino-americana da qual o brasileiro também faz parte. A língua seria entendida, 

portanto, como um meio de acesso a tal saber e de vínculo a um espaço de 

pertencimento supranacional.  

Em consonância com essa representação está o artigo 4º da Constituição 

brasileira que diz: “a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 1988). 

Algumas das propostas que dão corpo a esse projeto são a criação do MERCOSUL 

(Mercado Comum do Sul) e da UNASUL (União de Nações Sul-Americanas). O primeiro, 

criado em 1991 em razão da integração econômico-comercial de seus membros e 

associados11, teve sua agenda ampliada, incluindo, hoje, temas políticos, de direitos 

humanos, sociais e de cidadania. Já a segunda surgiu em 2008 com o objetivo de 

desenvolver ações entre os países membros12 que ultrapassassem a esfera econômica e 

 
11 Os Estados Partes do MERCOSUL são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Este último está 
suspenso desde 2016 por infringir regras do bloco.  Os Estados Associados são Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Peru e Suriname. Eles podem participar de reuniões e contar com preferências 
comerciais com os países membros. Fonte: https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-
mercosul/. Acesso em: 16 jun. 2021. 
12 Originalmente a UNASUL era composta por doze países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. De acordo com a informação do 
Itamaraty, publicada em 16 abr. 2019 no site Agência Nacional: “em 2018, os governos da Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru decidiram de forma conjunta suspender sua participação em 
função da prolongada crise no organismo”. Fonte:  
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-04/brasil-formaliza-saida-da-unasul-para-
integrar-prosul. Acesso em: 15 jun. 2021. 
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promovessem também a articulação e cooperação em torno de questões culturais, 

sociais, políticas, de segurança pública e defesa entre os países da América do Sul. 

Na visão de Celada (2021), essa integração com o outro latino-americano, 

embora historicamente contraditória13, é o que permite ao brasileiro compreender 

também a sua identidade nesse subcontinente. E a língua espanhola tem importante 

papel nesse processo, “posto que está e esteve sempre presente nas relações históricas, 

sociais, políticas, econômicas e culturais entre o Brasil e países hispanofalantes, bem 

como nas relações humanas existentes entre os sujeitos desses diferentes espaços” 

(SÃO PAULO, 2021, p. 94). 

Uma amostra dessa relação na esfera econômica é a quantidade de brasileiros 

que cada vez mais emigram aos países vizinhos buscando cursar uma carreira 

universitária. Em 2019, um total de 16.767 brasileiros estudaram em cursos técnicos ou 

de graduação em universidades argentinas de gestão estatal e privada14 (ARGENTINA, 

2021). A título de exemplo, a Universidad Nacional de la Plata (UNLP), uma entre as 

faculdades mais procuradas por quem decide sair do nosso país, conta hoje com 5.000 

brasileiros estudando Medicina (CELADA, 2021).  

Muitos brasileiros, contudo, viajam para a Argentina e outros países de língua 

espanhola sem antes ter estudado esse idioma. De acordo com uma publicação feita 

pela jornalista Evangelina Himitian (2018; tradução nossa) para o periódico La Nación:  

os professores das primeiras matérias do curso [de Medicina da UBA 
(Universidad de Buenos Aires) e de outras universidades] relatam que em 
quase todas as aulas há algum aluno que levanta a mão e pergunta se eles 
poderiam ‘falar devagar’, quando em espanhol seria hablar despacio o 
lentamente.15 

 
13 Veja-se o que pontuou o professor Pedro Dallari em 17 mar. 2021 para o Jornal da USP: “é comum se 
ouvir dizer que o ‘Brasil está de costas para a América Latina’. Trata-se de uma realidade decorrente da 
experiência histórica da região, mas mais especificamente das estratégias de desenvolvimento adotadas 
ao longo dos tempos pelo Brasil, que sempre estiveram atreladas à priorização nas relações com os 
Estados Unidos e com a Europa e, mais recentemente, com a China, em prejuízo às relações com os 
vizinhos latino-americanos.” Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/a-america-do-sul-esta-de-
costas-para-o-brasil/. Acesso em: 05 jun. 2021. 
14 O número apresentado é o somatório de brasileiros que estudaram em instituições argentinas estatais 
e privadas. Conforme divulgado nos gráficos da Síntesis de Información Estadística Universitaria 
(ARGENTINA, 2021, p. 46): 11.394 brasileiros cursaram seus estudos em universidades argentinas públicas 
e 5.373, em universidades particulares. 
15 (...) los profesores de las primeras materias de la carrera suelen quejarse de que casi en todas las clases 
algún alumno levanta la mano y le pide si podría "falar devagar", que en portugués significa hablar más 
lento. Himitian, 2018.  
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Todos os fatores apontados acima acentuam a importância de assegurar o ensino 

de espanhol na escola brasileira16, por meio de um trabalho que mude a percepção 

dessa língua no Brasil, por vezes simplificada a uma “língua fácil”, tal como poderia 

sugerir a situação de um jovem que se propõe a cursar Medicina em um país 

hispanofalante sem antes estudar o idioma (CELADA, 2021). 

 Posto isso, convém discutir a que pode se destinar o ensino de espanhol na 

escola, ademais do que já foi abordado ao longo desta seção. Para tanto, consideremos 

primeiro que a aprendizagem desse idioma, assim como a de qualquer outra língua 

estrangeira, “contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da 

aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas” (BRASIL, 1998b, p. 37).  

 Considerando que o modo como ressoa essa língua para o falante de português 

brasileiro “é quase igual”, “é muito parecida” (CELADA, 2002, 2021), desenvolver o 

estudo contrastivo entre esses dois idiomas contribui para que o aluno reconheça que 

se trata de uma língua diferente e amplie a consciência do funcionamento de sua própria 

língua. 

Quando direcionado a levar em conta a função interdisciplinar que pode 

desempenhar no currículo, o ensino de língua estrangeira aprofunda conteúdos de 

outras áreas e, tal como apresentado nos PCN, confere novo significado ao estudo das 

disciplinas envolvidas.  

Conforme se verá, neste estudo específico, a função interdisciplinar do ensino de 

língua espanhola se manifesta no desenvolvimento de jogos digitais e físicos de forma 

articulada aos conhecimentos oriundos de áreas como psicologia e educação, história, 

e sociologia, a fim de promover o exercício linguístico e o pensamento reflexivo na aula 

de língua espanhola. Além disso, as atividades conjugadas com essas disciplinas, ao 

mesmo tempo que aprofundaram conteúdos de todas as áreas mencionadas, 

 
16 Coloco como se encontra o ensino de espanhol hoje, tal como exposto no Currículo da Cidade – Ensino 
Médio (2021, p. 96): “Mesmo após a revogação da Lei nº11.161, de 2005, foram aprovadas diversas leis, 
em cidades ou estados do país, que recolocaram o espanhol no currículo da Educação Básica. Na 
Assembleia Legislativa de São Paulo está em tramitação, atualmente, o Projeto de Lei nº446, de 2018, que 
visa implementar o espanhol como disciplina obrigatória no Ensino Médio em todas as escolas do Estado. 
Na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, o Espanhol está presente no Ensino Médio pelo 
menos desde 2010.”  Acrescento ainda que, embora presente em algumas cidades ou estados brasileiros, 
há muita luta para que o ensino de espanhol seja instituído de modo pleno e sólido em nosso país. Um 
exemplo disso é a iniciativa de professores de espanhol de diferentes estados do Brasil no movimento 
conhecido como #FicaEspanhol. 
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permitiram ao aluno vivenciar experiências de aprendizagem do espanhol vinculadas ao 

mundo social, nas quais se viabilizou o uso da língua como instrumento de comunicação 

comprometido com o agir de forma responsável na comunidade escolar e no mundo. 

 A seguinte figura apresenta os pontos trabalhados por disciplina, no contexto da 

proposta didática desenvolvida com meus alunos de 7º ano: 

 
 

 

  

 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Existe ainda outro objetivo que o ensino de língua estrangeira pode alcançar, se 

dirigido a explorar o valor educativo dessa disciplina. Trata-se de valorizar não somente 

o caráter sistêmico ou instrumental da língua estudada, mas também a possibilidade de 

propiciar uma formação mais ampla ao aluno, como destaca o texto do PNLD (Plano 

Nacional do Livro e do Material Didático)17: 

 
17 Embora o PNLD, desde 2018, já não inclua os livros didáticos de espanhol (sendo 2018 o último ano da 
edição de materiais de língua espanhola para o Ensino Médio, e 2017 para o Ensino Fundamental – 6º ao 
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do povo originário 
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Figura 1. Interdisciplinaridade 
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o ensino de Língua Estrangeira, na atualidade, busca não apenas 
instrumentalizar o aluno para usar a língua em diferentes práticas sociais, mas 
também valorizar o caráter educativo dessa disciplina, de modo a garantir 
uma formação mais ampla e diversificada do indivíduo e a formação do 
cidadão, que pode ter, entre outras coisas, acesso à construção coletiva do 
conhecimento. É fundamental, portanto, focalizar as línguas não somente 
como formas de expressão e comunicação, mas como espaços de construção 
de conhecimento, como portadoras de valores e sentimentos e como 
constituintes de significados e sentidos profundamente atrelados a processos 
históricos. (BRASIL, 2008, p. 55-56).  

De igual modo, a BNCC realça o caráter formativo da aprendizagem de língua 

estrangeira18, a partir do qual se pode desenvolver uma “educação linguística consciente 

e crítica, em que as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas” 

(BRASIL, 2017, p. 241).   

Em um mundo marcado pela diversidade e conexões políticas, econômicas, 

sociais e culturais, explorar o potencial educativo do ensino de língua estrangeira dentro 

da sala de aula contribui para promover atitudes e valores que ampliem a consciência 

do aluno enquanto cidadão do mundo, seja ele próximo ou distante, a nível local ou 

global.  

Nessa direção, foi desenvolvida a proposta de ensino de espanhol mediada por 

jogos, que constitui o objeto deste estudo. Desde o desenho dos jogos até sua execução, 

a proposta procurou considerar o caráter educativo do ensino de língua estrangeira para 

promover a educação para a cidadania, instaurando o compromisso de despertar, na 

aula de espanhol como língua estrangeira, valores e atitudes como o respeito pelas 

pluralidades, a tolerância, a superação de estereótipos, a igualdade, a convivência 

pacífica e o agir responsável dentro e fora da comunidade escolar.  

 

  

 
9º ano –), considero sua importância para a valorização do caráter educativo da disciplina Língua 
Estrangeira.   
18 A BNCC é o documento que está em vigor para orientar o ensino de Língua Estrangeira na escola, mesmo 
se limitando ao Inglês (componente curricular do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio).  
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1.2. Educar para a cidadania 
 

Nesta seção discuto inicialmente os diferentes sentidos de educação para a 

cidadania. Em um segundo momento, descrevo como os documentos norteadores da 

educação brasileira (PCN e BNCC) a abordam. E passo, na sequência, à definição da 

educação para a cidadania no contexto deste estudo. 

 

1.2.1. Uma aproximação ao conceito de educação para a cidadania 

Como exposto na seção anterior, esta pesquisa procurou considerar o caráter 

educativo do ensino de língua estrangeira para promover a educação para a cidadania 

na aula de espanhol. Dada a centralidade desse conceito para este estudo, passarei a 

discuti-lo de forma mais detalhada. 

 Originalmente, a educação para a cidadania surgiu na Antiga Grécia com 

Aristóteles, “para quem o elemento central da cidadania era a participação na 

comunidade política, o desenvolvimento pessoal e a convivência social” (NOGUEIRA e 

SILVA, 2001 apud MARTINS e MOGARRO, 2010, p.187). Em outras palavras, para o 

filósofo, a educação não deveria somente capacitar os alunos enquanto indivíduos, “mas 

também transformá-los em cidadãos adaptados ao ‘espírito’ da sua forma de governo” 

COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 21). Portanto, no contexto da 

Atenas democrática, fazia sentido educar para participar na política e agir em 

conformidade com esta (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018). 

 A participação direta na forma de governo era um direito do indivíduo que 

pertencia a essa cidade-Estado grega, a quem se denominava cidadão. Contudo, isso se 

restringia aos homens livres e filhos de pai e mãe atenienses, não sendo considerados 

cidadãos os escravos, estrangeiros, mulheres e crianças (EDUCATINA, 2013). Diante 

disso, educar para a cidadania coincidia estreitamente com a cidadania democrática 

(HEATER, 2002 apud COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018; FERNANDES, 

2019).19 

 
19 Este parágrafo alude ao contexto histórico da cidade-Estado grega de Atenas, em que o governo 
democrático permitia o florescimento da educação para a participação na política, o desenvolvimento 
pessoal e a convivência social. Já o parágrafo seguinte apresenta a referência à instauração da autocracia 
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Tal ideia sobre educação e cidadania começou a perder força e intensidade no 

decorrer da instauração da autocracia imperial, quando a formação de cidadãos 

democráticos foi dirigida aos detentores do poder, com o objetivo de definir os atributos 

necessários para que se tornassem bons governantes (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 

EURYDICE, 2017/2018). 

 Apenas com o advento da idade moderna, quando o antigo regime começou a 

se desestruturar, a educação para a cidadania, inspirada nas obras de eruditos como 

Aristóteles, voltou a florescer. Porém, a visão apresentava-se agora como mais inclusiva 

e direcionada a promover - além da soberania popular - o conhecimento da constituição 

de um país e o sentimento nacionalista. A educação do cidadão começava a se 

aproximar da educação cívica, contribuindo, nos séculos XVIII e XIX, para o projeto de 

construção das nações ocidentais (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 

2017/2018).  

 Na atualidade, esse sentido nacional restrito de educar para a cidadania se 

ampliou face às consequências da integração cada vez mais frequente das economias e 

sociedades. De igual modo, o conceito de cidadania também evoluiu no decurso do 

tempo, pois antes abrangia a poucos e passou a modificar-se com o reconhecimento dos 

direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos (UNESCO, 2015). 

 É necessário destacar, no entanto, que a ideia de cidadania pode estar associada 

à ligação jurídica do indivíduo com um determinado Estado (DALLARI, 1984; 

EDUCATINA, 2013; FERNANDES, 2019), e, “na perspectiva de alguns autores até mesmo 

hoje é possível estabelecer um elo entre a educação para a cidadania e o nacionalismo. 

Ainda assim, a moderna educação para a cidadania é tendencialmente diferente” 

(COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 23). 

 Existem hoje diferentes enfoques sobre a educação para a cidadania e o breve 

panorama retratado acima reflete de certa forma a fluidez histórica desse conceito.  

Como ilustra o relatório Eurydice (2017/2018, p. 24), 

 a educação para a cidadania pode inclinar-se para um modelo mais 
tradicional de disseminação do conhecimento e aproximar-se de um número 
limitado de tópicos, enquanto em outros casos, a educação para a cidadania 

 
imperial exercida durante o Império Romano, quando se “ambicionava educar os detentores do poder a 
fim de serem bons governantes ao invés de bons cidadãos” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 
2017/2018, p.22). 
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pode ser entendida de forma mais abrangente, cobrindo uma vasta gama de 
tópicos e recorrendo a uma variedade de métodos de aprendizagem. 

 Em vista disso, percebe-se que a educação para a cidadania pode situar-se em 

um continuum teórico de modelos que incorporam competências cívicas e sociais20, bem 

como vias de aprendizagem formal, informal e métodos tradicionais e participativos 

(KEER, 1999 apud COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018).  

 É de se ressaltar, porém, que os fenômenos sociais dos séculos XX e XXI, tais 

como o processo de globalização e o consequente incremento dos movimentos 

migratórios, a multiculturalidade, as inquietações acerca de um Estado-nação uniforme 

e homogêneo, a subsistência das desigualdades e a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável que garanta a proteção do meio ambiente, influenciaram as expectativas 

em relação à oferta da nova educação para a cidadania (CABRERA, 2000; COMISSÃO 

EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018).  

 Há ainda outro fator que pode ter motivado o surgimento de diferentes 

dimensões acerca desse tópico. A garantia dos direitos fundamentais do sujeito 

enquanto pessoa humana começou a fazer frente à condição de cidadão ora associada 

à ligação do indivíduo com algum Estado, estimulando o desenvolvimento de uma 

educação voltada ao respeito a esses direitos e liberdades. Segundo Dallari (1984, p. 63): 

“a pessoa humana, mesmo que não esteja vinculada ao sistema jurídico de qualquer 

Estado, existe como pessoa e tem características e necessidades próprias de sua 

natureza”.  

No que concerne a essas características, a Declaração dos Direitos Humanos 

(1948) procura estabelecer, por meio de trinta artigos, os direitos humanos 

fundamentais que devem ser protegidos no mundo inteiro. Em seu artigo 1º, proclama 

que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

 
20 Tal como apresentado na Recomendação 2006/962/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 2006 
(p.16-17 apud COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 23): “Estas competências incluem 
as competências pessoais, interpessoais e interculturais, e abrangem todas as formas de comportamento 
que permitem ao indivíduo participar de forma eficaz e construtiva na vida social e laboral, em particular 
em sociedades cada vez mais heterogéneas, e resolver conflitos quando necessário. As competências 
cívicas permitem ao indivíduo participar plenamente na vida cívica, com base no conhecimento dos 
conceitos e das estruturas sociais e políticas e numa participação cívica ativa e democrática”.  



 
 

39 
 

dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade”21. 

 Nessa mesma perspectiva, estão orientados os interesses aos quais deve atender 

a moderna educação para a cidadania ao “incentivar uma coexistência harmoniosa e o 

desenvolvimento mutuamente benéfico dos indivíduos e das comunidades em que se 

integram” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 09). 

 Ao mesmo tempo que a educação para a cidadania é uma maneira de ajudar os 

indivíduos a conviver entre si, ela os faz compreender que integram distintas 

comunidades, que variam entre as mais próximas e as mais distantes, seja a nível local, 

regional, nacional ou global (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018). 

Pode-se, assim, pensar que a educação para a cidadania está dirigida a preparar o aluno 

para interagir de forma construtiva com o outro no microcosmo da escola ou no 

conjunto global que é o mundo, fomentando o sentido de pertencimento a uma 

humanidade comum22. 

Juntamente a esse propósito, a educação para a cidadania pode buscar 

impulsionar o desenvolvimento profícuo do sujeito e da comunidade. Para Martins e 

Mogarro (2010) e Monte-Mór (2021), esse aspecto coincide com a necessidade de 

promover uma cultura de responsabilidade individual e social, por sua vez atrelada a 

compreender a cidadania mais além do conhecimento e exercício de direitos e deveres, 

mas também como a participação cívica, cultural e política. Em outras palavras, essa 

dimensão de ensino estaria direcionada a situar o local do aluno na sociedade, a fim de 

atribuir-lhe sentido para contribuir com o seu entorno buscando maior transformação 

social. 

Para que os objetivos acima sejam alcançados, um possível caminho é garantir a 

educação para a cidadania por meio do desenvolvimento de competências básicas para 

a aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 2015; BRASIL, 2017; COMISSÃO EUROPEIA; 

EACEA; EURYDICE, 2017/2018).  Tanto o Conselho da Europa (2016 apud COMISSÃO 

EUROPEIA; EACEA; EURYDICE 2017/2018) como a Base Nacional Comum Curricular 

 
21 Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 27 
ago. 2021. 
22 Sobre a noção de uma educação para a cidadania global e respectivos temas de aprendizagem, ver 
UNESCO (2014, 2015). 
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(BRASIL, 2017) determinam que as competências são formadas por elementos 

associados a conhecimentos, aptidões (habilidades), atitudes e valores, tal como se 

observa a seguir: 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2017, p. 08). 

 Essas competências são sustentadas por valores e conhecimentos tidos como 

universais, a exemplo do respeito pela democracia, da liberdade, tolerância, igualdade, 

inclusão, solidariedade e justiça. Por isso, a educação para a cidadania pode acomodar 

temas de diferentes âmbitos que buscam promover esses valores e preparar o aluno 

para as circunstâncias que caracterizam a vida humana na contemporaneidade. Entre 

eles estão: educar para os direitos humanos, educar para a promoção da paz, educar 

para o desenvolvimento sustentável, educar para a convivência social e educar para as 

pluralidades (étnica, cultural, sexual, religiosa etc.) (MARTINS e MOGARRO, 2010; 

UNESCO, 2015; CAVALCANTI [2000]). 

 Não se pode, portanto, falar em educação para a cidadania sem falar em 

democracia, já que, segundo o relatório Eurydice (2017/2018, p. 21), 

uma democracia eficaz poderá depender da educação para a cidadania para 
incutir nos alunos as competências necessárias para pensar e agir 
democraticamente, mas esta relação também se coloca no sentido inverso. A 
educação para a cidadania tende a florescer quando funciona no quadro de 
uma democracia.  

  Desse modo, parece evidente que, ao defender a educação para a cidadania 

como um projeto que incentiva o indivíduo a coexistir em comunidade e nela participar, 

a democracia seja um elemento indissociável para a garantia dos valores acima, e para 

que ambos - indivíduo e comunidade - prosperem. 

 O caráter multifacetado da educação para a cidadania não aparece apenas em 

seus diferentes sentidos, modelos e temas, mas também nas abordagens utilizadas para 

incluí-la no currículo, já que pode ser contemplada como um objetivo transversal, de 

forma integrada em algumas matérias, ou como uma matéria específica (MARTINS e 

MOGARRO, 2010; COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018). No primeiro 
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caso, todos os professores devem abordá-la em suas disciplinas. No segundo, a 

educação para a cidadania pode formar parte de matérias como estudos sociais ou 

estudos linguísticos. Por último, é possível que se constitua como uma disciplina 

autônoma, como se nota no seguinte exemplo: 

Na República da Coreia, incluiu-se no programa de estudos de 2009 uma 
matéria obrigatória intitulada ‘Atividades criativas baseadas em 
experiências’, com o objetivo de fortalecer entre os educandos o espírito de 
colaboração, a criatividade e a formação de seu caráter.23 (UNESCO, 2015, p. 
49; tradução nossa). 

 Assim sendo, parece-me importante destacar que a “a noção exata daquilo que 

a educação para a cidadania deve transmitir, e o modo como o faz, não é algo comum a 

todas as sociedades” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 20), por 

esse motivo mostrarei a seguir o que dizem os PCN (BRASIL, 1998a, 1998b) e a BNCC 

(BRASIL, 2017) sobre a educação para a cidadania dentro do contexto escolar brasileiro. 

 

1.2.2. Educar para a cidadania: o que dizem os PCN e a BNCC? 

A natureza da educação para a cidadania e o que ela busca desenvolver muda de 

acordo com o tempo, o espaço e a variedade de modelos e definições de cidadania 

(COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018). Em consonância a esta 

característica está a noção de quais são as competências necessárias para formar um 

cidadão, como elucida o relatório Eurydice (2017/2018, p. 19): 

Fatores como o tipo de constituição política, o nível de bem-estar econômico, 
o grau de estabilidade sociopolítica, a coesão nacional e a existência de 
relações internacionais, exercem uma influência considerável sobre a 
perceção pública relativamente às competências mais relevantes e úteis para 
um cidadão. 

 Dessa maneira, ao considerar o quadro de uma democracia como um espaço 

onde os questionamentos sobre a ordem vigente podem acontecer, a educação para a 

cidadania pode surgir com o objetivo de capacitar o aluno para compreender e participar 

 
23 En la República de Corea se introdujo en el programa de estudios de 2009 una materia obligatoria 
titulada “Actividades creativas basadas en experiencias”, con objeto de fortalecer entre los educandos el 
espíritu de colaboración, la creatividad y la formación de su carácter. UNESCO, 2015, p.49. 
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de maneira crítica, construtiva, responsável e democrática nas relações estabelecidas 

com o Estado e com a sociedade, ou seja, no interior das conexões entre Estado e 

indivíduo e entre este último com os demais sujeitos (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 

EURYDICE, 2017/2018; FERNANDES, 2019). 

 No que se refere à multiplicidade de definições de cidadania, Cabrera (2000) 

pontua que fenômenos sociais a exemplo da globalização e a gradual generalização de 

ideias e valores universais como os direitos humanos, a equidade de gênero, o respeito 

pela diversidade étnica e cultural e a proteção do meio ambiente interferiram no 

aparecimento de conceitos de cidadania que incorporam a responsabilidade, a 

participação social e a consciência das questões que fragmentam nosso sistema de 

relações impedindo o desenvolvimento humano solidário.  

 Dessa forma, a autora elenca tipos comunitários e cosmopolitas de cidadania que 

considera dimensões de interesse às quais deve atender uma educação para a 

cidadania. Entre eles estão: a cidadania ativa, a cidadania global e a cidadania 

multicultural.  

 A cidadania ativa acentua o sentimento de compromisso cívico e a participação 

ativa, criativa e responsável dos cidadãos na comunidade (CABRERA, 2000). Para 

alcançá-la, Sartori (2001 apud GALLARDO VÁZQUEZ, 2009, p. 122) propõe “a realização 

de três grandes objetivos sociais que, em sua maioria, já são projetos em construção: a 

sociedade intercultural, a coesão social e a educação inclusiva” (tradução nossa)24. 

 Dentro da noção de cidadania global, por sua vez, está a percepção do ser 

humano como cidadão do mundo. Assim, são tidas como bases a interdependência 

política, econômica, social e cultural e as conexões locais, nacionais e globais (UNESCO, 

2015). Um cidadão global é caracterizado pelo programa de educação da Oxfam25 do 

Reino Unido como alguém que:  

atua com o outro para tornar o planeta um lugar mais pacífico, sustentável e 
justo; constrói sua própria compreensão dos acontecimentos mundiais; 
reflete acerca dos valores que lhe são importantes; aplica a teoria à realidade; 

 
24 No original: “la consecución de tres grandes retos sociales que, en su mayoría, ya son proyectos en 
construcción: la sociedad intercultural, la cohesión social y la educación inclusiva”.  
25 Confederação Internacional composta por organizações não governamentais de 21 países que se 
uniram para lutar contra a pobreza e a injustiça, compartilhando conhecimentos e recursos. Envolve as 
seguintes áreas de trabalho: água e saneamento; alimentação, crise climática e recursos naturais; 
conflitos e desastres; desigualdade extrema e serviços sociais básicos; justiça de gênero e direitos das 
mulheres. Fonte: https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos/nuestra-historia. Acesso em: 
04 set. 2021. 
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é contrário à ignorância e à intolerância; participa nas comunidades local, 
nacional e global; desenvolve um argumento e expressa suas opiniões; 
entende que tem poder para agir e influenciar o mundo ao seu redor.26 
 

 Já a cidadania multicultural “se fundamenta no reconhecimento e apoio por 

parte dos Estados às minorias étnicas e nacionais presentes em seu âmbito territorial”27 

(GALLARDO VÁZQUEZ, 2009, p. 123; tradução nossa). Do ponto de vista educativo, é 

necessário fomentar o respeito, a solidariedade, a justiça e a tolerância para então 

garantir a existência de um Estado democrático pluriétnico e multicultural (CABRERA, 

2000; GALLARDO VÁZQUEZ, 2009). 

 Todas as categorias de cidadania apontadas acima coincidem em incentivar o 

cidadão a se reconhecer como parte orgânica do meio político, social e cultural no qual 

vive e nele participar a favor do bem comum e da coexistência harmoniosa.  

 Nessa mesma direção, está orientada a proposta de educação escolar que se 

encontra nos PCN (BRASIL, 1998a, 1998b), na qual aparece a seguinte definição de 

cidadania (BRASIL, 1998b, p. 07): 

compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o 
outro e exigindo para si o mesmo respeito.  
 

 Esse entendimento se configura, segundo os PCN (BRASIL, 1998a), como um 

objetivo a ser perseguido pela educação comprometida a compartilhar valores, 

conhecimentos e práticas que sustentem os princípios da dignidade da pessoa humana, 

igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social, e 

desenvolvam no aluno habilidades para atuar na realidade procurando transformá-la. 

 Nisso reside o projeto de educação para a cidadania recomendado pelos PCN 

(BRASIL, 1998a), que incita o sujeito a respeitar os valores democráticos e a agir, levando 

 
26 Adaptação e tradução nossa de Oxfam Education: Global citizens work with others to make our planet 
more peaceful, sustainable and fairer (…) Global citizenship helps young people to: build their own 
understanding of world events; think about their values and what’s important to them; take learning into 
the real world; challenge ignorance and intolerance; get involved in their local, national and global 
communities; develop an argument and voice their opinions; see that they have power to act and 
influence the world around them. Disponível em: https://www.oxfam.org.uk/education/who-we-
are/what-is-global-citizenship/. Acesso em: 01 set. 2021. 
27 Ciudadanía multicultural. Concepto que se fundamenta en el reconocimiento y el apoyo por parte de 
los Estados a la identidad cultural de las minorías étnicas y nacionales presentes en su ámbito territorial. 
Gallardo Vázquez, 2009, p. 123. 
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em conta o conhecimento e a reflexão acerca de questões sociais urgentes vivenciadas 

pela sociedade.  

 A adoção de tais questões sociais, designadamente um conjunto de temas 

transversais a ser trabalhado em todas as áreas do conhecimento, é então apresentada 

como um caminho para instaurar a educação para a cidadania na escola. Os temas são: 

ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e 

consumo. Dessa forma, a área de Língua Estrangeira, ao desenvolver o estudo da 

descrição física e de personalidade de uma pessoa, por exemplo, pode acolher não 

apenas a dimensão lexical do idioma, mas colocar esse conhecimento a serviço do 

respeito à diferença (conteúdo de Ética) e da compreensão das várias maneiras de ser e 

existir no mundo (conteúdo de Pluralidade Cultural) (BRASIL, 1998a). 

 A respeito dessa temática, o documento normativo mais recente da Educação 

Básica brasileira – a BNCC, publicada em 2017 – determina dez competências28 gerais 

da aprendizagem que, articuladas às competências específicas de cada área do 

conhecimento, atravessam todos os componentes curriculares da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, e “são essenciais para a participação dos 

estudantes em práticas de diferentes campos de atividades humanas e de pleno 

exercício da cidadania” (BRASIL, 2017, p. 86).  

 Quanto ao que se entende por cidadania na BNCC, Monte-Mór (2021) pontua 

que essa ideia aparece voltada à noção de direitos e deveres, o que é importante, 

segundo a autora. Porém, a dimensão da cidadania que compreende o agir pensando 

na coletividade deveria ser mais explicitada aos seus leitores. 

 Ainda assim, “a BNCC reconhece que a educação escolar deve afirmar valores e 

estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais 

humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 

2017, p. 08).  

 
28 Como mencionado no item 1.2.1, “na BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes 
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 08). 
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 Essa percepção, bem como a adoção de competências29 gerais para a 

aprendizagem, dialoga, por exemplo, com o que propõem a educação para a cidadania 

global e a educação para os direitos humanos, já que busca impulsionar a construção de 

conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores 

dos quais os alunos precisam para tornar o mundo um lugar mais justo, pacífico, 

tolerante, inclusivo, sustentável e seguro (UNESCO, 2015; BRASIL, 2017; DIÓGENES; 

VALOYES; EUZEBIO, 2020). 

 É nesse ponto que os PCN (BRASIL, 1998a, 1998b) e a BNCC (BRASIL, 2017) se 

encontram, ao propor uma educação comprometida com os fundamentos e princípios 

de uma comunidade democrática e com o respeito aos direitos humanos e valores 

universais, para responder aos desafios que surgem a nível local e global. A diferença 

entre os dois documentos está, então, no tratamento didático escolhido para promover 

a educação para a cidadania: enquanto os PCN (BRASIL, 1998a, 1998b) a abordam por 

meio dos temas transversais, a BNCC (BRASIL, 2017) a considera a partir do 

desenvolvimento de competências. Ainda assim, pode-se entendê-las como 

“competências gerais transversais”, já que elas perpassam a elaboração de 

competências específicas de todos os componentes curriculares da Educação Básica. 

Para ilustrar um lugar onde os PCN (BRASIL, 1998a) e a BNCC (BRASIL, 2017) se 

comunicam dentro da proposta de educação para a cidadania, destaco a formação 

moral30 do aluno, à qual ambos dirigem atenção. Os dois documentos realçam que é no 

contato com outros modos de vida que se constroem novas relações e valores (BRASIL, 

2017): “portanto, o desenvolvimento de atitudes pressupõe conhecer diferentes 

valores, poder apreciá-los, experimentá-los, analisá-los criticamente e eleger livremente 

um sistema de valores para si” (BRASIL, 1998a, p. 36). 

Após essa reflexão sobre a educação para a cidadania segundo os PCN (BRASIL, 

1998a, 1998b) e a BNCC (BRASIL, 2017), tratarei, a seguir, de como é entendida a 

educação para a cidadania no âmbito deste estudo. 

 
29 Para maior detalhamento das dez competências gerais da Educação Básica consultar a BNCC (BRASIL, 
2017, p. 09-10). 
30 Como se pôde ver ao longo desta seção, o amplo leque de objetivos da educação para a cidadania 
também incide na educação em valores e este é um dos propósitos para o desenvolvimento integral do 
estudante, tal como afirmado na BNCC (BRASIL, 2017, p. 16): “a educação tem um compromisso com a 
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, 
moral e simbólica.” 
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1.2.3. Educação para a cidadania no contexto deste estudo 

 A educação para a cidadania é um assunto de múltiplas faces, por isso parece-

me importante expor o que se buscou considerar neste estudo em relação a essa 

temática. 

 No âmbito desta pesquisa, a educação para a cidadania, tal como se encontra 

nos PCN (BRASIL, 1998a), não é entendida como uma área disciplinar, mas sim um 

objetivo educacional que deve perpassar todas as áreas do conhecimento a fim de 

“incentivar uma coexistência harmoniosa e o desenvolvimento mutuamente benéfico 

dos indivíduos e das comunidades em que se integram” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 

EURYDICE, 2017/2018, p. 09). 

 A educação para a cidadania pode ocorrer por meio da aprendizagem formal, 

não formal e informal. A aprendizagem formal se dá dentro da escola, com o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores na sala de aula, por 

exemplo. Por aprendizagem não formal se compreende o processo de aprendizagem 

que acontece fora do ambiente educativo formal e está geralmente relacionado com as 

atividades de cunho social e humanitário, tal como o voluntariado. A aprendizagem 

informal, por sua vez, abrange toda a bagagem adquirida por um indivíduo ao longo de 

sua vida e através de diferentes fontes, entre elas, os meios de comunicação, família, 

pares, vizinhos etc. (CONSELHO DA EUROPA, 2019; COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 

EURYDICE, 2017/2018). 

No contexto desta pesquisa, a proposta de ensino se deu por meio da 

aprendizagem formal e contou com o uso de jogos digitais e físicos na aula de espanhol 

como língua estrangeira. É importante ressaltar que a instituição31 onde este estudo foi 

desenvolvido busca promover uma cultura escolar apoiada no exercício do pensamento 

reflexivo e da convivência positiva, já que “desenvolver relações mais respeitosas, justas 

e democráticas melhora o clima escolar e contribui para a aprendizagem”32. Assim, a 

educação para a cidadania neste trabalho foi pensada como a mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores (BRASIL, 2017) organizados em três 

áreas gerais de competências, tal como aparecem no relatório Eurydice (2017/2018, p. 

 
31 Para saber sobre a instituição onde este estudo se desenvolveu, consultar o capítulo 2. 
32 Disponível em https://colband.net.br/convivencia. Acesso em: 4 mai. 2022. 
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09): “1) interagir com os outros de forma eficaz e construtiva; 2) pensar de forma crítica; 

e 3) atuar de maneira socialmente responsável”33.   

Dessa maneira, foram abordados em sala de aula um conjunto de temas 

(Estereótipos de Gênero e Beleza, Relação entre o “Conquistador” Europeu e o “Índio” 

Latino-Americano e a Convivência Escolar) que, associados ao conteúdo sobre o 

conhecimento sistêmico da língua espanhola, procuraram desenvolver no aluno as 

competências necessárias para a “construção de uma cultura de respeito mútuo e de 

valores fundamentais” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 17).  

É necessário salientar que a escolha dos tópicos se deu a partir de “questões 

sociais que interrogam sobre a vida humana” (BRASIL, 1998a, p. 26) e acomodam 

conteúdos relativos à ética, igualdade, inclusão e pluralidades, pois se pretendia 

promover a educação para a cidadania na aula de espanhol, educando o aluno para seu 

espaço social mais imediato (a exemplo da escola) e para a comunidade global (BRASIL, 

1998b). 

Isso posto, a educação para a cidadania no contexto deste estudo pode ser 

ilustrada como mostra a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 No relatório Eurydice (2017/2018) aparece, ainda, outra área geral de competências intitulada “agir 
democraticamente”.  Esta não será discutida neste estudo, pois está “mais diretamente relacionada com 
a esfera política e aborda o conhecimento e a compreensão necessários para os cidadãos participarem no 
processo democrático” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 49), finalidade que não 
se buscou alcançar com a proposta de ensino de espanhol mediada por jogos que constitui o objeto deste 
trabalho. 
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Figura 2. Panorama conceitual: educação para a cidadania no contexto deste estudo 

 

 

Fonte: Extraído e adaptado de COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; Eurydice (2017/2018, p. 09). 

 

No que se refere às três grandes áreas de competências – interagir de forma 

eficaz e construtiva, pensar de forma crítica e atuar de forma socialmente responsável –, 

é importante apresentar quais são as competências específicas (relacionadas a 

diferentes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) que as determinam. O 

quadro a seguir exibe esse conteúdo. 
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Quadro 1. Grandes áreas de competência de cidadania e suas competências específicas 

Interagir com os outros 
de forma eficaz e 

construtiva 
Pensar de forma crítica Atuar de maneira 

socialmente responsável 

Autoconfiança  
 
Responsabilidade  
 
Autonomia (iniciativa pessoal)  
 
Respeito por diferentes 
opiniões e convicções  
 
Cooperação  
 
Resolução de conflitos  
 
Empatia  
 
Autoconsciência 
 
Comunicar; escutar  
 
Consciência emocional  
 
Flexibilidade ou 
adaptabilidade 
 
Competências interculturais 

Capacidade de identificar e 
respeitar múltiplas 
perspectivas 
 
Capacidade de raciocínio e 
análise 
 
Interpretação de informação  
 
Exploração dos 
conhecimentos e uso de 
fontes 
 
Letramento midiático  
 
Criatividade 
 
Pensamento reflexivo  
 
Compreensão do mundo atual  
 
Questionamento 
 
 

Respeito pela justiça  
 
Solidariedade  
 
Respeito por outros seres 
humanos  
 
Respeito pelos direitos 
humanos  
 
Senso de comunidade e 
pertencimento  
 
Desenvolvimento sustentável  
 
Proteção ambiental  
 
Proteção do patrimônio 
cultural  
 
Conhecimento e respeito por 
outras culturas  
 
Conhecimento e respeito 
pelas religiões  
 
Não-discriminação 

Fonte: Extraído e adaptado de COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; Eurydice (2017/2018, p. 48). 

 É preciso, contudo, esclarecer do que trata cada uma das áreas de competência 

mostradas acima, descrevendo, inclusive, suas competências específicas34.  

A grande área de competências interagir com os outros de forma eficaz e 

construtiva compreende “competências relacionadas com o desenvolvimento pessoal 

 
34 A definição das 32 competências específicas apresentadas nos quadros 2, 3 e 4, nas páginas seguintes, 
foi feita a partir de um cruzamento das descrições de um total de 41 competências que constam no 
relatório Eurydice (2017/2018) e de 20 competências identificadas pelo Conselho da Europa (2016, p. 35-
55), apresentadas como chave para uma cultura democrática. Neste trabalho, a referência às 
competências será feita utilizando a terminologia do relatório Eurydice (os termos aparecem em negrito 
no quadro; os termos em inglês, entre colchetes, indicam como o Conselho da Europa (CE) se refere às 
competências que se mostram análogas às do relatório Eurydice).  A versão original e completa dos dois 
documentos está disponível online: 
https://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=192&fileName=Ed_Cidadania_Full
.pdf (Eurydice) e https://rm.coe.int/16806ccc07 (Conselho da Europa). Acesso em: 06 dez. 2021. 
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dos alunos e as suas relações interpessoais” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 

2017/2018, p. 49), e pode ser mais bem compreendida através do detalhamento 

indicado no quadro a seguir. 

Quadro 2. Interagir com os outros de forma eficaz e construtiva 

Interagir com os outros de forma eficaz e construtiva 
Autoconfiança  
[CE: self-efficacy] 

Atitude adotada pelo sujeito em relação a si 
mesmo. Compreende a confiança na própria 
capacidade de executar as ações necessárias para 
alcançar objetivos específicos, entender 
problemas, selecionar métodos apropriados para 
cumprir tarefas, atravessar desafios e contribuir 
para um mundo melhor. 

Responsabilidade  
[CE: responsability] 

Abrange as ideias do papel responsável e da 
responsabilidade moral. A primeira está orientada 
ao comprometimento do indivíduo com as 
obrigações oriundas da função que ele ocupa na 
comunidade. A segunda é a atitude do sujeito em 
ponderar o que quer fazer, executar os atos que 
escolheu empreender e refletir sobre suas próprias 
ações, as quais se espera que sejam postas em 
prática tendo como base um conjunto de valores 
inerentes a uma convivência democrática (respeito 
por outros seres humanos, respeito pelos direitos 
humanos, respeito pela democracia, pela justiça, 
pela equidade, pela igualdade e pelas leis, por 
exemplo). Também implica se responsabilizar pela 
natureza ou consequências de suas ações.  

Autonomia (iniciativa pessoal)  
[CE: autonomous learning skills] 

Entendida como a tomada de iniciativa pessoal 
para organizar, perseguir e avaliar a aprendizagem 
de acordo com as próprias necessidades. 

Respeito por diferentes opiniões e 
convicções  
[CE: openness to cultural otherness and 
to other beliefs, world views and 
practices] 

Consiste em reconhecer e acolher os diferentes 
valores, perspectivas, crenças e práticas que 
contrariam as opiniões ou convicções adquiridas 
por um indivíduo ao longo de seu percurso.  

Cooperação  
[CE: co-operation skills] 

Aprender a participar de modo construtivo com 
outras pessoas em atividades compartilhadas. 
Envolve motivar e ajudar o outro a cumprir os 
objetivos necessários para completar a tarefa dada 
ao grupo. 

Resolução de conflitos  
[CE: conflict-resolution skills] 

Abordar, gerenciar e resolver conflitos de maneira 
pacífica, identificando possíveis opções para 
solucioná-los.  
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Empatia  
[CE: empathy] 

Compreender e se relacionar com os sentimentos, 
ideias e visões de mundo de outras pessoas, sendo 
capaz de descentrar de sua própria perspectiva e 
se colocar no lugar do outro. A partir disso, 
destacam-se três formas de empatia:  a capacidade 
de entender pensamentos, percepções e crenças 
alheios (tomada de perspectiva cognitiva), a 
capacidade de entender sentimentos, emoções e 
necessidades de outrem (tomada de perspectiva 
afetiva) e a capacidade de experienciar um 
sentimento de interesse pelo estado cognitivo, 
afetivo ou condição circunstancial vivenciados por 
outra pessoa (preocupação empática). 

Autoconsciência 
[CE: knowledge and critical 
understanding of the self] 

Conhecer e compreender criticamente os 
preconceitos enraizados na perspectiva do 
indivíduo sobre o mundo. Envolve entender como 
eles estão associados aos grupos e experiências 
culturais das quais cada um de nós participamos e 
de que modo isso afeta nossas percepções sobre 
os demais.  

Comunicar; escutar  
[CE: linguistic, communicative and 
plurilingual skills; skills of listening and 
observing] 

Comunicar: capacidade de expressar opiniões de 
forma clara e respeitosa com pessoas que falam o 
mesmo idioma que você ou uma língua 
estrangeira.35 
Escutar: escutar com respeito a opinião de outra 
pessoa, prestando atenção ao que está sendo dito 
e a como está sendo dito (o uso do tom, altura, 
velocidade, fluidez, fluência da voz e gestos 
corporais).  

Consciência emocional  
[CE: knowledge and critical 
understanding of the self – point 5] 

Consciência de seus próprios sentimentos, 
emoções e motivações, especialmente em 
contextos em que há interação e cooperação com 
outras pessoas. 

 
35 Uma comunicação eficaz depende do domínio de componentes linguísticos (recursos lexicais, 
gramaticais, semânticos, fonéticos, ortográficos) para expressar e compreender significados em 
produções orais e escritas; componentes sociolinguísticos (marcadores linguísticos de relações sociais, 
formas de cortesia, expressões de sabedoria popular, diferenças de registro, rasgos dialetais e acento) 
para conhecer e abordar a dimensão social de uso da língua; e, componentes pragmáticos (consciência 
dos usos, modelos de interação social e organização da língua) para construir discursos orais e textos 
escritos de acordo com fins comunicativos específicos (CONSELHO DA EUROPA, 2016; INSTITUTO 
CERVANTES, 2002). A modo de ilustração, o jogo Creador de personajes (descrito no capítulo 2. O Fazer 
da Pesquisa) procurou favorecer a aprendizagem de vocabulário específico em língua espanhola 
(características físicas e psicológicas) destinado a um uso concreto (descrever pessoas), ou seja, buscou-
se promover o conhecimento da forma (componente linguístico) e de sua função (componente 
pragmático). Para aprofundar este tema, recomendo consultar o Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas (QECR) disponível em: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/. Acesso 
em: 28 nov. 2021. 
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Flexibilidade ou adaptabilidade  
[CE: flexibility and adaptability] 

Habilidade de ser flexível e adaptável a novas 
circunstâncias. Possibilita ao indivíduo reconsiderar 
e ajustar padrões de pensamento, sentimento ou 
comportamento para responder de maneira 
apropriada a um novo desafio, contexto ou 
interação intercultural.  

Competências interculturais 
[CE: e.g., openness to cultural 
otherness and to other beliefs, world 
views and practices; flexibility and 
adaptability; linguistic, communicative 
and plurilingual skills; skills of listening 
and observing; empathy] 

Conjunto de competências requeridas durante 
uma situação intercultural36. O diálogo 
intercultural37, por exemplo, “exige inicialmente 
uma abertura para interagir com alguém que é 
percebido como tendo afiliações culturais 
diferentes das suas. Demanda também a 
superação de inseguranças sobre interagir com 
aquele que se tem pouca coisa em comum. Uma 
vez que o diálogo começa, as competências 
linguística, comunicativa e de escuta atenta devem 
ser mobilizadas a fim de que se evitem falhas na 
comunicação [...]. É provável, ainda, que seja 
necessária uma postura empática e analítica para 
procurar compreender o ponto de vista do outro, 
especialmente quando este não é imediatamente 
claro pelo que ele diz”38. 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Eurydice (2017/2018) e Conselho da Europa (2016). 

 
36 Aqui entendida como a interação entre pessoas de “diferentes países, diferentes grupos regionais, 
linguísticos, étnicos ou religiosos, ou pessoas que diferem entre si em razão de seu estilo de vida, gênero, 
idade ou geração, classe social, grau de escolaridade, ocupação, nível de observância religiosa, orientação 
sexual etc. (CONSELHO DA EUROPA, 2016, p. 20; tradução nossa). No original: Intercultural situations, 
identified in this way, may involve people from different countries, people from different regional, 
linguistic, ethnic or faith groups, or people who differ from each other because of their lifestyle, gender, 
age or generation, social class, education, occupation, level of religious observance, sexual orientation, 
etc. 
37 A partir da perspectiva apresentada na nota de rodapé anterior [36], “o diálogo intercultural pode ser 
definido como um ‘intercâmbio pleno e aberto de pontos de vista – baseado no respeito e compreensão 
mútuos – entre indivíduos ou grupos que se percebem como tendo afiliações culturais diferentes uns dos 
outros’.” (CONSELHO DA EUROPA, 2016, p.20-21; tradução nossa). No original: intercultural dialogue may 
be defined as “an open exchange of views, on the basis of mutual understanding and respect, between 
individuals or groups who perceive themselves as having different cultural affiliations from each other”.  
38 Tradução nossa do original: Such dialogue [intercultural dialogue] initially requires an attitude of 
openness towards another person who is perceived to have cultural affiliations that differ from one’s own. 
It may also require the ability to overcome […] insecurities about […] interacting with someone with whom 
one feels one has little in common […] once the dialogue commences, close listening skills and linguistic 
and communicative skills need to be mobilised and deployed to ensure that miscommunications do not 
occur […]. Empathy is also likely to be required, along with analytical thinking skills, to facilitate 
comprehension of the other person’s point of view, especially when this is not immediately apparent from 
what he or she says (CONSELHO DA EUROPA, 2016, p.24-25). 
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A segunda área de competências, pensar de forma crítica, compreende 

competências relacionadas a incentivar os alunos a pensar reflexivamente sobre o 

mundo do qual formam parte e as suas atitudes em relação a si e aos demais, e “combina 

as competências práticas de investigar e interpretar informação com capacidades mais 

abstratas como o raciocínio e o exercício do juízo crítico” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 

EURYDICE, 2017/2018, p.49), conforme exposto no quadro abaixo: 

 

Quadro 3. Pensar de forma crítica 

Pensar de forma crítica 
Capacidade de identificar e respeitar 
múltiplas perspectivas  
[CE: tolerance of ambiguity] 

Entender que pode haver múltiplas perspectivas 
sobre uma mesma questão, tendo cada uma delas 
o seu valor e justificativa. Inclui ser tolerante 
diante de acontecimentos em que as 
interpretações são percebidas como conflitantes 
ou ambíguas. 

Capacidade de raciocínio e análise 
[CE: analytical and critical thinking 
skills] 

Analisar materiais de todo o tipo (textos, 
argumentos, interpretações, questões, 
acontecimentos, experiências) de modo lógico e 
crítico. Por análise lógica, pode-se pensar na 
capacidade de identificar as conexões (lógicas, 
causais, temporais etc.) existentes entre os 
elementos de uma experiência. Já a análise crítica 
consiste, por exemplo, em: avaliar se os materiais 
em análise são confiáveis, úteis e/ ou persuasivos; 
reconhecer o significado literal e os objetivos 
subjacentes dos materiais sob análise (aqui se 
incluem os efeitos que se deseja alcançar por parte 
daqueles que os produziram) e propor soluções 
alternativas àquelas que estão presentes nos 
materiais em consideração. 

Interpretação de informação  
[CE: autonomous learning skills – point 
4; knowledge and critical 
understanding] 

 

Engloba não apenas o uso de técnicas adequadas 
para processar as informações de um gráfico, por 
exemplo, mas também o exercício de avaliar e 
refletir sobre aquilo que está sendo apresentado 
(em oposição à interpretação automática e 
irrefletida). 
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Exploração dos conhecimentos e uso 
de fontes  
[CE: autonomous learning skills – 
points 2 and 3] 

Localizar e acessar diferentes fontes de informação 
– TV, rádio, revista, jornal, mídias digitais39, 
experiências pessoais, interações com outras 
pessoas – considerando se o que está sendo 
compartilhado não é falso ou tendencioso, para 
então selecionar as fontes mais adequadas dentro 
da gama disponível. 

Letramento midiático 
[CE: knowledge and critical 
understanding of the media] 

Compreender o funcionamento dos meios de 
comunicação, analisar as notícias com um olhar 
crítico e desenvolver seu próprio ponto de vista 
enquanto cidadão. Isso equivale a “conhecer e 
refletir acerca dos processos através dos quais os 
meios de comunicação em massa selecionam, 
interpretam e editam a informação antes de 
transmiti-la ao grande público”40, bem como sobre 
as intenções daqueles que a produzem e a 
veiculam e os efeitos que esse conteúdo pode ter 
sobre o comportamento das pessoas. 

Criatividade  
[CE: analytical thinking – point 5] 

 

Elaborar algo por conta própria. Neste contexto, 
pode ser entendida como a habilidade de criar e 
explorar novas alternativas frente as possibilidades 
que estão sendo apresentadas em um texto, 
argumento, interpretação, questão, acontecimento 
ou experiência. A modo de ilustração, em um 
texto, pode-se gerar ou mudar elementos para 
determinar efeitos no todo.  

Pensamento reflexivo 
[CE: critical thinking skills; 
ethical/moral reasoning, judgment 
and integrity] 

Pensar reflexivamente sobre um assunto, 
exercendo uma avaliação crítica das ideias que lhe 
ocorrem ou lhe são apresentadas, a fim de 
escolher uma opinião ética e agir conforme a esta. 

Compreensão do mundo atual  
[CE: knowledge and critical 
understanding of the world] 

 

 

Conhecer e compreender criticamente diferentes 
questões que afetam as relações humanas, e como 
essas questões se caracterizam no mundo 
contemporâneo. Abrange, portanto, conteúdos de 
uma ampla variedade de áreas: política e legal, 
direitos humanos, cultura, religião, história, 
economia, meio ambiente e sustentabilidade. 

 
39 “O conceito de mídia digital é a comunicação realizada por meio da internet. O que significa que 
publicações no Instagram ou Facebook, banners, sites e qualquer outro conteúdo disponibilizado na 
internet, são exemplos de mídia digital”. Disponível em: https://sites.ufpe.br/dagi/2020/10/03/midias-
digitais/. Acesso em: 30 nov. 2021. 
40 Tradução nossa do original: Knowledge and understanding of the processes through which the mass 
media select, interpret and edit information before transmitting it for public consumption (CONSELHO DA 
EUROPA, 2016, p.55). 
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Questionamento “Ter a capacidade de levantar questões [lançar 
dúvida sobre ideia, texto, argumento, 
interpretação etc. de alguém ou de si mesmo] e 
questionar os saberes convencionais ou os poderes 
instituídos e respetivas decisões confere ao tópico 
do ‘questionamento’ um contorno político”. 
(COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 
2017/2018, p. 62) 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Eurydice (2017/2018) e Conselho da Europa (2016). 

  

Por fim, a terceira e última área, atuar de maneira socialmente responsável, 

compreende competências que buscam “incutir um sentido de equidade” (COMISSÃO 

EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018, p. 63) e fomentar “não só o respeito pelos 

outros seres humanos em geral, mas também por diferentes culturas” (ibid., p. 65), 

abrangendo “o conhecimento e as atitudes que permitem ao aluno ter em consideração 

o superior interesse da sociedade no seu conjunto” (ibid., p. 49), como explicita o quadro 

a seguir: 

 
Quadro 4. Atuar de maneira socialmente responsável 

Atuar de maneira socialmente responsável 
Respeito pela justiça  
[CE: valuing democracy, justice, 
fairness, equality and the rule of law] 

Senso de justiça e de responsabilidade social a 
partir do qual se reconhece que todas as pessoas 
são iguais perante a lei e devem ter as mesmas 
oportunidades em um estado democrático de 
direito, independentemente de sua origem, etnia, 
religião, língua, idade, gênero, opinião política, 
classe social, deficiência, orientação sexual ou 
qualquer outro status. 

Solidariedade  
[CE: civic-mindedness – point 3] 

Sentimento de preocupação e cuidado pelos 
direitos e bem-estar do outro que conduz a ajuda 
mútua e a uma disposição para defender àqueles 
que podem ser alvo de discriminação dentro de 
uma comunidade. 

Respeito por outros seres humanos  
[CE: valuing culture diversity; respect] 
 
 

Compreender que há diferentes pessoas e modos 
de ser, e reconhecer os direitos, liberdades e a 
importância do outro com quem se estabelece 
uma relação de igualdade e a quem se dirige uma 
atitude de consideração e bem-querer.  

Respeito pelos direitos humanos  Percepção de que todas as pessoas partilham de 
uma humanidade comum, isto é, têm os mesmos 



 
 

56 
 

[CE: valuing human dignity and human 
rights; knowledge and critical 
understanding of human rights] 
 
 

direitos humanos e fundamentais41 e devem ser 
tratadas adequadamente, independentemente dos 
grupos culturais dos quais participa, status, 
habilidades, características individuais ou outras 
circunstâncias. 

Senso de comunidade e 
pertencimento 
[CE: civic-mindedness] 

Envolve sentir que se faz parte de uma 
comunidade, tal como o microcosmo da escola ou 
o macrocosmo da esfera global, e dedicar-se a agir 
conforme os interesses da coletividade. Isso 
implica ter consciência de que ao conviver em 
grupo, as ações de uma ou mais pessoas pode 
impactar na realidade de outra(s). 

Desenvolvimento sustentável  
[CE: knowledge and critical 
understanding of the economies, the 
environment and sustainability – 
points 4 and 5] 

Conhecer e compreender – desde uma perspectiva 
global – as conexões necessárias entre os 
processos econômicos, sociais, políticos e 
ambientais para promover a preservação do meio 
ambiente, o bem-estar econômico e social. 

Proteção ambiental  
[CE: knowledge and critical 
understanding of economies, the 
environment and sustainability – point 
4] 

Entender as causas e consequências dos problemas 
ambientais, os desafios atravessados em relação a 
estes na atualidade, e a necessidade de um 
consumo responsável para proteger os recursos 
naturais e favorecer o desenvolvimento 
sustentável. 

Proteção do patrimônio cultural  
[CE: valuing cultural diversity – points 
1 and 4] 

Considerar as crenças e práticas oriundas de 
culturas diversas como bens imateriais que devem 
ser preservados e respeitados desde que não 
violem os direitos humanos e as liberdades de 
outras pessoas. 

Conhecimento e respeito por outras 
culturas  
[CE: knowledge and critical 
understanding of culture and cultures; 
valuing cultural diversity] 

Conhecer os valores, discursos, produtos, crenças e 
práticas utilizados por pessoas de outros grupos 
culturais – em especial daqueles com os quais um 
indivíduo interage e percebe que não se tem muito 
em comum– e interpretar as pluralidades como 
algo que pode enriquecer a sociedade e deve ser 
respeitado. 

Conhecimento e respeito pelas 
religiões [CE: knowledge and critical 
understanding of religions] 

Conhecer e compreender os principais aspectos de 
religiões específicas (textos, história, doutrinas), 
bem como as semelhanças e diferenças que 
existem entre tradições religiosas distintas. 

 
41 Fundamentados nos princípios da liberdade, igualdade e dignidade humana. Buscam assegurar que 
todos, sem exceção, tenham as condições necessárias para levar uma vida adequada. São garantidos, a 
nível global, por tratados firmados entre estados e organismos internacionais como a ONU (Organização 
das Nações Unidas) e, a nível nacional, pela Constituição Federal. Para conhecer mais sobre o tema, 
recomendo consultar a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) e a Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988). Fonte: https://youtu.be/Rfs9DcRV_yQ. Acesso em: 03 dez. 2021. 
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Não-discriminação  
[CE: respect] 
 

“Atitude positiva em relação à igualdade de 
gênero, à diversidade e ao pluralismo na 
sociedade” (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; 
EURYDICE, 2017/2018, p.56). Inclui entender que 
todo ser humano tem direito de realizar suas 
próprias escolhas, e desencorajar o tratamento 
injusto e excludente por qualquer forma de 
preconceito. 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Eurydice (2017/2018) e Conselho da Europa (2016). 

 Tendo tratado das características da educação para a cidadania neste trabalho, 

abordarei, na próxima seção, conceitos centrais como o jogo e Aprendizagem Baseada 

em Jogos, com o intuito de mostrar a outra base que sustenta este estudo.  
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1.3. O jogo na sala de aula 

  A seção anterior abordou o conceito de educação para a cidadania e o 

desenvolvimento de competências a ela associadas, objetivo perseguido pela proposta 

didática que é foco desta pesquisa, que envolve o uso de jogos digitais e físicos na aula 

de espanhol. Esta seção, por sua parte, torna explícita a discussão sobre a noção de jogo 

e a Aprendizagem Baseada em Jogos, situando-as no interior da didática de línguas e 

culturas estrangeiras. 

 

1.3.1. Explorando o conceito de jogo: os diferentes sentidos de uma denominação 
comum 

O jogo é estudado por diferentes áreas do conhecimento e cada uma delas o 

concebe de uma forma. Para ilustrar essa questão, Silva (1999, p. 01; tradução nossa) 

recorre a um conto de tradição hindu, no qual alguns cegos são colocados diante de um 

elefante e cada um apresenta uma versão distinta para a experiência: 

o primeiro, tendo agarrado a pata do animal, o comparou a uma árvore cujo 
tronco áspero e largo se estendia em direção ao céu; o segundo, tendo tocado 
o rabo do animal, discordou do primeiro, pois era evidente que se tratava de 
uma vassoura velha; o terceiro, tendo sentido a tromba se enrolar ao redor 
de seu corpo, disse tremendo que o animal era como uma grande e forte 
serpente.42  

 Ocorre que, no caso do jogo, há uma particularidade que o difere do que 

acontece com o elefante referido acima. Os cegos da história usam diversos termos para 

tratar do mesmo animal, enquanto os teóricos que abordam a noção de jogo costumam 

empregar um só termo para nomear realidades muito distintas (SILVA, 1999). “É como 

se os cegos, colocados diante de uma árvore, uma vassoura e uma serpente insistissem 

todos em dizer que se trata de um elefante” 43 (SILVA, 1999, p. 01; tradução nossa).  

 Posto que esse é um tema que coexiste em diferentes disciplinas, a seguir, a 

noção de jogo será discutida dentro da perspectiva das ciências sociais, psicanálise, 

 
42 El primero, habiendo abrazado la pata del animal, habló de un árbol, cuyo tronco rugoso y ancho se 
elevaba recto hacia el cielo; el segundo, habiendo palpado la cola del animal, estuvo en desacuerdo, pues 
era evidente que se trataba de una escoba vieja; el tercero, habiendo sentido la trompa enrollarse 
alrededor de su cuerpo, dijo temblando que no, que era una boa poderosa. Silva, 1999, p.01. 
43 Es como si los ciegos, puestos ante un árbol, una escoba, una boa...insistieran todos en decir que se 
trata de un elefante. Silva, 1999, p.01. 
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psicologia e pedagogia. Em um segundo momento, será abordada sob a ótica da área da 

didática de línguas e culturas estrangeiras. O objetivo desse panorama, permeado por 

investigações clássicas sobre o jogo, é procurar entender a polivalência deste conceito, 

refletir se as contribuições teóricas dadas se referem a um objeto comum e situar onde 

está localizada a experiência lúdica desenhada neste estudo. 

 

1.3.1.1. O jogo dentro da perspectiva das ciências sociais segundo Huizinga 

 Entre os aportes das Ciências Sociais, a obra de Huizinga (1938/2000) se destaca 

como ponto de partida para discorrer acerca da noção de jogo no Ocidente.  

 Em Homo Ludens (1938/2000), o autor define o jogo como um fato anterior à 

cultura, ao afirmar que “os animais não esperaram que os homens os iniciassem na 

atividade lúdica” (HUIZINGA, 1938/2000, p. 05). Considerando a realidade da 

brincadeira animal, ele nos convida a entender o jogo como uma função exterior à vida 

cotidiana, que resiste a qualquer definição de ordem fisiológica ou psicológica, já que 

encerra um sentido próprio.  

 Nessa direção, apoiando-se na ideia de jogo como uma “forma significante e 

como uma função social” (HUIZINGA, 1938/2000, p. 07), o autor resume suas 

características da seguinte forma:  

uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à 
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver os jogadores de 
maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode obter lucro, praticada dentro de 
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas 
regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se 
de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por 
meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 1938/2000, p. 
13-14).  

Vale destacar que, na obra do historiador holandês, atividades como “brincar”, 

“brincadeira” e “jogo” são considerados produtos do mesmo fenômeno, ainda que em 

nossa língua portuguesa e, para alguns autores, sejam vocábulos que guardem 

significações distintas: o brincar costuma ser associado ao universo da criança ou a um 

gracejo, e o jogo é tomado como um fenômeno controlado e com regras.  
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Posto isso, convém discorrer um pouco sobre o entendimento do jogo como uma 

“atividade livre”. Segundo Huizinga (1938/2000, p. 10), “é possível, em qualquer 

momento, adiar ou suspender o jogo. Jamais é imposto pela necessidade física ou pelo 

dever moral, e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas horas de ócio”. 

Essa liberdade reside em decidir a hora de começar ou interromper a atividade, ou, 

ainda, criar, independentemente do julgamento moral da ação. O jogo, portanto, 

potencializa a imaginação do jogador.  

Nesse sentido, o autor postula duas funções do jogo: “uma luta por alguma coisa 

ou a representação de alguma coisa” (HUIZINGA, 1938/2000, p. 14). A essa luta por 

alguma coisa se pode associar a tensão que alimenta o envolvimento do participante: 

“há um esforço para levar o jogo até ao desenlace, o jogador quer que alguma coisa ‘vá’ 

ou ‘saia’, pretende ‘ganhar’ à custa de seu próprio esforço” (ibid., p. 12). Já a 

representação de algo se refere ao espaço que o jogo abre para o lúdico e para uma 

nova interpretação do real, ou seja, os desdobramentos da imaginação.  

Esse último aspecto abordado por Huizinga (1938/2000) está presente também 

no pensamento de Winnicott (1975), pois ambos os autores denotam ao jogo a 

dimensão de um certo fazer. Para Huizinga (1938/2000, p. 14; grifo nosso), representar 

é fazer, à medida que “a criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou 

mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe (...) mais 

do que uma realidade falsa, sua representação é a realização de uma aparência”. Da 

mesma forma, Winnicott (1975b, p. 63), define que para brincar44 “há que fazer coisas, 

não simplesmente pensar ou desejar, e fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer.”  

A representação de alguma coisa pode ultrapassar a realização simbólica da 

criança, comentada acima, e resultar no que o autor define como “realização mística”. 

Esta estaria associada ao ritual religioso, que além de estar circunscrito em um espaço, 

tempo e regras próprias, permitia ao homem primitivo representar o que percebia da 

sua relação com a natureza. Envolto por emoção, esse homem era levado sempre a 

representar esse círculo místico. Dessa maneira, o ritual também é visto como uma 

 
44 A tradução em língua portuguesa usa os termos “brincar”, “brincadeira” e “jogo” para se referir ao 
lúdico no livro O Brincar e a Realidade (1975). O título original da obra em inglês é Playing and Reality, e, 
na versão em espanhol, Juego y Realidad.  
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forma de jogo, a ser repetida para garantir a manutenção de um determinado grupo, 

transformando-se, assim, em cultura (HUIZINGA, 1938/2000).  

De acordo com Silva (2012, p. 26; tradução nossa), Huizinga (1938/2000) 

“identifica o jogo como um princípio da cultura humana e, interessando-se pela natureza 

do jogo em si, brinda ao lúdico uma classificação epistemológica de primeiro nível”45. As 

contribuições do autor possibilitam, ademais, o estabelecimento de relações com outros 

teóricos que também reconhecem no jogo um vínculo estreito com a criação cultural. 

Uma via interessante de trabalho nesse sentido é o conceito winnicottiano sobre a 

atividade de brincar.  

 

1.3.1.2. O jogo desde a ótica psicanalítica de Winnicott: a atividade de brincar 

A temática do brincar, segundo Winnicott (1975), é explorada a partir de seus 

estudos sobre os fenômenos e objetos transicionais (WINNICOTT,1953/1975a). Ao 

abordá-los, o autor levanta uma nova leitura acerca dos fenômenos experienciados na 

infância, posteriormente desdobrados na relação do sujeito com a cultura.  

A fim de compreender a origem dos fenômenos e objetos transicionais, o analista 

dirige um olhar atento à relação entre mãe e bebê, a partir da qual a criança pode, ainda 

em tenra idade, experimentar sua capacidade criativa através da primeira possessão de 

um objeto que seja “não-eu”, ou seja, próprio da realidade externa (WINNICOTT 

1953/1975a). 

Para que essa experimentação seja possível, Winnicott (1935/1975a, p. 25) 

destaca a importância do papel da “mãe suficientemente boa”:  

A ‘mãe46’ suficientemente boa (não necessariamente a própria mãe do bebê) 
é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê, uma 
adaptação que diminui gradativamente, segundo a crescente capacidade 
deste em aquilatar o fracasso da adaptação e em tolerar os resultados da 
frustração. 

 
45 [...] identifica al juego como un principio de la cultura humana e, interesándose por la naturaleza del 
juego mismo, brinda a lo lúdico un rango epistemológico de primer nivel [...]. Silva, 2012, p.26.  
46 Mãe: qualquer pessoa que ocupe o lugar da maternagem e, estando próxima emocionalmente do bebê, 
demonstre por este um cuidado interessado. Fonte: Winnicott (1953/1975a). 
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No início da adaptação a que se refere Winnicott (1953/1975a), a mãe atende 

por completo as necessidades do seu bebê. A modo de ilustração, pode-se imaginar que 

sempre que manifestada a vontade de mamar, ela rapidamente oferece o seio a sua 

criança, acentuando, dessa forma, a onipotência do bebê em acreditar que criou o seio 

o qual tanto desejou na hora do mamar. Aos poucos, conforme esse bebê seja capaz de 

lidar com a frustração, essa mãe vai se afastando e, ao não responder a ele 

prontamente, permite que ele aprenda que houve um intervalo, mas o seio voltou. O 

bebê, ao ver-se ameaçado diante da ausência dessa mãe de quem depende, passa a 

inventar algo para preencher esse intervalo, sendo, portanto, capaz de lidar com a 

frustração. Esse espaço, por sua vez, é ocupado pelo que o psicanalista inglês designa 

de fenômenos (ação) e objetos transicionais (objeto físico), sendo a eleição destes uma 

escolha feita pela própria criança.  

Essa capacidade do bebê de criar algo que preencha a ausência temporal da mãe 

garante o que Winnicott (1953/1975a) considera como o sentimento fundamental da 

existência humana: a continuidade de ser.  

Posto isso, é importante destacar que é justamente nesse espaço de transição 

entre mãe e bebê que se desenvolve a brincadeira: uma tentativa inventada de garantir 

a continuidade de ser. O brincar, dessa forma, pode ser compreendido como um recurso 

que ajuda a criança a aliviar a tensão e a enfrentar o desafio da realidade, o que implica 

para o bebê diferenciar o que é ele e o que é a mãe, inicialmente concebida por ele a 

partir de uma relação fusional (WINNICOTT, 1953/1975a).  

Essa ideia leva Winnicott (1968/1975b, p. 62) a postular o espaço potencial entre 

mãe e bebê como uma área de interjogo entre o mundo interno (subjetividade) e a 

realidade externa (objetividade), exatamente onde estaria localizado o brincar:  

O brincar tem um lugar e um tempo. Não é dentro, em nenhum emprego da 
palavra (e infelizmente é verdade que a palavra “dentro” possui muitos e 
variados usos no estudo psicanalítico). Tampouco é fora, o que equivale a 
dizer que não constitui parte do mundo repudiado, do não-eu, aquilo que o 
indivíduo decidiu identificar (com dificuldade e até mesmo sofrimento) como 
verdadeiramente externo, fora do controle mágico. Para controlar o que está 
fora, há que fazer coisas, não simplesmente pensar ou desejar, e fazer coisas 
toma tempo. Brincar é fazer.  

Nesse sentido, o autor estabelece também a noção de continuidade- 

contiguidade da qual se vale o brincar, uma vez que se trata de uma experimentação 
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que parte de uma relação contínua da criança com a mãe e passa, aos poucos, a ser uma 

contiguidade, ou seja, uma forma inventada de existir dentro dessa distância entre mãe 

e bebê, no tempo ou no espaço.  

Outra característica importante do brincar se refere à já abordada (na seção 

anterior) dimensão de um certo fazer. O sujeito que brinca, participa, tem a 

possibilidade de realizar dentro da brincadeira. Por isso Winnicott (1968/1975b, p. 62) 

sustenta que “para controlar o que está fora, há que fazer coisas, não simplesmente 

pensar ou desejar, e fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer.”  

O sentimento de realidade é introduzido quando a criança por si própria tem a 

liberdade de realização dentro da brincadeira. Isso implica conceber o brincar como uma 

experiência que não admite a intrusão; ou seja, não cabe à mãe constituir o objeto 

transicional de seu bebê, tampouco dizer-lhe o que é ou não permitido durante a 

brincadeira. Essa realidade pode se aproximar do pensamento de Huizinga (1938/2000) 

quando este define o jogo como uma “atividade livre”.  

Vale ressaltar ainda que, à medida que a criança começa a ampliar seu repertório 

de relações, o objeto transicional perde a energia e ela passa a experienciar o espaço 

transicional com a cultura, conforme afirma Winnicott (1968/1975b, p. 76): “há uma 

evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar 

compartilhado, e deste para as experiências culturais”. Ao localizar a cultura no espaço 

potencial entre o indivíduo e o ambiente, o autor enfatiza a importância de se 

experienciar essa zona intermediária entre a objetividade e a subjetividade ao longo de 

toda a vida, a fim de garantir o já mencionado sentimento de continuidade de ser:  

Presume-se aqui que a tarefa de aceitação da realidade nunca é completada, 
que nenhum ser humano está livre da tensão de relacionar a realidade interna 
e externa, e que o alívio dessa tensão é proporcionado por uma área 
intermediária de experiência (cf. Riviere, 1936) que não é contestada (artes, 
religião, etc.). Essa área intermediária está em continuidade direta com a área 
do brincar da criança pequena que se “perde” no brincar (WINNICOTT, 
1953/1975a, p. 29).  

Valendo-se desse recurso, o adulto também pode aliviar a tensão diante do 

enfrentamento de circunstâncias adversas (mortes, catástrofes naturais, epidemias 

etc.). O brincar pode, então, ser lido como uma experiência temporal, uma pausa que 

garante a manutenção da vida. Cabe aqui um breve ponto de interseção com Huizinga 

(1938/2000), quem, como já dito, caracteriza o brincar como exterior à vida cotidiana.  
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Ambos os autores, Winnicott (1975) e Huizinga (1938/2000), dialogam, ademais, 

na medida em que assumem que a cultura se constitui a partir do brincar. Na seção 

anterior, vimos a capacidade migradora do jogo à cultura (Huizinga 1938/2000). Nesta 

seção, por sua vez, vemos que a teoria do brincar perpassa o sujeito, uma vez que 

Winnicott (1967/1975c) parte da relação mãe e bebê para fundamentar a importância 

dos fenômenos e objetos transicionais, estabelecendo, assim, a relação destes com o 

brincar e sua posterior evolução à experiência cultural.  

Esse contexto reforça a dimensão de um espaço potencial do brincar que pode 

se estender ao longo de todas as fases da vida. Contudo, tendo, até então, discorrido 

sobre a criança, nos toca pensar: como se vivencia esse espaço potencial enquanto 

adulto?  

Winnicott (1968/1975b) aborda, por exemplo, “a escolha das palavras, as 

inflexões de voz, o senso de humor” (WINNICOTT, 1968/1975b, p. 61), as artes e a 

religião, para tratar do brincar nos adultos. Ao mesmo tempo, reitera que, ao nos 

sentirmos confiantes47 para nos relacionarmos com o repertório herdado, ou seja, com 

a cultura, exercitamos o viver criativo e contribuímos para transformar a realidade em 

que estamos inseridos.  

 Ao associarem o jogo à experiência cultural, teóricos como Huizinga (1938/2000) 

e Winnicott (1967/1975c) acentuam a necessidade de se experimentar a capacidade 

criativa a partir de uma relação de liberdade com a tradição. Há ainda que destacar que 

a visão winnicottiana de jogo é explorada em sua dimensão ativa, interativa e 

imaginativa, pois, para o autor, é por meio dessa reinvenção do mundo – que nos é 

apresentado como acabado – que se abre a possibilidade de vida. 

 

1.3.1.3. O jogo nas esferas da psicologia e pedagogia: Vigotski e seu caminho para o 

desenvolvimento cognitivo 

 
47 Para Winnicott (1967/1975c, p. 142) a experimentação do viver criativo deve sempre pressupor uma 
relação de confiança: “O espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre o 
indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz à confiança. Pode ser visto como 
sagrado para o indivíduo, porque é aí que este experimenta o viver criativo.”  
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 O exercício da capacidade criativa e a interação também são pontos importantes 

na teoria de Vigotski (1930/2007), que vê o jogo [brinquedo] como uma atividade da 

qual a criança participa para satisfazer certas necessidades, variáveis de acordo com os 

diferentes estágios do desenvolvimento. 

 Para o autor, toda atividade lúdica envolve a criação de uma situação imaginária. 

Dessa forma, quando a criança representa o papel de mãe, ela está, na verdade, 

elaborando um mundo ilusório onde é livre para realizar esse desejo. No entanto, para 

representar esse papel, ela age conforme as regras do comportamento maternal, e isso, 

segundo Vigotski (1930/2007, p. 123), é o que torna o jogo um paradoxo:  

Em um sentido, no brinquedo48 [no jogo] a criança é livre para determinar 
suas próprias ações. No entanto, em outro sentido, é uma liberdade ilusória, 
pois suas ações são de fato, subordinadas aos significados dos objetos, e a 
criança age de acordo com eles. (Grifo nosso). 

 
 A associação entre “imaginação – que liberta – e regras – que restringem” 

(HOLZMAN, 2009 apud AMARANTE, 2010, p. 54) está presente, inclusive, nos jogos em 

que não há, como no exemplo acima, uma representação direta de um papel da vida 

real. Assim, Vigotski (1930/2007) ilustra que um jogo com regras formais como o jogo 

de xadrez também contém uma situação imaginária na medida em que “o cavalo, o rei, 

a rainha etc. só podem se mover de maneiras determinadas; porque proteger e comer 

peças são, puramente, conceitos de xadrez” (VIGOTSKI, 1930/2007, p. 112). 

 Um ponto importante é pensar que essa “liberdade ilusória” presente no 

conceito de jogo tal como propõe Vigotski (1930/2007) não aparece nas ideias já 

abordadas de Huizinga (1938/2000) e Winnicott (1975), pois, para esses autores, o viver 

criativo é experimentado no jogo a partir de uma relação de liberdade com o mundo 

real que se apresenta diante de nós. Para Vigotski (1930/2007), contudo, a 

representação lúdica de papéis, por exemplo, é uma forma de a criança seguir regras de 

conduta de sua própria cultura.  

 Partindo desse último aspecto apresentado por Vigotski (1930/2007), o jogo 

pode ser considerado, por outro lado, um instrumento mediador do desenvolvimento, 

 
48 “Brinquedo” e “jogo” são os termos utilizados na versão em português para tratar do lúdico no livro A 
formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores (VIGOTSKI, 
1930/2007).   
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pois, “no brinquedo [jogo], a criança se comporta além do comportamento habitual de 

sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo [jogo], é como se ela fosse 

maior do que é na realidade” (VIGOTSKI, 1930/2007, p. 122). Para esse autor, por meio 

do jogo, a criança interage com a cultura ao exercitar, no plano da imaginação, a sua 

capacidade de representar papéis, levantar hipóteses, incorporar práticas sociais que 

vão além de suas possibilidades imediatas etc., o que contribui para que ela tome 

consciência da realidade. 

 Os estudos de Vigotski (1930/2007) e Winnicott (1975) se aproximam quando 

identificam o jogo como um meio a partir do qual a criança interage com a cultura e 

passa a se constituir como sujeito. Porém, enquanto Winnicott (1975) destaca o jogo 

como uma pausa necessária para garantir a continuidade de ser ao longo de todas as 

fases da vida, Vigotski (1930/2007) propõe um estudo do jogo baseado na sua 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo da criança. Dessa maneira, estamos 

diante de diferentes reflexões sobre o jogo. 

 Como dito anteriormente, o termo jogo é usado para abordar realidades diversas 

e possui uma pluralidade de sentidos. Em nossa língua portuguesa, também se 

encontram múltiplos vocábulos da esfera lúdica que podem ser associados como 

produtos do mesmo fenômeno nos discursos teóricos sobre o jogo, tais como: brincar, 

jogar, brincadeira, jogo e brinquedo, a exemplo do caso da obra49 de Huizinga 

(1938/2000).  

 Para evitar possíveis confusões, no presente trabalho, optarei pela palavra jogo, 

tomando como base o jogo com regras (VIGOTSKI, 1930/2007). As atividades lúdicas às 

quais se referem Huizinga (1938/2000) e Winnicott (1975) guardam significações 

distintas do projeto desenvolvido neste estudo, portanto, estas últimas serão 

designadas como o fenômeno do “brincar” ou também “brincadeira”.  

  Parece-me importante destacar que as considerações feitas até o momento 

possibilitam conhecer o brincar como uma atividade espontânea na qual se experimenta 

 
49 Nela aparece a seguinte nota do tradutor: A diferença entre as principais línguas européias (onde 
spielen, to play, jouer, jugar significam tanto jogar como brincar) e a nossa nos obriga freqüentemente a 
escolher um ou outro destes dois, sacrificando assim à exatidão da tradução uma unidade terminológica 
que só naqueles idiomas seria possível (HUIZINGA, 1938/2000, p.05). 
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a capacidade criativa livremente, o que o difere do jogo com regras, aplicado, neste 

trabalho, segundo a ótica de uma atividade dirigida e contornada pela realidade escolar. 

 Isso não exclui a possibilidade de o sujeito se colocar imaginativamente dentro 

de um jogo com regras, pois essa dimensão do brincar é um traço característico do homo 

ludens50, mas, ainda assim, o jogo com regras é diferente do que se entende por brincar. 

Por esse motivo, os dois termos não serão empregados como produtos do mesmo 

fenômeno para discorrer sobre as atividades propostas nesta pesquisa. Segundo Silva 

(1999, p. 04; tradução nossa): “o fato de designar com uma mesma palavra realidades 

distintas não implica que estas tenham forçosamente um elemento comum, um fio 

condutor único, mas sim que existe entre elas uma rede analógica, uma série complexa 

de vínculos”51. 

 Dentro dessa perspectiva, Holzman (2009 apud AMARANTE, 2010, p. 54) aponta:  

 
existem três sentidos do brincar extremamente importantes para a 
aprendizagem em desenvolvimento: o brincar livre, o jogo regrado e as 
brincadeiras teatrais ou performances. Na situação imaginária criada para o 
brincar livre, o significado domina a ação e as regras têm sua origem na 
situação criada. Já o jogo regrado pressupõe o estabelecimento de regras que 
tendem a dominar a situação imaginária criada. O terceiro tipo de brincar, as 
brincadeiras teatrais improvisadas ou performances sem roteiro, aproxima-
se do brincar livre, pois os aspectos cognitivos e emocionais dessa forma de 
brincadeira são gerados e gerenciados pelos próprios participantes da 
atividade de brincar. (Grifo nosso). 

 Em consonância com essa proposição, está a ideia de Vigotski (1930/2007) sobre 

jogo e desenvolvimento.  Buscando ilustrar essa relação, o autor salienta que, à medida 

que se dá a maturação das necessidades da criança, os jogos com regras às claras e uma 

situação imaginária oculta começam a preencher um papel específico em seu 

desenvolvimento, pois o objetivo52 e as regras do jogo ganham maior importância e 

funcionam como atrativos para a criança, de quem se exige maior atenção para cumprir 

o propósito previamente conhecido da atividade. Cabe pontuar que essa percepção 

 
50 Expressão que remete ao homem como um ser capaz de transcender o imediato (criando sentidos) e à 
capacidade lúdica como a mais fundamental de nossas características. Disponível em: 
https://notaalta.espm.br/fala-professor/o-homo-ludens-na-rede-desde-o-berco-ii/. Acesso em: 9 nov. 
2021. 
51 [...]el hecho de designar con una misma palabra realidades distintas no implica que éstas tengan 
forzosamente un elemento en común, un hilo conductor único, sino que existe entre ellas una red 
analógica, una serie compleja de vínculos. Silva, 1999, p.04. 
52 A título de exemplo, Vigotski (1930/2007) cita os jogos esportivos nos quais o objetivo é vencer.  
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dialoga com o contexto desta pesquisa, na qual foi desenvolvida a proposta de ensino 

de espanhol mediada por jogos, considerando, entre outros aspectos, as regras e o 

objetivo final destes (ganhar o jogo), como elementos que implicam a atenção e a 

atitude afetiva do aluno no jogo, acentuando, assim, seu potencial para a aprendizagem. 

 

1.3.2. Construindo: o jogo no âmbito deste estudo 

Tendo abordado diferentes noções de jogo, de acordo com autores que são 

referências na área, passo, agora, a discutir alguns elementos específicos que poderão 

contribuir para a compreensão de como o jogo foi concebido e inserido no contexto 

particular deste estudo.    

1.3.2.1. Das características que definem o jogo na atualidade  

 Entender o jogo apenas por seu sistema de regras e a conquista de seus objetivos 

resulta útil, porém insuficiente. Silva (1999) elucida bem essa questão, ao distinguir 

quatro níveis de referência para classificar um objeto de estudo como um jogo, a saber: 

material, estrutura, contexto e atitude. Segundo a autora, essas seriam regiões 

semânticas cujas características podem ser associadas à noção de jogo, concebida por 

ela de maneira metafórica.  

 Dessa forma, o material é “o conjunto de objetos unidos entre si por vínculos 

determinados e usados para jogar: um jogo de cartas, um jogo de xadrez, por exemplo”53 

(SILVA, 1999, p. 10; tradução nossa). Nesse campo, também pode ser incluído um objeto 

que, ao ser utilizado por alguém como brinquedo, adquire valor lúdico. A estrutura, por 

sua vez, indica o esquema da ação, ou seja, um sistema de regras imposto ao jogador ou 

criado por ele para jogar. Já o contexto, “entendido como o conjunto de elementos 

objetivos e/ou subjetivos exteriores ao jogo”54 (ibid., p. 12; tradução nossa), engloba a 

determinação histórica e ideológica, e as condições concretas de realização da atividade. 

 
53 [...] el conjunto de objetos unidos entre sí por vínculos determinados y usados para jugar: un juego de 
cartas, un juego de ajedrez, por ejemplo. Silva, 1999, p.10. 
54 El contexto, entendido como el conjunto de elementos objetivos y/o subjetivos exteriores al juego. 
Silva, 1999, p.12. 
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Por fim, a atitude pressupõe considerar a subjetividade, a ação que a expressa e a 

interpretação de cada jogador ao se colocar no jogo (SILVA, 1999).   

 É interessante destacar que, baseado especialmente nos trabalhos de Gilles 

Brougère e Jacques Henriot, o modelo elaborado por Silva (1999) leva em conta a já 

mencionada polivalência do termo jogo, ao atender, dentro de sua noção, a dois 

paradigmas opostos: de um lado, a ideia de jogo associada a uma “liberdade sem freio” 

(SILVA, 1999, p. 06) e, de outro, a uma “liberdade controlada” (SILVA, 1999, p. 06), ou 

seja, aquilo que anteriormente designamos, respectivamente, como a atividade de 

brincar e o jogo com regras. Por isso, ao descrever o material do jogo, Silva (1999) 

oferece como exemplo qualquer objeto que, ao ser eleito pelo jogador, adquire valor 

lúdico, ou um conjunto de objetos determinados previamente para jogar (jogo de 

cartas). 

 Sendo assim, esse modelo permite conceber uma noção específica de jogo 

segundo a finalidade a ser perseguida. No que diz respeito ao jogo pedagógico para o 

ensino de idiomas, Silva (1999) ilustra os quatro níveis de referência usados para 

classificar um objeto de estudo como um jogo tomando como exemplo o jogo da 

cruzadinha: seu suporte quadriculado é facilmente reconhecido como o material 

característico desse tipo de jogo, as definições a serem adivinhadas compõem a sua 

estrutura de regras, e a atitude subjetiva de cada aluno jogador implicado nesse jogo 

seria difícil de definir, pois exige um olhar atento à especificidade de cada contexto 

escolar. Esse aspecto, segundo a autora, envolve a existência de uma atmosfera lúdica 

por vezes ameaçada diante de fatores como o caráter avaliativo das atividades escolares 

e da postura hierárquica do professor. 

 O modelo de Silva (1999) possibilita identificar as experiências de aprendizagem 

desenvolvidas neste trabalho como jogos nos quais se procurou considerar o material, 

a estrutura (regras), o contexto e a interpretação subjetiva de cada sujeito ao se colocar 

na atividade (atitude). Porém, é necessário reforçar que a atitude lúdica engloba os 

significados que o sujeito atribui ao jogo (percepções e vivências, por exemplo), a ação 

de jogar (o ato concreto) e a capacidade deste de se colocar imaginativamente dentro 

da experiência proposta, o que, em se tratando de uma atividade dirigida contornada 

pela realidade escolar, pode ter sido mais difícil de se alcançar.  
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 Há ainda outro ponto importante ao qual este estudo está intimamente atrelado 

e deve ser considerado, quando se busca compreender a noção de jogo: as 

características nas quais geralmente se pensa ao referir-se aos jogos dos dias atuais. 

Apoiando-se na ideia de que o jogo é essencialmente metafórico e que se deve ter em 

conta as associações feitas em torno desse conceito, Silva (1999, p. 04; tradução nossa) 

diz que “estudar o jogo é acima de tudo estudar aquilo que em certo lugar e em certo 

momento é considerado como jogo, em relação com outros fenômenos que também 

são considerados lúdicos”55. 

 Essa dimensão do jogo como construção sócio-histórico-cultural se reflete 

também nas características e percepções que os jogadores atribuem a este instrumento 

em dado momento e lugar.  

 Nessa perspectiva, Eugenio (2020a) elenca as características e sensos 

comumente percebidos pelos jogadores acerca dos jogos na atualidade, com o objetivo 

de saber por que as pessoas jogam ou gostam de jogar.  Para isso, o autor associa uma 

implicação emocional a cada característica conferida ao jogo, tal como segue56: domínio 

das regras (senso de competência), alcance de um objetivo final (sensação de vitória e 

superação), curiosidade pela narrativa (envolvimento emocional), avanço nas 

diferentes fases (progressão), resolução de enigmas e tarefas difíceis (desafio 

cognitivo), ganho de recompensas (sentimento de conquista), colaboração e 

competitividade (interação social).  

A relação entre característica do jogo e a consequente implicação emocional 

por ela proporcionada pode ser mais bem compreendida na figura a seguir: 

 
55 Estudiar el juego es ante todo estudiar aquello que en cierto lugar y en cierto momento es considerado 
como juego, en relación con otros fenómenos que también son considerados lúdicos. Silva, 1999, p.04. 
56 As características estão em destaque seguidas de suas implicações emocionais entre parênteses. 
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Figura 3. Por que as pessoas jogam ou gostam tanto de jogar 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

Fonte: Extraído e adaptado de Eugenio (2020a, p. 78). 

 

Perguntar-se “por que as pessoas jogam ou gostam tanto de jogar” consiste, ao 

mesmo tempo, em pensar a razão que as leva a buscar esse tipo de atividade e o que 

nela há capaz de satisfazer essa necessidade. A respeito disso, Marczewski (2020) 

pontua que ter entretenimento é o motivo que a maioria dos sujeitos considera quando 

se trata de procurar um jogo.  Nessa mesma direção, está o conjunto de características 

levantadas por Eugenio (2020a), entendido por ele como os elementos que tornam um 

jogo divertido.  Essa lista pode ainda se estender, se, assim como o autor, tem-se em 

 colaborar, competir, vencer ou perder um jogo com e/ou para 
outros jogadores fomenta a interação social 

dominar as regras é uma das formas que ajudam o jogador a 
criar estratégias de vitória e influenciam seu bom desempenho  

em  um jogo, gerando senso de competência 

alcançar a vitória proporciona ao jogador uma sensação de 
superação 

conhecer o contexto da história e as motivações dos 
personagens de um jogo estimula a curiosidade do jogador e 

aumenta seu envolvimento emocional na atividade 

avançar as diferentes fases e níveis de um jogo dá ao jogador a 
noção de seu percurso e o sentimento de progressão 

resolver enigmas, quebra-cabeças e tarefas difíceis desperta o 
engajamento do jogador sobre a atividade, pois o implica em um 

desafio cognitivo  

 ganhar itens, medalhas, troféus, bens virtuais etc. confere ao 
jogador uma sensação de conquista   

CARACTERÍSTICA de um JOGO IMPLICAÇÃO EMOCIONAL 
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conta que “jogos são divertidos porque neles há canais para viver emoções, tanto 

positivas quanto negativas” (EUGENIO, 2020a, p. 111). Dessa forma, pode-se pensar no 

poder de agência, feedback e estética como recursos também oferecidos pelos jogos 

capazes de envolver os jogadores no nível cognitivo e/ou emocional. 

 Pouco a pouco, todos esses atributos começaram a ser valorizados e 

incorporados nas diferentes formas de atividade humana (escola, trabalho, comércio 

etc.) como uma maneira de motivar os sujeitos a realizarem determinada atividade, 

ampliar as suas possibilidades de criação, permitir a construção de vínculos sociais, 

capacitar e melhorar o desempenho de equipes, atrair e fidelizar clientes, entre outros 

(ALMEIDA, 2017; EUGENIO, 2020a). 

 Levando em consideração o ambiente escolar, a apropriação desses elementos 

pode se dar de duas formas57 : por meio da Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ) e 

pela Gamificação. Em ambas, é fundamental que aconteça uma integração do jogo ou 

daquilo que este instrumento oferece com a intencionalidade educativa do professor.  

No caso específico deste estudo, foi adotada a Aprendizagem Baseada em Jogos 

como metodologia, uma vez que elaboramos58 três jogos – um digital, um físico e um 

híbrido (físico e digital) –, com o objetivo de favorecer, na aula de espanhol, o 

desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a cidadania no aluno. 

Isso posto, parece-me importante reforçar que essa proposta considerou as 

características evocadas por Eugenio (2020a; 2017/2020b) e o consequente 

engajamento no nível cognitivo e emocional que os jogos despertam nas crianças e 

jovens, para procurar promover experiências de aprendizagem divertidas e 

desafiadoras.  

Tendo situado o projeto desenvolvido nesta pesquisa dentro da Aprendizagem 

Baseada em Jogos, convém esclarecer a seguir o que caracteriza essa metodologia de 

ensino e em que medida ela se diferencia da Gamificação.  

  

 
57 É interessante destacar que tanto a Aprendizagem Baseada em Jogos como a Gamificação podem ser 
usadas em outros contextos, além do meio educacional, tais como empresas. Segundo Eugenio (2020a, 
p. 70): “é muito importante entender antes de tudo qual é o problema com o qual você está lidando e o 
seu propósito enquanto professor ou líder de equipe”, para então optar por uma abordagem ou outra. 
Um maior detalhamento das duas metodologias será feito na próxima seção. 
58 Em parceria com o game designer Júlio César Souza Scarabelli, desenvolvemos os jogos Creador de 
personajes, Historias ocultas e En la escuela, os quais serão apresentados no Capítulo 2. 
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1.3.2.2. Aprendizagem Baseada em Jogos e Gamificação 

 Durante o desdobramento desta investigação, muitas foram as vezes em que 

colegas de pós-graduação e eu associamos a proposta de ensino de espanhol mediada 

por jogos aqui desenvolvida com a Gamificação59. Por esse motivo, também aconteceu 

de eu receber indicações de eventos e leituras que abordavam esse tema. Essas 

situações, embora dirigidas a encaixar este quadro investigativo dentro de uma moldura 

à qual ele não pertence, contribuíram para que eu melhor compreendesse a 

Aprendizagem Baseada em Jogos como o lugar onde este estudo se encaixa. Portanto, 

parece-me ser de extrema pertinência refletir um pouco sobre os dois conceitos, 

começando pela Gamificação. 

 Saber o que a proposta desenvolvida nesta dissertação não é, segundo Eugenio 

(2020a, p. 70), “parece confuso, mas o princípio de exclusão é uma estratégia que nosso 

cérebro utiliza para escolher e abraçar com mais força um determinado conceito ou 

ideia”. 

 A Gamificação é geralmente entendida como o uso dos elementos e mecânicas 

de jogos em contextos que não o de jogo. O termo, concebido por Nick Pelling em 2002, 

ganhou ênfase após o TED Jogando por um mundo melhor (2010)60, no qual a designer 

norte-americana de games Jane McGonigal proferiu um discurso sobre os meios que os 

jogos61 dão aos jogadores para desenvolver, dentro do jogo, comportamentos também 

desejáveis para resolver problemas em situações do mundo real, tais como: vontade de 

trabalhar duro para perseguir seus objetivos, colaboração com outros e trabalho em 

equipe, habilidade de agir imediatamente para enfrentar um desafio e entusiasmo por 

adquirir conhecimento em um determinado assunto. Após isso, novos modelos de 

 
59 Muitas pessoas confundem Aprendizagem Baseada em Jogos com Gamificação porque, segundo 
Eugenio (2020a, p. 70), esta última “é uma palavra nova, a buzzword que seduz e muitas vezes gourmetiza 
a prestação de serviços.”  Por buzzword, entende-se “uma palavra ou expressão de uma área em particular 
que se torna popular por ser muito usada, especialmente pelos meios de comunicação”. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-portuguese/buzzword. Acesso em: 29 out. 2021. 
60 No original: Gaming can make a better world (2010). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM. Acesso em: 09 nov. 2021. 
61 McGonigal se refere especialmente aos jogos online, a exemplo de World of Warcraft (2004), um 
ambiente de resolução de problemas via colaboração ideal. Nele é dada ao jogador uma missão adequada 
ao seu nível atual no jogo, ou seja, um desafio que, estando no limite de sua capacidade, ele pode superar 
contando com a ajuda de diferentes personagens entre os quais há uma relação de confiança. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM. Acesso em: 09 out. 2021. 
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negócios começaram a surgir, pois percebeu-se que conectar um produto com uma 

experiência marcada por elementos de jogos envolvia o consumidor no propósito que 

era disponibilizado (EUGENIO, 2021).  

 Desde então, a Gamificação tem se destacado como um método comprometido 

a motivar uma mudança de comportamento humano, aplicado em diferentes áreas, 

sendo definido por Karl Kapp (2012, p. 125 apud Eugenio, 2020a, p. 65) como: “o uso 

das mecânicas62 baseadas em jogos, da sua estética63 e lógica64 para engajar as pessoas, 

motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas em contextos de não 

jogos”. 

 A título de exemplo, no mundo dos negócios, a empresa iFood65 se vale da 

Gamificação ao estabelecer um processo de bonificação por boa conduta aos 

entregadores vinculados a sua plataforma. Segundo Tauana Albuquerque (2019), 

gerente de logística da marca, o objetivo do programa é incentivar os parceiros a 

atuarem de forma segura e manterem boas práticas, tanto no trânsito, como no 

atendimento dos consumidores. Assim, os entregadores podem receber pontos com 

base no valor das gorjetas recebidas e das entregas realizadas. Por exemplo, oito pontos 

são acumulados a cada quatro entregas, às quais, sendo atribuído o valor mínimo de um 

real e cinquenta centavos para a gorjeta, podem somar mais seis pontos, alcançando o 

limite diário estabelecido pela marca de catorze pontos. Com pontos acumulados, os 

entregadores podem desbloquear os níveis dentro do programa e ter acesso a vários 

benefícios (IFOOD..., 2019). 

No tocante ao âmbito educacional, professores e especialistas da área 

perceberam a Gamificação como uma oportunidade de desenhar experiências de 

aprendizagem nas quais o aprendiz se sentisse motivado a atingir os objetivos 

pedagógicos compartilhados por ele e pelo docente ou plataforma educativa.  

 
62 Mecânica: dado (rolar dados), recompensa (fez a atividade ande duas casas), punições (tirou um no 
dado, fique sem jogar), cronômetro (acabou o tempo, perdeu) etc. KAPP, 2012 apud EUGENIO, 2021. 
63 Estética (design): imagens, botões, ícones, feedback, animações e sons etc. KAPP, 2012 apud EUGENIO, 
2021. 
64 Lógica (dinâmicas): competição (batalha entre times), colaboração (jogadores colaboram para atingir 
um objetivo comum), sorte ou revés (tirou cinco no dado, precisa eliminar alguém), jornada solitária etc. 
KAPP, 2012 apud EUGENIO, 2021. 
65 Empresa brasileira de tecnologia aplicada ao universo da alimentação. É conhecida por sua plataforma 
web e aplicativo móvel de mesmo nome, através dos quais são feitos pedidos e entregas de alimentos 
online. Fonte: https://institucional.ifood.com.br/ifood. Acesso em: 30 out. 2021. 
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Não se pode, porém, falar em plataforma educativa gamificada sem falar no 

Duolingo (2011). Ele é uma amostra clássica de plataforma web e aplicativo móvel66 que 

tem como proposta de valor o ensino e aprendizagem de novos idiomas a partir da 

mecânica, estética e lógica dos jogos. Por exemplo, os conteúdos dos cursos são 

distribuídos em níveis, dentro dos quais é preciso concluir determinada quantidade de 

exercícios para se ter acesso às atividades seguintes. Quando se termina uma tarefa, são 

acumulados pontos e lingots67 que podem ser trocados por superpoderes, sendo um 

deles a conquista de roupas novas para o simpático mascote Duo68. A competição é 

garantida por uma divisão ranqueada dos usuários, entre os quais também se estimula 

a cooperação, já que, em caso de dúvida, há a possibilidade de interagir com outro 

estudante mais experiente e, inclusive, acompanhar as atividades deste no recurso 

digital (MELO, 2020; DUOLINGO..., 2016). Dito de outra forma, entre os elementos 

mencionados na seção anterior como próprios de um jogo, o Duolingo reúne fases, 

recompensas, personagens, competição e colaboração.  

 Pensando a Gamificação como uma metodologia que “incentiva o aluno a 

progredir no conteúdo, motiva a ação e reforça o conhecimento e o comportamento 

desejados” (EUGENIO, 2020a, p. 85), variados são os usos quando se trata de inseri-la 

no ambiente escolar. Entres eles estão: construção de conhecimentos conceituais, 

declarativos e factuais; revisão de conteúdos; estímulo para o aluno cumprir uma tarefa 

dada pelo professor antes da aula69 (tal como ler um texto ou assistir um vídeo); 

 
66 O Duolingo inclui, ainda, entre os seus produtos, um exame digital de avaliação de proficiência em 
inglês. Disponível em: https://englishtest.duolingo.com/es. Acesso em: 30 out. 2021. 
67 Moeda virtual, também conhecida como gema, utilizada para comprar itens na loja da plataforma web 
ou do aplicativo móvel. Com essa moeda é possível, por exemplo, comprar novos trajes para o 
personagem Duo.  
68 A coruja verde, além de ser o símbolo da empresa, interage com os usuários e os incentiva a terminarem 
as atividades. Fonte: https://apps.apple.com/br/story/id1463847719. Acesso em: 30 out. 2021.   
69 Este uso se refere a combinar a gamificação com a modalidade sala de aula invertida, definida, segundo 
os esclarecimentos do Dr. Adolfo Tanzi Neto e da professora e coordenadora de tecnologia e inovação da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc – SP) no especial de reportagens sobre 
metodologias ativas da Nova Escola, como: “uma prática em que o professor inicialmente propõe aos 
alunos realizar uma tarefa específica ou pesquisar sobre determinado conteúdo antes de uma aula. Assim, 
durante a aula, o docente utiliza o que foi feito pelos alunos e, se necessário, complementa com mais 
explicações, momentos tira-dúvidas e com atividades e debates sobre o tema. A sala de aula invertida é 
um dos modelos de ensino híbrido”. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/20630/especial-
metodologias-ativas-o-que-sao-as-metodologias-ativas-e-como-funcionam-na-pratica. Acesso em: 31 
out. 2021. 
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acompanhamento do aprendizado do aluno e conexão duradoura deste com o conteúdo 

(a partir de uma dinâmica semelhante às barras de progresso dos jogos digitais); 

feedback imediato; aumento da dificuldade a cada fase; pontuações e outros aspectos 

oriundos dos jogos (EUGENIO, 2020a). 

 Um professor que recorre a esse meio pode optar basicamente por dois 

caminhos: o primeiro é a Gamificação estruturada, e, o segundo, a Gamificação de 

conteúdo (KAPP, 2013).  

De acordo com Kapp (2013), a Gamificação estruturada é a aplicação de 

elementos de jogos para estimular um aluno a cumprir os objetivos de aprendizagem 

sem mexer no conteúdo, ou seja, a estrutura que contorna o conteúdo é alterada. 

Devido ao seu caráter processual, ela costuma ser mais indicada para modificar a 

experiência de aprendizagem durante “um bimestre, um semestre ou o ano letivo 

inteiro” (EUGENIO, 2020a, p. 90). Assim, é possível atribuir pontos a cada tarefa 

executada pelo estudante e ao final do bimestre dar a ele uma recompensa (EUGENIO, 

2020a). 

Por outro lado, na Gamificação de conteúdo, como o próprio nome sugere, o 

conteúdo é remodelado a fim de que se assemelhe a um jogo (KAPP, 2013). Seu uso é 

mais recomendado de forma pontual, por isso é comum, durante uma aula, o emprego 

de recursos como o Kahoot70, no qual o aluno responde a questionários que operam 

com a linguagem dos jogos (EUGENIO, 2020a). 

 Há ainda um aspecto importante a ser considerado a respeito da Gamificação: a 

estreita relação desta com a esfera digital. Esse vínculo está associado a uma condição 

contemporânea na qual novas formas de trabalhar, construir, interagir e se divertir são 

marcadas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

  Segundo Eugenio (2020a, p. 18), “é possível trabalhar com a Gamificação sem 

uso de tecnologia digital”, mas para o docente, processos de gamificação unicamente 

analógicos são mais laboriosos, pois    

 

 

 
70 Kahoot! Disponível em: https://kahoot.com. Acesso em: 31 out. 2021. 
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costumam demandar uma quantidade enorme de material impresso, uma 
logística de organização dos alunos que pode esgotar a cognição do professor 
e um trabalho árduo de muitas horas de planejamento e organização dos 
materiais utilizados durante a aula (EUGENIO, 2020a, p.18). 

 Valendo-se desse recurso, o educador pode ainda construir uma prática mais 

familiar para as atuais gerações acostumadas a usar dispositivos móveis, para se 

comunicar através de aplicativos de mensagens instantâneas, produzir, compartilhar e 

consumir conteúdo de diferentes formatos em streaming, redes sociais e games.  

 Particularmente, o jogo digital, percebido como uma nova maneira de crianças e 

jovens experimentarem a tecnologia para se divertir e se relacionar com o mundo, tem 

se destacado como base para processos de ensino e aprendizagem gamificados. 

 A esse respeito, na seção anterior, já foram mencionadas algumas das 

características associadas aos jogos, tanto físicos como digitais, que despertam 

implicações emocionais nos jogadores e a consequente atenção dos professores a ponto 

de incorporarem suas mecânicas, estética e lógica na sala de aula. Quanto aos jogos 

digitais, convém, ainda, sublinhar elementos específicos. 

 Para Salen (2013/2014), um aspecto interessante do jogo digital é o feedback 

imediato e constante, ou seja, ao longo do jogo, o jogador continuamente recebe 

informação acerca de seu desempenho: em que precisa se esforçar, qual a próxima ação 

a ser feita e o que precisa melhorar. A autora e game designer pontua que a sala de aula, 

assim como o jogo digital, deve ser entendida como um ambiente rico em dados 

produtivos, tanto para o aluno como para o professor.  

 Eugenio (2017/2020b), por sua vez, acrescenta que, dentro dos jogos digitais, há 

cenários virtuais, personagens e desafios, de acordo com os quais o aluno precisa tomar 

decisões, o que o implica em uma atividade interativa com propósito. O autor também 

ressalta que sua linguagem tecnológica, tão característica aos estudantes71, demanda o 

uso de recursos que eles já utilizam no cotidiano, tais como celulares e tablets.  

 Essas particularidades apontadas por Eugenio (2017/2020b) e Salen (2013/2014) 

reforçam a ideia de que não apenas os elementos dos jogos podem ser usados em uma 

 
71 É importante ressaltar que essa condição é válida para um perfil de estudantes específico (na condição 
privilegiada da escola onde foi desenvolvido este estudo, por exemplo). Considerando a realidade 
heterogênea brasileira, há ainda exclusão ao acesso às tecnologias dentro da esfera estudantil. 
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aula, mas também o próprio jogo pronto tem potencial para ser empregado com um 

propósito de aprendizagem específico.  

 Um ponto interessante é que alguns jogos prontos são mais facilmente 

transpostos e/ou adaptados para contextos educacionais. Frente a isso, Marczewski 

(2020), levando em conta os jogos digitais, os classifica em quatro categorias a partir das 

quais essa realidade pode ser mais bem compreendida: entretenimento, arte, 

advergames e serious games [jogos sérios]. 

 Segundo o autor, jogos como Call of Duty72, destinados ao entretenimento, são 

procurados pela maioria das pessoas unicamente para diversão. Em contrapartida, ele 

considera um jogo como Proteus (2013) “mais arte do que jogo”, já que não se nota um 

objetivo definido além de o jogador imergir em uma experiência contemplativa (JÚNIOR, 

2013). Já os advergames são criados para anunciar um produto: “o jogo é real, um game 

propriamente dito, mas em determinado ponto é usado para tentar te vender alguma 

coisa”73. Por fim, os serious games [jogos sérios] são aqueles em que o foco ultrapassa 

o puro entretenimento, pois sua finalidade é ensinar algo ou alcançar um objetivo no 

mundo real.  

Estes últimos são divididos por Marczewski (2020) em outros três tipos: jogo de 

ensino, jogo significativo (ou jogo para o bem) e jogo com propósito. O primeiro 

apresenta um caráter instrucional (o autor usa o exemplo de um jogo feito para ensinar 

ao jogador como se usa uma ferramenta74 de desenhar interfaces). O segundo é definido 

como um jogo que procura transmitir uma mensagem significativa e promover uma 

mudança, se possível. O terceiro é um tipo de jogo através do qual se pode obter um 

resultado direto no mundo real. Para ilustrar, o autor cita Genes in Space: “um divertido 

jogo de exploração espacial no qual você mapeia genomas para ajudar na luta contra o 

câncer no mundo real”75. 

 Dentro do âmbito dos serious games [jogos sérios], Eugenio (2017/2020b) 

explica que um jogo comercial como Minecraft (2011), a princípio orientado para o 

 
72 Call of Duty: série de jogos de disparo de estilo bélico. Primeiro título (2003), último título (2020). 
73 No original: The game is real, it plays like a game, but at some stage, it is being used to try and sell you 
something. Marczewski, 2020. 
74 Playsketch. Disponível em: http://playsketch.com. Acesso em: 1 nov. 2021. 
75 No original: Genes in space is a fun space shooter game that also has you mapping genomes to help the 
fight against cancer in the real world. Marczewski, 2020.  
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entretenimento, é usado em projetos educacionais variados. Considerando que nesse 

jogo há a possibilidade de diferentes jogadores interagirem no mesmo servidor para 

construir, minerar, combater criaturas e explorar a paisagem, professores começaram a 

planejar diversos projetos com ele em suas disciplinas, o que, por um lado, os motivou 

a criar comunidades de docentes para trocar ideias de aulas, e, por outro, levou os 

próprios desenvolvedores76 deste jogo a perceberem essa demanda e a lançarem a 

Minecraft Education Edition (2016): uma plataforma onde se encontra um jogo 

Minecraft com características voltadas para a educação. 

 Indo um pouco além de jogos comerciais, em que se observa uma possibilidade 

de uso com um propósito de aprendizagem que ultrapassa a diversão, os jogos, tanto 

digitais como físicos, podem ser criados com uma finalidade pedagógica explícita. Como 

elucida Eugenio (2020a, p. 72): 

em jogos projetados especificamente para a educação, conhecidos como 
jogos educacionais, jogos educativos ou edutenimento, conteúdo e 
jogabilidade são criados especificamente para abordar temas de interesse de 
um professor. 

Quando um jogo, digital ou físico, é usado para mediar um processo de 

aprendizagem, é necessário pensar que se está diante da Aprendizagem Baseada em 

Jogos. Melhor dizendo, essa metodologia consiste na apropriação de jogos no meio 

educacional, sejam os já existentes e potencialmente adaptáveis ao contexto escolar ou 

os especialmente desenhados para atender a um tópico a ser desenvolvido com os 

alunos. 

 É importante ressaltar que o uso de jogos educativos na sala de aula não exclui a 

possibilidade de considerar o entretenimento em situações de ensino.  Pelo contrário, a 

inserção de jogos no cotidiano escolar significa desenhar experiências de aprendizagem 

nas quais um objetivo pedagógico e a diversão são combinados com um recurso 

amplamente utilizado pelo aluno em sua realidade social. 

 Isso pode ficar mais claro no diagrama a seguir, a partir do qual se estabelece a 

relação entre a Aprendizagem Baseada em Jogos e todos os pontos acima discutidos, 

 
76 Mojang Studios (2009). Empresa sueca de criação de jogos digitais, comprada pela Microsoft em 2014. 
Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/09/microsoft-compra-criadora-de-
minecraft-por-us-25-bilhoes.html. Acesso em: 2 nov. 2021. 
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acerca do propósito a que se destina um jogo comercial em geral, um jogo sério e um 

jogo educativo. 

 

Figura 4. Aprendizagem baseada em jogos e jogos sérios, jogos educativos e jogos focados no 
entretenimento 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

Extraído e adaptado de Eugenio (2020a, p. 71). 

  

Diferentemente da Gamificação, essa metodologia de ensino e aprendizagem 

remonta, segundo Silva (2020, p. 03), “a tempos imemoráveis”.  Dentro da didática das 

línguas, em particular, a autora assinala que o jogo usado como recurso educativo já 

está presente há cinco mil anos e, ainda assim, 

cinco milênios de prática ludo-educativa não impedem os autores de 
Innovating Pedadogy 2019 (FERGUSON et al., 2019) de classificar a 
aprendizagem lúdica no primeiro lugar entre as dez tendências educativas 
inovadoras do ano77 (SILVA, 2020, p.03; tradução nossa). 

 Em face desse dado, é necessário lembrar também que, no decurso do tempo, 

diversos foram os autores que refletiram [e há tantos outros que ainda refletem] em 

suas investigações sobre a importância da educação mediada por jogos. Como já 

discutido anteriormente, Vigotski (1930/2007), por exemplo, sustentou em sua teoria o 

quão fundamental é o jogo para o desenvolvimento pleno da criança, ao favorecer o 

exercício das funções mentais e o despertar da imaginação. 

 
77 Cinco milenios de práctica ludo-educativa no impiden a los autores de Innovating Pedagogy 2019 
(FERGUSON et al., 2019) clasificar el aprendizaje lúdico en el primer lugar entre las diez tendencias 
educativas innovadoras del año. Silva, 2020, p.03. 
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 Diante do panorama traçado [e dada a contribuição da Aprendizagem Baseada 

em Jogos na educação], é preciso reiterar que, nesta pesquisa, foram desenhados jogos 

digitais e físicos para mediar a aprendizagem de conteúdos linguísticos e culturais e o 

desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a cidadania na aula de 

espanhol como língua estrangeira. 

Pensando, ademais, nos tipos de jogos usados no âmbito deste estudo, entende-

se que estes são jogos educativos por terem sido produzidos de forma a atender uma 

intencionalidade pedagógica explícita da professora-pesquisadora. Ao serem 

observados segundo a distinção proposta por Marczewski (2020), esses jogos podem ser 

classificados dentro da categoria de jogos sérios significativos, pois, mais além de 

divertir, seu propósito é procurar proporcionar ao aluno a oportunidade de refletir 

acerca de temas que talvez antes nunca tenham atravessado sua mente. 

 Com efeito, tanto a Aprendizagem Baseada em Jogos quanto a Gamificação são 

metodologias que buscam alcançar um propósito.  

Na primeira, os objetivos que se pretende atingir podem ultrapassar a esfera do 

jogo (onde há problemas e habilidades a serem trabalhados) e produzir um impacto 

sobre o mundo exterior ao jogo. Por exemplo, a proposta de ensino de espanhol 

mediada por jogos desenvolvida neste estudo procurou promover no aluno 

competências relacionadas à educação para a cidadania.  

Na segunda, o impacto sobre o mundo exterior ao jogo está orientado a 

atravessar a realidade de aprendizagem, pois se instaura um compromisso com a 

motivação do aluno e uma intenção pedagógica a ser perseguida, ou seja, há um 

processo que procura engajar o aluno a entrar em contato com a proposta e agir para 

cumprir os objetivos estabelecidos pelo professor (EUGENIO, 2020a). 

O ponto em comum entre as duas metodologias não é, então, o jogo como 

produto, mas sim as características e percepções que teóricos e jogadores constroem 

acerca dele. Isso fortalece seu valor educativo e didático e leva professores e 

especialistas da área educacional a associarem o jogo e/ou seus elementos a uma 

intencionalidade pedagógica específica.  

 Por fim, é indispensável realçar que, embora possa fazer certo sentido aproximar 

a Aprendizagem Baseada em Jogos da Gamificação, ambas são metodologias diferentes. 

Na Aprendizagem Baseada em Jogos, o uso de jogos digitais e físicos é o meio pelo qual 
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se busca favorecer um processo de aprendizagem. Já a Gamificação deve ser entendida 

como “um dialeto que emergiu a partir do jogo” e pode ser aplicado em contextos não 

diretamente associados a jogos (EUGENIO, 2020a, p. 73-74). Assim, características como 

os níveis, progressões e pontuações são transpostas de forma lúdica para ambientes 

analógicos ou virtuais de aprendizagem (EUGENIO, 2020a). 

 Trazendo a questão da Aprendizagem Baseada em Jogos para a área de estudo 

deste trabalho [ensino de espanhol como língua estrangeira], abordarei a seguir o uso 

do jogo na didática de línguas e culturas estrangeiras. 

 

1.3.3. O lúdico na didática de línguas e culturas estrangeiras 

Esta seção discorre sobre o conjunto de atividades lúdicas que são incluídas 

dentro da denominação jogo na área de ensino de línguas estrangeiras, desde antes da 

Abordagem Comunicativa até o surgimento da perspectiva acional (designada Enfoque 

orientado à ação) e os elementos de convergência de ambas com práticas pedagógicas 

recentes. O objetivo é oferecer um breve panorama histórico a partir do qual seja 

possível compreender quando aparece o conceito de jogo tal como é conhecido em dias 

atuais (a exemplo do jogo digital) e de que forma se dá o uso desse recurso como 

instrumento mediador do ensino e aprendizagem de línguas. Para isso, é importante 

recordar uma questão já discutida neste estudo: “o que os autores nomeiam ‘jogo’ tem 

conotações diacrônicas e sincrônicas distintas” 78 (SILVA, 2020, p. 11; tradução nossa). 

 A Abordagem Comunicativa deve ser considerada como um ponto divisor na 

linha cronológica da noção de jogo, pois com a sua chegada se deu uma profunda 

transformação do que era entendido por jogo e seu consequente papel dentro da 

didática de línguas e culturas estrangeiras (SILVA, 2020). Portanto, é interessante saber 

como está configurada essa temática antes e depois do início dessa abordagem. 

 Valendo-se dos “métodos convencionais”79 de ensino e aprendizagem de 

idiomas, Silva (2012, 2020) explica que as práticas lúdicas anteriores ao marco 

 
78 [...] lo que los autores llaman “juego” tiene connotaciones diacrónicas y sincrónicas distintas. Silva, 
2020, p.11. 
79 A modo de ilustração, no contexto da aula de espanhol como língua estrangeira, é possível mencionar 
os métodos tradicional, direto, áudio-oral e situacional. No caso da didática de francês, Silva (2012, p. 33) 
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comunicativo eram restritas, em geral, aos modelos da treta (artimanha), recreo 

(diversão) e relleno (enrolação) e tinham sentido em três circunstâncias, 

respectivamente: tornar mais leve uma prática necessária e fastidiosa (repetição de 

estruturas linguísticas), atribuir uma recompensa após uma atividade laboriosa, e, 

preencher uma lacuna na aula, a fim de complementar um conteúdo programático já 

cumprido. Nessa perspectiva, o jogo era entendido como “um elemento meramente 

acessório, quando não incômodo e definitivamente inadequado”80 (SILVA, 2012, p. 33; 

tradução nossa). 

 Com o advento da Abordagem Comunicativa, por volta da década de setenta, 

esses modelos são substituídos por outros nos quais se começa a ver no jogo “uma 

ferramenta para explorar as possibilidades da língua”81 (SILVA, 2012, p. 34). Entre eles 

estão: os jogos com a língua e a linguagem (jogo como combinatória82); dramatização, 

juegos de roles83, improvisação e simulação global (jogo como expressão dramática) e 

jogo como expressão da criatividade (SILVA, 2020). Todos esses paradigmas já haviam 

aparecido no percurso histórico do ensino de línguas até mesmo antes da própria 

didática de línguas e culturas se estabelecer como uma disciplina autônoma, porém, 

foram mais bem reconhecidos à medida em que passaram a ser sustentados por uma 

renovação metodológica, pretendida pela Abordagem Comunicativa, que abrangia:  

reivindicar o papel central do [aprendiz como] sujeito [ativo] da 
aprendizagem,[...]promover a diversificação dos materiais e das atividades, 
além de enfatizar a importância dos documentos autênticos e insistir na 
necessidade de considerar a situação de comunicação em sua totalidade84 
(SILVA, 2012, p. 34; tradução nossa). 

 
pontua que se trata dos métodos “directo, gramática-traducción, audio-oral, estructuro global audiovisual 
y funcional, así como de sus equivalentes en la didática de otras lenguas extranjeras”. 
 

80 [...] un elemento meramente accesorio, cuando no incómodo o definitivamente inadecuado. Silva, 
2012, p.33. 
81 [...] una herramienta para explorar las posibilidades de la lengua. Silva, 2012, p.33. 
82 Remete ao jogo segundo objeto de estudo da matemática, área que pouco a pouco lhe concede valor 
ao nele ver, segundo Silva (2020, p. 10; tradução nossa), “a arte de inventar novas combinações a partir 
de elementos preexistentes. No original: [...]el arte de inventar nuevas combinaciones a partir de 
elementos preexistentes. 
83 Jogo simulado em que o aluno assume um papel e representa situações da vida real.  
84 [...] reivindicar el papel central del sujeto del aprendizaje y al promover la diversificación de los 
materiales y las actividades, además de subrayar la importancia de los documentos auténticos e insistir 
en la necesidad de tomar en cuenta la situación de comunicación en su globalidad. Silva, 2012, p.34. 
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 A partir desse momento, começou a se abrir um espaço maior para o lúdico na 

aula de idiomas e a se estabelecer uma relação cada vez mais propícia para a simetria 

dessas práticas com as novas tendências da didática de línguas e culturas. Em 2001 

surge, por exemplo, o Enfoque orientado à ação, no qual o jogo, segundo aponta Silva 

(2012, 2020), deveria ser considerado um instrumento oportuno para propor tarefas na 

sala de aula, uma vez que ele, assim como a tarefa, promove uma ação voltada à 

persecução de um objetivo, um uso autêntico da língua e o desenvolvimento de 

estratégias que vão além do desempenho linguístico (SILVA, 2012, 2020; INSTITUTO 

CERVANTES, 2002).  

Contudo, a autora acrescenta que, no Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECR) – documento que fundamenta o Enfoque para a ação –, há 

apenas breves considerações em torno das atividades lúdicas.  

Por um lado, é indicado que “o uso da língua para fins lúdicos desempenha 

frequentemente um papel importante na aprendizagem e desenvolvimento da língua, 

mas não se restringe ao âmbito educativo.”85 (INSTITUTO CERVANTES, 2002, apud SILVA, 

2020, p. 15). Por outro, são dados exemplos de atividades lúdicas segundo três 

categorias: jogos de língua de caráter social, atividades individuais e jogos de palavras, 

sendo o jogo de tabuleiro um tipo de jogo de língua de caráter social, a cruzadinha uma 

entre as possíveis atividades individuais e o anúncio publicitário86 uma espécie de jogo 

de palavra (INSTITUTO CERVANTES, 2002; SILVA, 2020).  

 É importante ressaltar que, embora o jogo e seus aspectos não sejam destacados 

no QECR como um meio de enriquecer a perspectiva acional, os postulados desse 

enfoque e a ludicização crescente da sociedade têm permitido o florescimento de uma 

nova configuração da pedagogia lúdica (SILVA, 2012; 2020). 

 Nesse sentido, um fator que merece ser assinalado é a relação entre jogo e 

tecnologia. Com a popularidade alcançada pelo jogo digital no século XXI, acentuada 

pelo avanço da tecnologia, a possibilidade de maior interação do usuário com o jogo e 

 
85 El uso de la lengua para fines lúdicos a menudo desempeña un papel importante en el aprendizaje y en 
el desarrollo de la lengua, pero no se limita al ámbito educativo. Instituto Cervantes, 2002 apud SILVA, 
2020, p.15. 
86 Por exemplo: “disfruta la fruta” (INSTITUTO CERVANTES, 2002, p. 59). 
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a evolução da internet, novas práticas de jogo se tornaram cada vez mais frequentes na 

sociedade e incorporadas ao ambiente educacional.  

 Quando se trata do avanço tecnológico como facilitador não somente do acesso 

aos jogos digitais, mas também da atração que eles despertam em jogadores de todas 

as idades, é necessário pensar no aperfeiçoamento do jogo como produto e no 

desenvolvimento de novos dispositivos para jogar. O jogo em formato digital pouco a 

pouco conquistou os interesses do público pela evolução de seu design gráfico e a 

melhora nos sistemas que fazem o jogo rodar, nos quais se destacam a qualidade do 

som, cores e imagens capazes de potenciar a experiência do jogador que, por outro lado, 

também se viu ampliada devido ao surgimento das novas TIC. A título de exemplo, a 

Escola de Comunicação e Design Digital (ECDD, s/d) explicita que: 

o nicho que mais movimenta dinheiro no mercado de games no Brasil é, sem 
dúvida, o mercado mobile. De acordo com levantamento da Fundação Getúlio 
Vargas, o Brasil contava até abril de 2019 com cerca de 230 milhões de 
aparelhos celulares ativos. É improvável conhecer uma pessoa que não tenha 
um único jogo instalado no smartphone para passar o tempo no transporte 
público ou na fila do banco. 

 Outro importante aspecto que se destaca acerca da popularidade dos jogos 

digitais é a interação do usuário com o jogo. Com o passar do tempo, o jogador antes 

condicionado a reproduzir movimentos (andar para frente, andar para trás, coletar 

itens), passou a explorar cenários em visão 3D e, por fim, criar dentro do jogo. Esse 

poder que lhe foi atribuído em jogos como The Sims87 e Minecraft88 possibilitou maior 

liberdade criativa e protagonismo em sua ação (EUGENIO, 2020a). Ainda, o desenrolar 

da Web possibilitou a oportunidade de jogar online e compartilhar conteúdo com 

alguém que está em qualquer parte do mundo.  

 Como já antecipado e, uma vez mais, sublinhado por todos os pontos acima 

expostos, os benefícios da prática lúdica embebida pela tecnologia – e o grande 

potencial do jogo não somente digital, mas também físico – passaram a ser mais 

fortemente integrados em situações de ensino e aprendizagem, refinando a percepção 

 
87 The Sims: série de jogos de simulação social. Produzida inicialmente pela Maxis e posteriormente pela 
Eletronic Arts. Primeiro título: 2000. Último título: 2014. Fonte: https://www.sbt.com.br/variedades/sbt-
games/fiquepordentro/153594-revolucao-dos-games-conheca-as-origens-e-a-evolucao-de-the-sims. 
Acesso em: 9 nov. 2021. 
88 Primeiro título: 2009. Último título: 2011. Cf. Aprendizagem Baseada em Jogos e Gamificação. 
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sobre o jogo inserido na sala de aula e a configuração da pedagogia lúdica que, hoje, 

está marcada por duas tendências: a Gamificação e a Aprendizagem Baseada em Jogos.  

 Com isso, não se pretende dizer que a apropriação do jogo é um elemento 

recente na didática (SILVA, 2020), mas sim expressar que práticas lúdicas apoiadas pelo 

uso de jogos digitais e físicos apresentam características que intencionam à 

reestruturação de um novo espaço educativo onde os papéis atribuídos ao professor e 

ao aluno dialogam com uma postura mais ativa do aluno e menos expositiva por parte 

do professor. 

 Nessa direção, é pertinente retomar o jogo em sua condição de tarefa autêntica, 

pois ele favorece o desenvolvimento de uma ação na qual o aluno assume maior 

protagonismo para resolver um desafio e alcançar um objetivo. No que concerne ao jogo 

educativo utilizado na aula de língua estrangeira, essa ação pode estar entrelaçada, 

entre outros pontos, com o desenvolvimento das atividades comunicativas da língua, 

competências linguísticas e gerais, e com a atuação em diversos âmbitos da vida social 

(SILVA, 2012). Pode, também, estar atrelada a uma finalidade pedagógica que acentua 

o valor educativo do ensino de línguas, implicando o aluno na discussão de questões 

sociais que afetam o nosso sistema de relações, como é o caso da proposta desenvolvida 

nesta pesquisa. 

 Buscando ilustrar a relação entre aprender um idioma e a imersão em um plano 

imaginário onde se permite ao aluno ser o agente de sua experiência de jogo, Leffa et 

al. (2012, p. 226) salientam: 

o videogame, ao mesmo tempo em que exige o conhecimento da língua para 
ser jogado, propicia sua aprendizagem [...]. Ainda, mais do que aprender a 
falar e a escrever, o aluno, com o game, tem a possibilidade de “aprender a 
ser”, convivendo com diferentes identidades e explorando seus próprios 
avatares.  

 
 Essa dimensão da Aprendizagem Baseada em Jogos digitais e físicos como uma 

metodologia centrada na perspectiva do aprender ativamente com desafios, está 

intimamente ligada às Metodologias Ativas de aprendizagem. Por metodologia se 

entende uma gama de procedimentos, processos e técnicas utilizados pelos professores 

com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos alunos (VALENTE, 2018). Segundo 

Valente (2018, p. 28), 
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o fato de elas serem ativas está relacionado com a realização de práticas 
pedagógicas para envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas nas 
quais eles sejam protagonistas da sua aprendizagem. Assim, as metodologias 
ativas procuram criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes 
possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem e construir 
conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam, 
bem como desenvolver a capacidade crítica, refletir sobre as práticas 
realizadas, fornecer e receber feedback, aprender a interagir com colegas e 
professor, além de explorar atitudes e valores pessoais. 

  

 Conforme Moran (2018), as Metodologias Ativas podem ser implementadas na 

sala de aula de diferentes formas: Aprendizagem Baseada em Jogos, Gamificação, Sala 

de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada em Investigação e em Problemas, 

Aprendizagem Baseada em Projetos, entre outros. 

 No contexto desta pesquisa, já foi explicitado que a proposta de ensino de 

espanhol desenvolvida se deu por meio da inserção de jogos digitais e físicos na sala de 

aula, ou seja, da Aprendizagem Baseada em Jogos. Para tanto, foram desenhadas 

experiências de aprendizagem com o objetivo de procurar envolver o aluno no estudo e 

uso autêntico do idioma e na construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para a coexistência harmoniosa entre os cidadãos. Ainda, na qualidade de 

professora, o papel assumido foi o de orientar e questionar os alunos acerca de suas 

percepções sobre os temas levantados na aula de língua estrangeira. 

 Assim sendo, termina a descrição dos pilares teóricos que sustentam este 

estudo. No próximo capítulo, será oferecido o detalhamento dos aspectos 

metodológicos, a fim de proporcionar uma melhor compreensão de como se deu o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo 2 
*** 

O FAZER DA PESQUISA89  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
89 Título inspirado no trabalho de AMARANTE (2010). 
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 Neste capítulo serão apresentadas as escolhas metodológicas deste estudo: a 

natureza da pesquisa, seu contexto e participantes, antes de passar, em um segundo 

momento, à descrição dos instrumentos que possibilitaram produzir os dados para 

alcançar os objetivos do estudo. Por último, serão abordados os procedimentos de 

análise dos dados.  

 

2.1. Natureza da Pesquisa 

Pensando este estudo como uma construção dialógica do saber linguístico e de 

competências relacionadas à educação para a cidadania nas aulas de língua espanhola, 

a postura metodológica adotada foi a pesquisa-ação, por ser aquela que me permitiu 

implicar os participantes de modo colaborativo no problema sob observação. De acordo 

com Thiollent (2009, p. 16): 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Para o autor, a pesquisa-ação pressupõe um envolvimento ativo dos 

participantes para resolver, ou, pelo menos, esclarecer os problemas da realidade 

observada. Ele ainda ressalta que a participação do pesquisador consiste em organizar 

os caminhos da investigação desde a concepção até a avaliação de uma ação planejada 

(Thiollent, 2009). Nesse sentido, estaríamos diante de um “pesquisador e interventor”, 

consciente da necessária reciprocidade entre pesquisador e participantes (LEÓN & 

MONTERO, 2002, apud HERNÁNDEZ SAMPIERI et al., 2013, p. 514). 

 Na área educacional, a pesquisa-ação tem sido empregada de forma crescente 

como uma maneira de responder a uma inquietação ligada a uma prática pedagógica 

(THIOLLENT, 2009; ARANDA, 2011). É nesse contexto que surge o professor-

pesquisador, ao mesmo tempo interessado em buscar conhecimentos novos para 

compreender e intervir na situação estudada. A postura assumida pelo professor-

pesquisador, além de evidenciar os papéis de pesquisador e interventor, contribui para 

o denominado “processo cíclico da pesquisa-ação” (ARANDA, 2011, p. 97). Este surge, e 

também é renovado, a partir da já mencionada inquietação inicial. As fases 



 
 

90 
 

intermediárias do ciclo estão respectivamente organizadas em buscar conhecimentos 

novos, intervir sobre a prática (ação) e mudar ou reorientar as práticas do contexto 

estudado. Disso, resultaria uma contribuição científica possivelmente motivadora da 

reorientação de práticas em outros contextos, desencadeando, assim, novas 

inquietações e, por consequência, novas pesquisas. A autora sintetiza o processo com a 

seguinte figura: 

 

Figura 5. O ciclo da pesquisa-ação 

 

Fonte: Aranda (2011, p. 97). 

  

O ciclo definido por Aranda (2011) se aplica ao contexto específico deste estudo, 

uma vez que eu, como professora-pesquisadora, estive atenta ao que acontecia durante 

as experiências mediadas por jogos digitais e físicos, e fui também participante desse 

processo. Essa participação se deu através do planejamento e desenvolvimento de 

ações, tomada de decisões e da interação com os alunos ao longo das atividades. É 

importante ressaltar que esse meu engajamento no processo como professora-

pesquisadora nasceu do reconhecimento da importância de dirigir, permanentemente, 
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um olhar reflexivo sobre a minha prática. Foi, portanto, esse movimento reflexivo que 

apontou a necessidade de pesquisar e intervir sobre a minha ação em sala de aula. 

Posto isso, outra característica da pesquisa-ação que me interessa é que ela 

possibilita, mais além de resolver ou esclarecer um problema, articular uma estratégia 

de pesquisa e uma estratégia de ação (THIOLLENT, 2009; ARANDA, 2011). Para Aranda 

(2011, p. 88), essa associação entre pesquisa e ação conduz ao “duplo objetivo de 

modificar uma situação e produzir novos saberes a ela relacionados”.  

Ambos os autores, Thiollent (2009) e Aranda (2011), destacam a vontade de 

transformação de uma situação vivenciada como fator determinante para se 

desenvolver a pesquisa-ação. Essa faceta prática, no entanto, não deve sobrepor-se aos 

objetivos de pesquisa, pois os novos conhecimentos produzidos, além de atender a uma 

expectativa científica no campo das ciências sociais, orientam a dimensão da ação 

necessária para modificar a situação observada, ou ainda, aumentar a consciência das 

pessoas e grupos considerados. Para Montagne-Macaire (2007, apud ARANDA, 2011, p. 

95):  

A finalidade da pesquisa-ação é a de a de intervir sobre as práticas não 
exclusivamente para modificá-las, mas a fim de torná-las conscientes e de fazer com 
que sejam analisadas e compreendidas. A mudança em questão não representa uma 
revolução, mas sim uma evolução.  

Esse é o caso deste estudo. As práticas de ensino de espanhol já inseriam os jogos 

dentro da sala de aula de forma adequada e produtiva, mas ainda apresentavam 

potencial para um maior aprimoramento. Assim, na condição de professora, comecei a 

indagar-me como poderia considerar os interesses das “gerações acostumadas a jogar” 

(MORAN, 2015, p.18), a fim de elaborar experiências de aprendizagem de língua 

espanhola que, além de divertidas, fossem capazes de promover o desenvolvimento de 

competências relacionadas à educação para a cidadania. A criação de jogos digitais e 

físicos voltados para a construção de saberes linguísticos e para a formação cidadã90 

apresentou-se como uma alternativa para atingir esse objetivo. Apoiando-me na 

pesquisa-ação, dei início ao desenvolvimento e aplicação dos jogos nas aulas de 

espanhol do 7º ano do Ensino Fundamental II. Com o intuito de afinar procedimentos e 

 
90 Ao longo do texto, usarei os termos “formação cidadã” e “educação para a cidadania” como 
equivalentes. 
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objetivos, refleti ao longo de todo o processo e, para compreender os efeitos dos jogos 

na aprendizagem dos alunos, criei instrumentos91 para conhecer suas reflexões e 

percepções sobre os conhecimentos construídos com o apoio desses recursos. A partir 

dessa investigação, é possível, então, compreender o contexto estudado e contribuir, 

também, para reorientar futuras práticas didáticas da língua em questão. 

A participação da professora-pesquisadora, alunos e outros atores envolvidos na 

situação investigada, a busca por respostas e saberes acerca do questionamento da 

pesquisa e a proposta de possíveis ações para transformar ou fazer progredir a formação 

cidadã dos participantes sintetizam as características descritas anteriormente, e, 

também, são próprias desta pesquisa-ação. De forma mais específica, e considerando o 

contexto particular em que se insere este estudo, é possível organizar essas 

características partindo do que Aranda (2011) afirma sobre “estabelecer, desde o início, 

a orientação da pesquisa empreendida, ou seja, a finalidade de pesquisa ou finalidade 

de ação, e quais as ações da pesquisa e as funções da ação” (GOYETTE; LÉSSARD-

HÉBERT, 1987, apud ARANDA, 2011, p. 93-94) desta investigação, do seguinte modo92:  

 

1) responder a um questionamento de pesquisa ligado à inserção de jogos digitais 

e físicos na sala de aula para mediar o ensino e a aprendizagem de língua 

espanhola e o desenvolvimento de competências relacionadas à educação para 

a cidadania, e produzir conhecimentos novos para a área em que se insere o 

estudo (finalidade da pesquisa); 

2) propor uma evolução da ação pedagógica referente às práticas de ensino e 

aprendizagem de espanhol mediadas por jogos digitais e físicos (finalidade da 

ação); 

3) intervir sobre as práticas de ensino e aprendizagem de espanhol e de 

desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a cidadania em 

dado contexto (função da ação); 

4) analisar as percepções dos alunos sobre a experimentação com jogos, 

 
91 Como se verá mais adiante neste capítulo, utilizei diferentes instrumentos para acompanhar o 
envolvimento dos alunos nos jogos e sua percepção sobre eles. 
92 Os itens 1 a 4 foram adaptados de ARANDA (2011). 
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tecnologia, reflexão e aprendizagem de espanhol, e compreender os efeitos da 

intervenção para a evolução da prática pedagógica (função da pesquisa). 

Por último, tendo em vista o que foi exposto anteriormente, convém destacar, 

ainda, que este estudo se enquadra no paradigma qualitativo interpretativista. Celani 

(2005) explica que a pesquisa qualitativa prioriza tudo o que é criado e apenas existe 

nas relações sociais: crenças, atitudes, costumes, identidades. Para a autora, esse tipo 

de pesquisa denota um olhar sobre a vida social. A base interpretativista, por sua vez, 

permitiu focalizar a observação e a descrição das interações dos alunos dentro do 

contexto observado, e, interpretar os sentidos que eles constroem acerca do uso dos 

jogos digitais e físicos na aula de espanhol como língua estrangeira.  

Na próxima seção, mostrarei o contexto desta pesquisa e o perfil dos 

participantes. 
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2.2. O Contexto do Estudo 

 Conforme já foi mencionado, este estudo tem como foco três experiências de 

ensino e aprendizagem de espanhol mediadas por jogos digitais e físicos, a partir das 

quais se pretendia que o aluno aprendesse a língua e desenvolvesse competências 

relacionadas à educação para a cidadania. Essas experiências foram realizadas no 

contexto educativo formal de uma escola da rede privada de São Paulo. A seguir, 

apresento informações sobre os participantes da pesquisa e sobre a instituição em que 

esta foi desenvolvida.   

 

2.2.1. A Instituição  

 A escola particular onde foi realizada a presente pesquisa93 está situada na região 

sul da cidade de São Paulo. Fundada em 1944, a escola sempre teve a inovação como 

um de seus diferenciais.  

 Essa característica reflete sua preocupação em promover uma ação educacional 

de excelência dialogada com o que é contemporâneo, conforme anuncia em seu projeto 

pedagógico.  Para tanto, a instituição considera em sua proposta o valor ao professor, a 

uma estrutura tecnológica de qualidade, e o valor ao aluno, que se encontra em um 

espaço cuja essência é a sua formação pessoal e acadêmica.  Nesse sentido, dois eixos 

são prescritos como fundamentais: o fortalecimento da cultura humanista e da 

interdisciplinaridade.  

 Apoiando-se nisso, o colégio oferece em seu espaço físico, cantina, quadra de 

esportes (basquetebol, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez), ambulatório, 

biblioteca, anfiteatro, salas de aula equipadas com ar-condicionado, notebook para o 

professor e projetor, e salas multiuso, onde conteúdos de diversas disciplinas são 

agrupados em um mesmo projeto. Além disso, conta com um Centro de Integração de 

Equipes para os educadores, composto por poucas divisórias e uma mesa 

compartilhada, propício para a criação de aulas interdisciplinares. 

 Particularmente, no que diz respeito à estrutura tecnológica, há um 

 
93 Todas as informações aqui citadas foram fornecidas pelo site da escola < www.colband.net.br > e por 
docentes da instituição, incluindo a professora-pesquisadora.  
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Departamento de Tecnologia Aplicada à Educação que se dedica a capacitar e auxiliar os 

professores quanto ao uso de plataformas e aplicativos voltados ao ensino.  É 

disponibilizado um tablet a cada educador, dispositivo este que também devem ter os 

estudantes do Ensino Fundamental II como material obrigatório.  Um amplo número de 

pontos de acesso de WiFi garante, ademais, o uso da Internet e a mobilidade de toda a 

comunidade interna; ambos controlados por uma Equipe de Sistemas que é própria do 

colégio e cuida também do desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos que 

controlam frequência de alunos, correção de provas, diário de classe, distribuição de 

grade horária, entre outros. 

 A escola conta com: coordenação pedagógica e orientação educacional, na qual 

uma equipe de psicólogas, em colaboração com os professores, atua para acompanhar 

o processo escolar; Coordenadoria de Futuro e Carreiras, responsável por orientar o 

aluno do Ensino Médio que está em dúvida em qual carreira seguir; Coordenadoria de 

Marketing, Relações Institucionais e Cultural, com ingressos de cinema, teatro, visitas a 

museus e exposições, acantonamentos, viagens de estudo do meio, curso livre de 

teatro, debates etc.; e Departamento de Assuntos Internacionais, atuante no 

planejamento e execução das atividades internacionais do colégio e orientação sobre 

ingresso em universidades e outros cursos no exterior. 

 A organização do currículo, por sua vez, parece refletir todos os aspectos 

abordados anteriormente.  A escola possui os ciclos de Ensino Fundamental II, no 

período vespertino, e o Ensino Médio no período matutino, abrangendo um público com 

idades que variam entre onze e dezessete anos. Os componentes curriculares atendem 

às especificidades de cada disciplina, e podem também ser desdobrados em decorrência 

da natureza dos conteúdos e do fortalecimento das relações entre os saberes, como 

previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nessa direção, estão as seguintes 

disciplinas obrigatórias:  CPG, STEAM, STEM, SPACE, Coding e Disciplinas Eletivas. Abaixo 

uma breve descrição de cada uma delas: 

● CPG (Convivência em Processo de Grupo): uma aula semanal do 6º ano do 

Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio, cuja temática está relacionada à sexualidade, 

problemas de convivência na escola e às drogas;  

● STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Design, Math):  destinada aos 

alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, está baseada na integração de saberes das 
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áreas de exatas, biológicas e artes para implicar os estudantes na resolução de 

problemas reais; 

● Disciplinas Eletivas: são disciplinas semestrais, escolhidas de acordo ao 

interesse dos alunos, a serem cursadas ao longo do 2º e do 3º ano do Ensino Médio e 

caracterizadas por abranger as grandes áreas do conhecimento (linguagens, 

matemática, ciências da natureza, ciências humanas) de modo interdisciplinar e com o 

uso de distintas estratégias de aulas. No ano de 2019, foram oferecidas para o 2º ano, 

por exemplo, a eletiva de Literatura e cinema: transcriações de textos escritos no século 

XIX para o cinema, na qual se propõe o estudo comparativo de duas expressões 

artísticas: literatura e cinema, e, para o 3º ano, Física aplicada à medicina e aos esportes, 

em que estão relacionadas as aplicações da física na medicina e no esporte a partir de 

situações - problema. 

● SPACE (São Paulo - Apropriação Crítica do Espaço): essa disciplina, oferecida 

aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, consiste na exploração crítica do espaço 

urbano da cidade de São Paulo desde o seu funcionamento até a sua estética.  Com o 

intuito de alcançar esse objetivo, os docentes que a lecionam pertencem às áreas de 

Geografia, Artes, Arquitetura e Biologia.94  

● STEM (Science, Technology, Engineering and Math): direcionada ao 9º ano do 

Fundamental II, baseia-se na interdisciplinaridade, resolução de problemas, trabalho em 

equipe e habilidades socioemocionais.    

● Coding: integra diferentes disciplinas regulares do Fundamental II, através de 

projetos desenvolvidos com a lógica da programação.  

Com o intuito de ampliar os conteúdos segundo os interesses dos alunos, são 

oferecidas também atividades complementares. Para o Ensino Médio, envolvem 

esportes, língua e cultura espanhola, cálculo, investimentos financeiros, linguagem de 

programação, oficinas de desenho e de arquitetura, motores a combustão, design e 

processos criativos, teatro, cinema, e simulações de diversos órgãos das Nações Unidas 

sobre temas atuais de interesse mundial. Para o Ensino Fundamental II, além dos 

esportes, há oferta de oficinas de fotografia e da exploração do contexto forense a partir 

 
94 Inicialmente, o SPACE era uma extensão da disciplina de Geografia. Entretanto, ao longo dos anos, 
houve uma ampliação do conteúdo a partir do direcionamento de atenção para outras áreas (Artes, Física 
e Biologia, por exemplo), a fim de garantir uma nova perspectiva educacional para o curso. 
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do método científico. Vale ressaltar que essas atividades, na condição de cursos 

extracurriculares, podem ser alteradas de um ano para outro de acordo com a proposta 

pedagógica do colégio. Em todo caso, algumas delas, como o Espanhol, constituem ano 

após ano uma constante. Vejamos, a seguir, o lugar que a língua espanhola ocupa na 

instituição.  

 

2.2.2. O curso de Espanhol como língua estrangeira 

 A Língua Espanhola faz parte do currículo da escola desde 199695, quando seu 

caráter se restringia ao de curso extracurricular destinado a um grupo de alunos 

interessados do 2º ano do Ensino Médio.  As aulas do idioma, hoje ministradas por oito 

docentes, contam com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 2º ano do Ensino 

Médio, sob a forma de disciplina inserida na grade ou curso extracurricular.  

 Para o 1º e o 2º ano do Ensino Médio, o estudo dessa língua estrangeira é 

oferecido como curso extracurricular, no período vespertino.  Esses cursos são anuais e 

possuem carga horária de 100 minutos, distribuída em um único encontro semanal. São 

compostos por aproximadamente vinte e cinco estudantes que aprenderam o espanhol 

desde o 6º ano do Fundamental II nessa escola até alunos novos que tiveram menos 

contato com a língua. Apesar de não terem de se submeter a um processo seletivo de 

caráter eliminatório, os ingressantes realizam uma prova e são classificados nos níveis 

adequados às suas necessidades: Básico, Intermediário, Avançado ou Aperfeiçoamento.  

 Os conteúdos dos cursos aos quais me referi acima envolvem temas diversos 

para praticar a língua, criar repertório cultural e se preparar para o DELE (Diploma de 

Español como Lengua Extranjera), exame de certificação oficial aplicado pelo Instituto 

Cervantes nos níveis B1, B2 e C196 no próprio colégio. 

 No Ensino Fundamental II, todos os alunos têm, no mínimo, duas aulas de língua 

espanhola semanais. A disciplina faz parte da grade curricular desde o ano 2000 e, a 

 
95 As informações desta seção foram extraídas de <http://colband.net.br/linguagens-e-codigos/o-
diferencial-do-espanhol-no-band> e complementadas pela professora-pesquisadora e pela coordenadora 
do curso, docentes de língua espanhola na instituição. 
96 Distribuição de acordo ao grau de competência e domínio do idioma proposta pelo Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas. Para saber mais, recomendo consultar: 
https://saopaulo.cervantes.es/br/diplomas_dele/informacao_diplomas.htm. Acesso em: 11 jan.2021. 
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partir do sétimo ano desse ciclo, é organizada em Espanhol-Laboratório e Língua 

Espanhola, também conhecida pela comunidade interna como Espanhol-Teoria. Nas 

aulas de Laboratório97 são desenvolvidas as quatro habilidades que compõem o ensino 

de língua estrangeira (ouvir, falar, ler e escrever), mas com foco mais particular na 

produção escrita, compreensão auditiva e expressão oral, de modo a complementar a 

disciplina de Teoria. Há também uma especificidade quanto à organização do curso, que 

totaliza de modo geral 400 minutos por bimestre; para o 8º e 9º ano, a disciplina de 

Laboratório é oferecida no período matutino. Os grupos contam com meia turma do 

grupo de Teoria, ou seja, aproximadamente vinte alunos, e as aulas de 100 minutos são 

quinzenais. Já no 7º ano, embora a quantidade de alunos seja a mesma da ilustrada para 

o 8º e 9º ano (meia turma), a disciplina é oferecida no período vespertino e as aulas de 

50 minutos são semanais. A dinâmica de oferecimento das aulas de espanhol para o 7º 

ano, foco deste estudo, pode ser assim sintetizada: 

ü no total, os alunos têm 3 aulas semanais de 50 minutos cada; 

ü 2 aulas semanais: cerca de 35 alunos na sala com a mesma professora (Espanhol 

- Teoria); 

ü 1 aula semanal: turma dividida em salas paralelas e com duas professoras 

diferentes (Espanhol - Laboratório). 

 

Essa organização revela uma intenção pedagógica da escola de valorização da 

língua estrangeira98. Além disso, como já antecipei, a instituição busca estimular o 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam a relação entre os conhecimentos de 

diferentes disciplinas. No caso do curso de Espanhol como um todo, há algumas 

propostas que caminham nessa direção.  

 De forma a dar destaque aos participantes que são foco específico desta 

pesquisa – o 7º ano do Ensino Fundamental II –, convém contextualizar duas iniciativas 

do Departamento de Espanhol em conjunto com outras equipes da escola: o jogo digital 

Un Viaje por América del Sur: el misterio del mate robado (2016) e o projeto Coding - Mi 

 
97 A disciplina Espanhol – Laboratório integra a grade curricular da instituição desde 2002. 
98 Do meu ponto de vista, os princípios pedagógicos que norteiam o projeto desenvolvido na área de 
língua estrangeira são mais determinantes para o alcance de resultados positivos do que as condições 
(privilegiadas) socioeconômicas e de infraestrutura que caracterizam a instituição. 
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personaje. 

 O projeto Coding - Mi personaje foi desenvolvido concomitantemente a esta 

pesquisa, a partir da integração dos Departamentos de Espanhol e de Artes e a equipe 

Coding. O que antes já era uma iniciativa das disciplinas de Espanhol e Artes para a 

criação de uma história em quadrinhos em língua espanhola, remodelou-se com a 

inserção da lógica de programação. Dessa maneira, no ano de 2018, os alunos puderam 

transpor a arte em papel para o formato eletrônico, ao tecer comandos para os atores 

de uma história em quadrinhos digital.   

O jogo, por seu turno, é fruto de uma parceria entre três professoras de Espanhol 

do colégio, a já mencionada equipe de tecnologia aplicada à educação e uma empresa 

nacional para criação de games contratada para o projeto. O seu objetivo central é 

desenvolver as competências linguística, pragmática, social e multicultural do estudante 

de língua estrangeira, por meio de uma incursão lúdica em diferentes cenários do 

Uruguai e da Argentina (SILVA, R.; PONCE, S. M.; MARCHETTO, S. V. F., 2020). 

Destinado aos estudantes de cerca de 11 a 16 anos de Espanhol como língua 

estrangeira do colégio, o projeto Coding - Mi personaje foi aplicado, inicialmente, na 

disciplina de Língua Espanhola-Teoria com os alunos do 7º ano do Fundamental II. 

Naquela ocasião, entre os anos de 2016 e 2017, eu acompanhava as aulas como 

estagiária do Departamento de Espanhol, e esse jogo havia me interessado a ponto de 

começar a refletir sobre como articular a ação docente ao uso desse instrumento tão 

conectado à vida social do estudante. Pouco tempo depois, esse interesse inicial teve 

um desdobramento em decorrência da minha ação como docente. Através de uma 

vivência com jogos na disciplina de Laboratório de Espanhol para o 7º ano do Ensino 

Fundamental II, percebi o engajamento dos estudantes para completar as palavras 

pertencentes a um mesmo campo lexical dentro do limite de tempo estipulado por uma 

ampulheta. Quanto maior o número de palavras acumuladas, maiores eram as chances 

de avançar as casas do tabuleiro, superando a equipe adversária. Confesso que, logo 

após a aula, foi espontânea a minha reflexão sobre o envolvimento do grupo.  

Recuperei, então, um episódio anterior a este, quando participei do VI Ciclo de 

Inovação Pedagógica realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM 

- SP). Durante o intervalo de uma oficina, ao conversar com outra participante, conheci 

o livro ao qual me referi anteriormente: Volta ao Mundo em 13 escolas- Sinais do Futuro 
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no Presente (2013), organizado pelo Coletivo Educ-ação. A partir dessa leitura, pude 

conhecer o projeto pedagógico da escola Quest to Learn, e, ao refletir acerca da 

realidade compartilhada no parágrafo acima, comecei a indagar-me como poderia 

legitimar os jogos como um instrumento presente no dia-a-dia dos meus alunos dentro 

da sala de aula, a fim de tornar a aprendizagem de língua espanhola divertida e, mais 

além de um exercício linguístico, propulsora do desenvolvimento de competências 

relacionadas à educação para a cidadania.  

Para isso, realizei, no primeiro semestre de 2018, uma primeira sondagem 

informal com os alunos a respeito de seus hábitos de jogo e a possibilidade de 

organizarmos um bimestre de aulas de Laboratório de Espanhol mediadas por jogos 

digitais e físicos. A motivação demonstrada pelo grupo acentuou meu interesse em 

aprimorar minha prática de ensino, mediante o desenvolvimento de uma pesquisa-ação. 

Nesse momento, foi definido o grupo de participantes da pesquisa, cujas características 

serão descritas a seguir. 
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2.3. Os participantes da pesquisa 

Os dados que compõem esta pesquisa foram produzidos no decorrer de seis 

semanas, ao longo do quarto bimestre letivo do ano de 2018, durante o 

desenvolvimento da disciplina Espanhol – Laboratório, do curso de 7º ano do Ensino 

Fundamental II. Os participantes focais deste estudo foram 17 alunos dessa disciplina e 

eu, professora-pesquisadora. 

O projeto desenvolvido foi idealizado por mim, assim como as atividades que o 

integraram, que tiveram também a colaboração de um designer de jogos no processo 

de elaboração.  

 A seguir, serão compartilhadas informações acerca dos alunos e da professora-

pesquisadora.  

 

2.3.1. Os alunos  

No ano de 2018, o 7º ano do ciclo Fundamental II possuía 200 alunos, 

organizados a partir do 7º ano A até o 7º ano F99; cada turma reunia cerca de 35 alunos. 

Como visto, o curso de espanhol na instituição à qual me refiro nesta pesquisa está 

dividido em Teoria (disciplina na qual participam, juntos, cerca de 35 alunos) e 

Laboratório (disciplina em que os 35 alunos de Teoria se dividem em duas sub-turmas). 

No momento em que esta pesquisa foi realizada, a mim correspondia ministrar aulas à 

primeira sub-turma de Laboratório, composta pelos alunos de número 1 ao 18 da 

disciplina Teoria, das turmas do 7º ano B, E e F. No total, trabalhava com 51 alunos. 

No momento de definir o público que constituiria os participantes da pesquisa, 

considerei como uma primeira opção trabalhar com os 200 alunos do 7º ano (A até o F). 

No entanto, priorizei orientar-me através do vínculo afetivo já estabelecido com dois 

dos meus grupos. Essa “importante dimensão da aprendizagem de línguas” (ARANDA, 

p. 99, 2011) me permitiria estabelecer uma relação de confiança para o 

desenvolvimento desta pesquisa e, ao mesmo tempo, delinear um mapeamento 

 
99 Havia, além desses, o 7º ano G: uma sala destinada aos alunos ingressantes no Colégio naquele ano. 
Conforme estipulado pela escola, estes não possuíam aulas de Espanhol – Laboratório e por isso não 
foram contabilizados. 
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interpretativo mais detalhado da situação investigada. Optei, então, por selecionar as 

primeiras sub-turmas do 7º B e do 7º E, cujos alunos participantes contribuíram 

respondendo aos instrumentos de coleta de dados que compõem este estudo. Para fins 

de identificação dos participantes ao longo da pesquisa, os alunos do 7º ano B serão 

identificados pela letra “B” acompanhada de seu número original na lista de chamada 

dessa turma (B1, B3, B5, B6, B7, B8, B11, B12, B13, B15, B16, B18). Assim o será também 

para os alunos do 7º ano E, identificados, por sua vez, pela letra “E” (E1, E2, E11, E13, 

E16). 

O grupo do 7º ano B era composto por 18 alunos e o 7º ano E era formado por 

17 alunos. A faixa etária de ambos os grupos oscilava entre 12 e 13 anos. 

No início do desenvolvimento da pesquisa, todos os 35 alunos levaram um Termo 

de Consentimento100 para sua participação neste estudo, a ser assinado pelos 

responsáveis. Desse total de alunos, apenas 17 devolveram o Termo de Consentimento 

assinado (12 deles – 6 meninos e 6 meninas – pertenciam ao 7º ano B, e os 5 restantes 

– 4 meninas e 1 menino -, faziam parte do 7º ano E). Por esse motivo, somente esse 

grupo de 17 alunos foi considerado como participante desta pesquisa.  

Conforme já anunciado, este estudo considerou a atração que os jogos 

despertam nas crianças e jovens para elaborar experiências de aprendizagem de língua 

espanhola desafiadoras e promotoras do desenvolvimento de competências 

relacionadas à educação para a cidadania. Para conhecer a relação de cada aluno 

participante com jogos digitais e físicos e a aprendizagem da língua estrangeira, apliquei, 

no final do bimestre, um questionário101 que me permitiu traçar um perfil mais 

detalhado do grupo focal investigado. 

Esse questionário foi elaborado por mim, pesquisadora, e aprovado pela 

orientadora. A opção por escrevê-lo em português justificou-se pela liberdade com que 

os alunos poderiam se expressar em sua língua materna e, ademais, pelo fato de que, 

para a maioria deles, esse era o segundo ano de estudo da língua espanhola; desse 

modo, valorizou-se mais o conteúdo do que a forma de suas respostas. 

O questionário reunia perguntas fechadas, semiabertas e abertas. O objetivo 

desse instrumento era conhecer:  

 
100 Apêndice B.: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
101 Apêndice A.: Questionário de perfil dos participantes focais. 
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1) as experiências anteriores dos alunos com relação à aprendizagem de língua 

espanhola como língua estrangeira; suas atuais experiências de estudo do 

idioma além das aulas regulares na escola; 

2) suas percepções acerca da importância de estudar espanhol e das 

dificuldades pessoais com a língua; 

3) sua relação com jogos digitais e físicos: seus hábitos e preferências quanto 

ao tipo de jogo (digital ou físico), ao dispositivo utilizado (ex. tablet) e ao 

modo de jogar (em grupo, em dupla ou individualmente); 

4) suas considerações sobre o uso de jogos para aprender um idioma; suas 

experiências de aprendizagem de língua mediadas por jogos, anteriores às 

aulas de Laboratório de Espanhol; 

5) sua opinião sobre a maneira como os jogos podem ser utilizados para 

aprender espanhol. 

 

Os registros dos alunos refletiram um aspecto comum ao grupo quanto à 

aprendizagem de língua espanhola: a maioria iniciou os estudos do idioma no 6º ano do 

Ensino Fundamental II. Dois participantes relataram experiências anteriores nas quais 

se dedicaram, ao longo de um ano, a cursá-lo como disciplina regular em suas escolas 

de origem102. Um caso se mostrou singular, já que o aluno respondeu tê-lo aprendido 

previamente, em outra escola, por dois anos e com três aulas semanais, contexto que 

se aproxima do currículo oferecido na instituição da qual se ocupa esta pesquisa.  

Quando foram indagados acerca de suas experiências atuais de estudo do 

espanhol, com exceção de uma aluna, todos os demais participantes afirmaram não ter 

aulas extracurriculares.  

Ao serem questionados sobre a importância de se estudar espanhol, o 

levantamento chegou ao seguinte resultado: 

 

  

 
102 A escola onde se desenvolveu esta pesquisa conta com os ciclos do Ensino Médio e do Ensino 
Fundamental II, iniciado a partir do 6º ano. 
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Gráfico 1. Estudar espanhol é importante? 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se pode verificar, dos 17 alunos, 14 responderam sim. Os outros 3 

comentaram não entender o espanhol como um idioma universal. O aluno B7, por 

exemplo, que escolheu a alternativa Não, afirmou que “(...) o inglês é o idioma universal 

então acho que conseguiria ficar sem o espanhol”. Esse dado parece se relacionar com 

o alcance proeminente da língua inglesa. Sabemos, devido aos interesses econômicos, 

da facilidade com que somos expostos, ainda muito jovens, aos inúmeros meios de 

recepção desse idioma: músicas (ex. rádio e streaming), séries, filmes, livros etc.  

Indagados sobre os motivos que poderiam justificar a importância de se estudar 

espanhol, as respostas dos alunos se sintetizam conforme o seguinte gráfico: 
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Gráfico 2. Justificativas para a importância do estudo de espanhol como língua estrangeira103 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como é possível observar, 8 alunos destacaram o contato com uma nova cultura, 

a comunicação com o outro e a oportunidade de viajar a um país hispano-falante como 

argumentos para se estudar a língua espanhola. Outros 3 participantes enfatizaram a 

evolução pessoal quando do conhecimento de um novo idioma (a estudante B8, por 

exemplo, comentou que “Sim, porque quando crescer quero saber mais línguas”). Dois 

alunos  associaram o estudo do espanhol a uma importante ferramenta de trabalho no 

futuro (para E1, “Sim, pois mais de 20 paízes [sic] tem o espanhol como língua oficial 

sendo uma importante ferramenta de trabalho no futuro”). Essa relação chama a 

atenção, pois, além de o conteúdo programático destinado ao 7º ano não abordar temas 

do mundo do trabalho, o comentário da aluna sugere uma visão utilitarista da 

aprendizagem da língua estrangeira. Apenas 1 aluno, E16, justificou sua resposta a partir 

da conexão entre origem familiar e o uso da língua: “Para mim o espanhol é 

especificamente importante pois é minha ferramenta de comunicação com metade da 

minha família (nascida na Argentina)”.  

Quanto às dificuldades com o idioma, o retrato do grupo me permitiu reconhecer 

diferentes inquietações em relação a competências linguísticas e orais.  A maior parte 

dos alunos relatou ser difícil empregar corretamente verbos e vocabulário para formar 

orações: 3 alunos responderam “verbos”; 3 responderam “vocabulário” e 2 apontaram, 

 
103 Neste gráfico estão sendo consideradas apenas as justificativas dos 14 participantes que responderam 
“sim” para a importância de estudar espanhol. 
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em específico, a formação de frases. Em contrapartida, 3 participantes responderam 

“pronúncia”, e 2 evidenciaram a expressão oral como um obstáculo a ser trabalhado.  

As perguntas semi-abertas e abertas do questionário, além de me permitirem 

“escutar a voz” dos alunos, possibilitaram um conhecimento e uma interpretação mais 

fiel da realidade do grupo pesquisado. Aquilo que poderia conduzir a uma infinidade de 

respostas a princípio, refletiu, na verdade, uma imagem comum a mais de um 

participante.  

No que diz respeito às informações dos participantes sobre sua relação com 

jogos digitais e físicos, os dados mostram que 6 alunos costumam jogar de seis a sete 

dias por semana, durante, pelo menos, trinta minutos. No outro extremo, 3 declararam 

ou não jogar ou apenas fazê-lo uma vez por semana, como mostra o gráfico 3 abaixo: 

 
Gráfico 3. Quantidade semanal de dias em que o gasto diário de jogo corresponde a 30 minutos 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Quando estendida a possibilidade de assinalar a quantidade diária de horas de 

jogo, 9 alunos responderam dedicar entre uma até três horas de seu tempo para praticar 

essa atividade. Próximo a esse retrato, 7 alunos afirmaram jogar menos de uma hora 

por dia: 
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Gráfico 4. Quantidade de horas diárias de jogo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para que pudesse ter uma visão clara quanto ao formato de jogo que os 

participantes usam com maior frequência, a questão 3 (Parte III do questionário) 

solicitava, primeiro, que o aluno marcasse a opção preferida com um “X” (jogo físico, 

jogo digital ou nenhuma das opções anteriores) e que, em seguida, aprofundasse a 

resposta de modo a justificar essa escolha. A imensa maioria dos alunos (13, cerca de 

76% do grupo) elegeu o jogo digital e destacou sua praticidade e a imersão em um 

ambiente imaginário como características de interesse, como ilustram esses exemplos: 

“Jogo digital, porque consigo jogar num mundo que não existe” (B8); “Jogo jogos digitais 

pois eles não precisam de um parceiro e posso me divertir com eles a qualquer momento” 

(B15); “Jogo digital pois é mais prático” (E13). O gráfico a seguir apresenta os dados 

referentes a essa questão: 
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Gráfico 5. Tipo de jogo utilizado com maior frequência 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Esse dado parece refletir o perfil socioeconômico dos alunos, adolescentes que 

cresceram em meio à tecnologia digital. Nessa direção, é possível compreender o 

porquê de a maior parte dos alunos ter respondido utilizar o tablet ou o smartphone 

para jogar (questão 4 – parte III). O smartphone é parte integral do cotidiano do público 

desta pesquisa, e o tablet não deixa de sê-lo também, uma vez que é exigido ao 

estudante do Ensino Fundamental II como material obrigatório. 

 A praticidade mencionada pelos participantes está associada à facilidade de 

acesso que têm a ambos os dispositivos (tablet e smartphone), o que não exclui o uso 

de outras opções assinaladas por eles (Console, PC e Handheld console), porém em 

menor escala, como visto nos comentários acerca do tablet e do smartphone de E1 (“Por 

ser material escolar, é mais acessível”) e E13 (“Pois são os aparelhos eletrônicos que eu 

mais mexo”). O conjunto dos dados referentes ao uso dos dispositivos é apresentado no 

seguinte quadro: 
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Quadro 5. Dispositivos usados para jogar104 

Tipo Quantidade de alunos 

Tablet 13 
Smartphone 10 
Console (Xbox, Playstation, Nintendo Wii) 8 
PC/MAC 6 
Handheld Console (Nintendo 3DS, PS Vita) 1 

Fonte: Elaboração própria. 

É válido destacar que, ao discorrer sobre seus hábitos de jogo, 3 participantes 

reconheceram a facilidade de acesso que têm aos jogos digitais, os quais, em geral, lhes 

permitem interagir, individualmente, com a máquina, enquanto o jogo físico representa 

um atrativo para momentos de ócio entre família e amigos.  

 Ainda que tenham explicitado sua preferência por jogos digitais na questão 3 – 

parte III, os alunos não desconsideraram que esse tipo de jogo também pode ser 

executado em grupo ou em duplas. Dessa forma, quando foram indagados sobre o modo 

preferido para jogar, na questão 5 – parte III, 11 participantes marcaram a opção “em 

grupo”, como ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 6. Modo preferido para jogar 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
104  Nessa pergunta, os alunos podiam assinalar mais de uma opção de resposta. 
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Por se tratar de experiências de aprendizagem de língua espanhola mediadas por 

jogos digitais e físicos, foi importante perguntar se os alunos acreditavam ser possível 

aprender um idioma por meio dos jogos e, em caso afirmativo, poderiam descrever 

brevemente alguma vivência anterior à proposta apresentada na disciplina Espanhol – 

Laboratório do 7º ano do Fundamental II. Somente 02 participantes responderam que 

não; 14 responderam que sim e 01 não assinalou nenhuma das duas opções (sim ou 

não). 

Gráfico 7. A possibilidade de aprender um idioma através dos jogos 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 Em suas respostas, a maior parte dos alunos revelou ter aprendido novas palavras 

através de jogos em espanhol e, principalmente, em inglês.  Essas experiências, restritas 

aos momentos de lazer e condicionadas aos jogos digitais, foram caracterizadas pelo 

ajuste das configurações do jogo ao idioma estrangeiro antes da ação de jogar.  Em 

contrapartida, 2 estudantes relacionaram sua aprendizagem ao uso de jogos dentro da 

sala de aula: uma mencionou as competições em um curso extracurricular de inglês, 

desenvolvidas a partir do aplicativo Kahoot, enquanto a outra relembrou a prática de 

vocabulário, em língua espanhola, proporcionada pelo livro eletrônico Estudio 6105 (“No 

6º ano tínhamos o ‘Estudio 6’, em que aprendíamos vocabulário” – E1).  

 Ainda nessa questão (nº 8 - parte III), o comentário da aluna E12 chamou a 

atenção: “Não aprender, e sim ‘revisar’/complementar. Acho que deve aprender 

primeiro em uma aula de teoria e praticar de uma forma divertida em jogos 

 
105 Material lúdico trabalhado ao longo do 6º ano do Fundamental II na disciplina de Língua Espanhola 
da instituição onde a presente pesquisa se desenvolveu.  
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(complemento)”. De acordo com sua percepção, não se pode aprender um idioma 

através dos jogos, pois, ao que parece, a aprendizagem da língua estrangeira está 

restrita ao conteúdo da língua a ser ensinado a partir de uma metodologia tradicional 

na aula de “teoria”. Segundo essa perspectiva, ao jogo caberia somente complementar 

a aprendizagem de uma maneira “divertida”. 

 Por fim, foi sugerido que os alunos participantes oferecessem contribuições 

acerca da maneira de utilizar os jogos para aprender espanhol (questão 9 – parte III).  As 

respostas variaram conforme as preferências pessoais e apontamentos previamente 

apresentados. Apreciador de jogos digitais, B15, por exemplo, respondeu que 

“poderíamos usar jogos digitais para aprendermos espanhol, pois muitos deles contêm 

cutscenes106 que podemos interpretar usando o espanhol.”  O estudante B12, por sua 

vez, explicitou “Com jogos de tabuleiro e digitais em espanhol”; segundo a aluna B5, 

“para treinar oralmente com um jogo”. Dois participantes, E2 e E16, citaram o jogo Stop: 

“O jogo ‘stop’ que a pessoa faz uma tabela com itens de nomes, frutas ou cores e sorteia 

uma letra. Depois quem conseguir completar a tabela com palavras que combinar mais 

rápido (em espanhol)” (E2). Em geral, os comentários dos alunos apontam para a 

contribuição do jogo para a prática do idioma.  

  

2.3.2. A professora-pesquisadora 

Quando ingressei na graduação em Letras na Universidade de São Paulo (2009), 

optei primeiro por cursar, além da habilitação em Português, as disciplinas regulares 

oferecidas no currículo em língua inglesa. Passado um período, devido à minha 

identificação com a língua espanhola e a consequente expectativa de me preparar para 

a carreira de professora desse idioma, decidi direcionar os estudos à Língua Espanhola 

e às Literaturas Espanhola e Hispano-Americana (2012 – 2017).  

 No ano de 2013, de modo a complementar a renda familiar, atuei como 

professora em um curso extracurricular de espanhol de uma escola da rede privada de 

 
106 Cutscene (noun): Trata-se de uma interrupção momentânea durante o jogo eletrônico, em que o 
jogador não  executa qualquer comando, utilizada para evidenciar, dar prosseguimento ou reforçar algum 
ponto importante durante o desenvolver do jogo (livro). Disponível em: 
https://www.ppgdesign.unb.br/images/livros/gameplay.pdf. Acesso em: 9 mai. 2022. 
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São Paulo e, no ano seguinte, lecionei para o Ensino Fundamental II (6º ao 9ºo ano) 

nessa mesma instituição.  

 No segundo semestre de 2015, tive a oportunidade de participar do programa 

de intercâmbio acadêmico promovido pela Agência USP de Cooperação Acadêmica 

Nacional e Internacional (AUCANI), cujo objetivo foi ampliar minha formação linguística, 

cultural e pedagógica.  Com esse intercâmbio para Sevilha – Espanha, pude aprofundar, 

especialmente, o meu interesse no campo das novas tecnologias voltadas ao ensino e à 

aprendizagem de uma segunda língua, e imergir em uma nova cultura, compreendendo, 

na prática, o funcionamento da língua espanhola e a condição de ser outro, fatores de 

suma importância para minha evolução acadêmica e pessoal.  

 Pouco antes dessa vivência, eu havia assistido, como ouvinte, as aulas da 

disciplina de pós-graduação “Educação e virtualidade: reflexões teóricas e práticas sobre 

o uso de tecnologias digitais no ensino de línguas”, ministrada na USP pelas docentes 

Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons e Heloisa B. de Albuquerque Costa. As 

discussões suscitadas em aula deram início às minhas primeiras aspirações a um 

mestrado acadêmico e, em conjunto com as reflexões alcançadas no intercâmbio, 

acentuaram meu interesse em desenvolver um projeto de pesquisa.  

 Ocorre que, antes que isso tomasse forma, desempenhei o papel de estagiária 

na mesma instituição onde hoje trabalho e onde realizei a presente pesquisa. Cabia a 

mim, entre outras funções, auxiliar as docentes do Departamento de Espanhol nas aulas 

e nas correções de atividades intermediárias do bimestre.  

Nessa ocasião, entre os anos de 2016 e 2017, pude conhecer o jogo digital Un 

Viaje por América del Sur: el misterio del mate robado (2016), desenvolvido pelo colégio, 

e comecei a refletir sobre como articular a ação docente ao uso desse instrumento tão 

conectado à vida social do estudante. A partir disso, decidi desenvolver um projeto de 

pesquisa com o objetivo geral de analisar, na condição de pesquisadora – observadora, 

como o jogo digital poderia integrar a prática de ensino do professor de língua espanhola 

para adolescentes de 12 anos, e assim o fiz quando me apresentei ao programa de pós-

graduação em Língua e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Entretanto, dois 

foram os motivos pelos quais esse projeto de pesquisa inicial caminhou em outra 

direção: primeiro, imaginava-se que a segunda etapa do game (cenário turístico do 
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Peru), à qual estava associado o estudo, seria lançada no primeiro semestre de 2018, 

mas isso não aconteceu; segundo, a partir 2018, ao passar a ocupar o cargo de 

professora107 da instituição, comecei a me questionar sobre como poderia potencializar 

o papel ativo dos meus alunos dentro da sala de aula. Dessa reflexão, surgiu a ideia de 

desenvolver jogos físicos e digitais que pudessem atuar como instrumentos de mediação 

na construção de saberes linguísticos e da formação cidadã dos estudantes. Para atingir 

esse objetivo, contei com o apoio de um designer de jogos (Júlio César Souza Scarabelli, 

profissional sem vínculo com a escola), que tinha também experiência como docente de 

inglês em um instituto de idiomas, atuação esta que se mostrou extremamente 

relevante para a criação de um canal de interlocução muito produtivo entre mim e esse 

colaborador.     

Foi nesse contexto que considerei desenvolver esta pesquisa-ação, na qual 

intervim sobre a minha prática docente, a fim de investigar em que medida os jogos 

podem favorecer o desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a 

cidadania na aula de espanhol. 

 Após apresentar o contexto e os participantes deste estudo, compartilho adiante 

como se deu o planejamento da ação.  

 

  

 
107 Atualmente, possuo uma carga horária de dezessete horas semanais de aula na referida instituição e 
ministro, além do curso de Laboratório destinado ao 7º e 9º ano do Ensino Fundamental II, a disciplina 
de Espanhol – Teoria para o 6º ano do mesmo ciclo, e os cursos extracurriculares do idioma nos níveis 
Intermediário e Avançado.  
 



 
 

114 
 

2.4. Delineando a Ação 

Uma vez decidida a elaborar experiências de aprendizagem de espanhol 

mediadas por jogos digitais e físicos, foi necessário primeiro conversar com a 

coordenadora do Departamento de Espanhol da escola acerca da possibilidade de 

desenvolver esta pesquisa. A partir desse encontro, ficou combinado que a ação, 

baseada no conteúdo programático do 7º ano do Ensino Fundamental II, poderia ser 

empreendida no 4º bimestre da disciplina Espanhol - Laboratório. 

 Antes disso, seria realizada uma reunião na qual eu deveria apresentar os 

possíveis jogos e as atividades a serem trabalhados. O objetivo desta era o de 

compartilhar um esboço do projeto, a fim de que a coordenadora e as demais 

professoras da disciplina (Lucía e Catarina108) pudessem expressar suas opiniões ou 

também propor novas ideias para a ação a ser implementada. Faltaria ainda conversar 

com os alunos, pois, tratando-se de uma pesquisa-ação, como afirma Thiollent (2009, p. 

49), “todas as partes ou grupos interessados na situação ou nos problemas investigados 

devem ser consultados. A pesquisa não pode ser feita à revelia de uma das partes”. Ao 

longo desta seção, tratarei de expor a implicação deles no processo.  

 Conforme mencionei, para planejar a ação, considerei válida a ajuda de um 

profissional que pudesse expandir a minha visão, mais além da pedagógica. Dessa 

forma, contei com a colaboração de Júlio, o designer de games ao qual me referi 

anteriormente. Na ocasião de nosso encontro, em julho de 2018, conversamos a 

respeito desta pesquisa, na qual teria de promover experiências de aprendizagem de 

espanhol mediadas por jogos digitais e físicos, para a construção de saberes linguísticos 

e o desenvolvimento da formação cidadã dos alunos. A partir dessa data, definimos o 

cronograma de elaboração dos jogos e passamos a desenhar ao menos o escopo de cada 

um deles, já que a reunião mencionada anteriormente ocorreria em 19 de setembro 

desse mesmo ano. 

 É importante lembrar que, para delinear o projeto, foi necessário um movimento 

em direção ao cronograma da disciplina de Espanhol – Teoria do 7º ano, pois dali partiu 

a definição do conteúdo linguístico que seria abordado nos jogos. Paralelamente, 

 
108 Nomes fictícios. Embora as professoras e suas turmas também tenham utilizado os jogos desenvolvidos 
por mim, suas aulas e produções não foram objeto de análise deste estudo.  
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levantei algumas temáticas que poderiam suscitar reflexões que contribuíssem para o 

desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a cidadania. O esboço 

inicial da ação ficou organizado da seguinte forma: 

Quadro 6. Esboço inicial da ação 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 6 sintetiza o conteúdo que apresentei em reunião com a coordenadora 

e as demais docentes. Junto a isso, compartilhei a natureza e os objetivos de minha 

investigação, e um cronograma referente a uma possível distribuição de aulas para o 4º 

bimestre da disciplina mencionada até então. O intuito, como já dito, era que todas 

manifestassem sua opinião e sugestões a respeito da proposta. Afinal, escutar o que 

tinham a me dizer ia mais além de uma questão institucional; consistia em um princípio 

ético do estudo a ser desenvolvido.  As figuras abaixo mostram a distribuição de aulas 

sugerida para o 4º bimestre: 
 

Figura 6. Laboratório de Espanhol: Distribuição de aulas do 4º bimestre de 2018 – mês: setembro 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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“conquistador” 
europeu quanto 

ao “índio” da 
América Latina e 
seus costumes 

3º e 4º 
bimestres  26/09 e 28/09  

Creador 
de 

personajes 
(híbrido) 

Descrever física e 
psicologicamente  

Adjetivos e 
verbos 

relacionados 
(ex: tener, 
llevar etc.) 

Estereótipos de 
gênero e beleza 1º bimestre 10/10 e 19/10 

En la 
escuela 
(físico) 

Perguntar e dar 
direções em 

espanhol  

Verbos no 
Imperativo 

 
Preposições 

Fatores que 
afetam a boa 
convivência 

escolar 

2º bimestre 17/10 e 26/10 
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Figura 7. Laboratório de Espanhol: Distribuição de aulas do 4º bimestre de 2018 – meses: outubro e 
novembro 

 

 Fonte: Elaboração própria. 
 

Durante a conversa, também discutimos o roteiro provável para cada aula em 

que houvesse um jogo. Nos roteiros, ademais das informações explicitadas no Quadro 

6, primeiro descrevi brevemente o jogo desenvolvido e, em seguida, os desdobramentos 

do mesmo em atividades que tinham como propósito promover reflexões que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento de competências relacionadas com a 

educação para a cidadania.  

Cabe ressaltar que, quanto à aula 1 e o seu respectivo roteiro, algumas 

observações foram apontadas. As professoras concordaram em que abordássemos a 

temática do povo originário maya-quiché a partir de um jogo inspirado nas narrativas 

do livro Popol Vuh- Las antiguas historias del Quiché (1992), atentando, inclusive, que a 

aula, além de dialogar com o conteúdo linguístico presente na disciplina Espanhol – 

Teoria, compreendia as civilizações pré-colombianas sobre as quais os alunos 

estudavam nas aulas de História do 7º ano. Foi então que, convencidas a destinar mais 

tempo para enriquecer a interdisciplinaridade e a nossa preparação, optamos por 

aplicar o jogo Historias ocultas na aula 3 (dias 10/10 e 19/10). Dessa forma, caberia à 

aula 1 (dias 26/09 e 28/09) a aplicação do jogo Creador de personajes, no qual os alunos 
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teriam de criar um personagem segundo uma situação dada previamente.  

Uma sugestão a respeito da atividade sequencial ao jogo Historias ocultas foi 

proposta: por que não realizar a atividade para a reflexão, em duplas, na aula de 

Espanhol – Teoria? A ideia inicial era a de realizar uma atividade de reflexão individual, 

na plataforma Moodle, a partir da qual seriam discutidas, em aula presencial, as 

percepções dos alunos registradas online. No entanto, caso o tempo fosse escasso para 

tais desdobramentos, a melhor opção seria assegurar que a discussão acerca da 

temática fosse feita na aula de Espanhol – Teoria, pois contaria com a mediação da 

professora.  

Conforme já foi mencionado, concomitantemente a esta pesquisa, foi 

desenvolvido o projeto Coding - Mi personaje, promovido pela integração dos 

Departamentos de Espanhol e de Artes e a equipe Coding. Apoiando-se na lógica da 

programação, os alunos remodelaram uma história em quadrinhos em papel para o 

formato eletrônico. Para isso, fez-se também necessária a gravação em áudio do 

discurso dos personagens, originalmente feitos em um guión109 na aula de laboratório 

em língua espanhola.  As professoras responsáveis pela disciplina e a coordenadora 

concordaram, nessa reunião, sobre a importância de fazê-lo na aula 2 (dias 03/10 e 

05/10, como mostra a Figura 7), devido ao cumprimento de uma data limite dentro do 

calendário das disciplinas envolvidas no projeto.  

 No que diz respeito ao terceiro jogo (Quadro 6), cuja aplicação foi sugerida para 

os dias 17/10 e 26/10, vale ressaltar uma especificidade: apresentado na Figura 7 como 

“Aula 4: A definir”, a intenção era a de discutir duas ideias ainda incertas. A primeira, 

orientada à realização de uma caça ao tesouro, atendia a uma contribuição oferecida 

por meio de uma sondagem informal feita com os alunos, porém levantava os seguintes 

questionamentos: uma vez promovida fora da sala de aula, quem seriam os 

responsáveis por acompanhar os duzentos alunos (sessenta e sete na quarta-feira e 

cento e trinta e três na sexta-feira) durante o percurso nos espaços internos da escola? 

Era preciso considerar a supervisão dos grupos, em função das demais aulas que 

aconteciam simultaneamente na instituição. Ademais, as professoras reiteraram que 

 
109  Este guión é um texto escrito que contém os detalhes da história e os diálogos dos personagens, e faz 
parte do projeto de desenvolver uma história em quadrinhos na disciplina de Espanhol – Laboratório. 
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uma proposta semelhante já acontecia anualmente no colégio, quando do ingresso dos 

alunos no 6º ano do Fundamental II.  

 Baseado na temática da boa convivência escolar, o jogo En la escuela foi então a 

alternativa sobre a qual nos debruçamos.  Como se vê no Quadro 6, o objetivo linguístico 

do jogo consiste em empregar o imperativo da segunda pessoa do singular – tú – para 

perguntar e dar direções em espanhol, a fim de que os jogadores sejam capazes de 

localizar-se nos diferentes espaços da escola. A reflexão a ser motivada nos alunos 

estaria associada aos conflitos que ocorrem nesses cenários e afetam a boa convivência 

escolar. Nesse momento da reunião, compartilhei o meu interesse em aproximar o 

trabalho desempenhado pela equipe de Orientação Educacional do colégio à realidade 

dos jogos que seriam implementados na aula de espanhol, e a professora Catarina 

pontuou que a orientação do jogo também estava voltada para a disciplina CPG 

(Convivência em Processo de Grupo), cujas atividades eram permeadas pelo diálogo 

acerca da convivência escolar. 

Observando a Figura 7, nota-se, ainda, que, os grupos de quarta-feira (7º B e 7º 

F) e os de sexta-feira (7º A, 7º C, 7º D, 7º E) possuem uma diferença quanto à quantidade 

de aulas.  Senti-me despreocupada, no entanto, quando sinalizei que as duas últimas 

aulas para o 7º B e o 7º F poderiam, respectivamente, dar lugar a um circuito de jogos e 

à entrevista final acerca do processo, evitando, assim, a disparidade de conteúdo entre 

os grupos. O circuito se caracterizava por uma reprodução dos jogos executados ao 

longo do bimestre através de uma gincana. Já a entrevista valeria para o único grupo 

considerado, até então, como aquele a ser investigado nesta pesquisa (7º B). Na semana 

seguinte à reunião, os participantes focais deste estudo se ampliariam (7º B e 7º E), 

devido ao vínculo afetivo justificado na seção 2.3.1. Os alunos, mas essa situação foi 

adaptada ao cronograma que se instalou no decorrer da ação.  

 Retomo, por fim, o último, porém não menos importante, tema para o esboço 

da ação: como se deu a participação dos alunos nesta pesquisa? Como vimos no início 

desta seção, “todas as partes interessadas na situação investigada devem ser 

consultadas” (Thiollent, 2009, p. 49). A força impulsora para a idealização de aulas de 

espanhol mediadas por jogos digitais e físicos foram os alunos, quando me permitiram 

vivenciar o envolvimento do grupo diante de um jogo cujo objetivo era o de completar 

as palavras pertencentes a um mesmo campo lexical dentro do limite de tempo 
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estipulado por uma ampulheta (cf. O curso de Espanhol como língua estrangeira). 

 É evidente que a colaboração dos alunos não poderia restringir-se a esse 

episódio, por isso muitas foram as vezes que, no decurso do primeiro semestre do ano 

de 2018, observei os jogos a que costumavam dedicar o tempo entre aulas, e conversei 

com eles acerca da sua relação com os jogos e de como poderíamos inseri-los na 

disciplina de Espanhol – Laboratório.  

 Esclareço que não forneci aos alunos o programa do curso que começava a se 

construir, pois isso implicaria expor os conteúdos a serem abordados, o que poderia 

afetar, inclusive, o aspecto lúdico e o elemento surpresa que se desejava atribuir aos 

jogos.  

 Vale destacar, portanto, que no início do 4º bimestre do ano de 2018, os alunos 

e eu tivemos uma conversa a respeito deste estudo, na qual a imensa maioria reiterou 

o desejo de participar de aulas em que os jogos fossem presença constante. A partir 

disso, ficou clara a importância da cooperação do grupo investigado na ação a ser 

empreendida, sobre a qual acordou-se, ainda, o direito de cada um dos alunos em não 

responder aos questionários caso não se sentisse confortável.  

 A seguir, descrevo detalhadamente os instrumentos utilizados na coleta de 

dados desta pesquisa: as atividades que acompanhavam os jogos e os questionários que 

foram respondidos pelos alunos após a aplicação de cada jogo.   
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2.5. Os instrumentos de coleta de dados 

Os jogos (e suas respectivas atividades) aplicados durante o quarto bimestre de 

2018 constituem um dos instrumentos utilizados na coleta de dados deste estudo. Vale 

salientar que eles foram estruturados a partir de dois objetivos: (1) trabalhar a língua 

espanhola; e (2) desenvolver competências relacionadas à educação para a cidadania. 

O outro instrumento de coleta de dados são questionários elaborados para que, após a 

sua participação em cada jogo, os alunos pudessem refletir sobre os conhecimentos 

construídos nessa experiência. Nas próximas seções, apresento detalhes desses dois 

instrumentos. 

 

2.5.1. Descrição dos jogos e respectivas atividades 

Vimos, anteriormente, que o ponto de partida para a elaboração das atividades 

desta pesquisa foi o conteúdo programático da disciplina de Espanhol – Teoria do 7º ano 

do Fundamental II. Nesse sentido, o propósito foi buscar uma orientação temática 

dentro do assunto de cada bimestre, a fim de explorar um novo caminho para, ao 

mesmo tempo, estudar a língua e desenvolver competências relacionadas à educação 

para a cidadania.  

Os jogos e suas respectivas atividades foram articulados ao redor dos seguintes 

temas: (1) Los estereotipos de género y belleza; (2) Los indios maya-quichés: la visión del 

conquistador europeo respecto al indio de América Latina y de sus costumbres; (3) Los 

factores que afectan a la convivencia escolar.  

O mais desafiador no planejamento das atividades foi associar o jogo, ora digital, 

ora físico, à promoção de reflexões que pudessem contribuir para o desenvolvimento 

de competências relacionadas à educação para a cidadania. Costuma ser habitual o uso 

de jogos que potencializem as competências léxica e gramatical na aula de língua 

estrangeira, em razão de sua acessibilidade. Todavia, não é tarefa fácil propor um jogo 

que estimule a reflexão.  

Se pensamos, por outro lado, que o jogo educativo não deve encerrar-se em si 

mesmo, como, então, assegurar, mais além da competência linguística, o pilar da 

reflexão, com vistas ao desenvolvimento de competências relacionadas à educação para 
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a cidadania? Com o intuito de alcançar este objetivo, foi necessário combinar ao jogo 

digital ou físico uma atividade escrita ou gravada em vídeo, ambas mediadas pela ação 

docente.  

 De modo a facilitar a compreensão, consideremos que, para cada jogo realizado, 

houve um desdobramento em um exercício escrito ou em vídeo, totalizando um par de 

atividades. Cada par de atividades desenrolou-se, em média, no decorrer de uma ou 

duas aulas de cinquenta minutos.  O cronograma com a data de aplicação efetiva das 

atividades executadas com os grupos participantes desta pesquisa (7º B e 7º E) 

encontra-se no quadro abaixo: 

 

Quadro 7. Cronograma das atividades realizadas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em linhas gerais, cada jogo, com sua respectiva atividade, foi pensado para ser 

executado ao longo de uma aula de cinquenta minutos. No entanto, houve ocasiões em 

que foi necessário adaptar o cronograma para garantir a conclusão do jogo em uma aula 

posterior.  

 Ao longo da concepção dos jogos, meu colaborador, o designer Júlio sempre me 

alertava para um pensamento constante: “é preciso que seja divertido”. A intenção de 

incluí-los na sala de aula deve considerar, ainda, o que Prensky (2012, p. 172) denomina 

Ordem 
de 

Aplicação 
Jogo  

 
Modalidade 

Aplicação do Jogo em 
2018 Atividade  

Aplicação da 
Atividade em 

2018 

1 
Creador de 
personajes 
(híbrido) 

Individual 

7B previsto e realizado: 
26/09 

7E previsto e realizado: 
28/09 

Escrita: Ficha 
Jugar y 

aprender 

7B previsto: 26/09   
realizado: 26/09 e 

03/10 
 

7E previsto: 28/09  
realizado: 28/09 e 

05/10 

2 

Historias 
ocultas- ed. 
Narraciones 

quichés 
(digital) 

Em grupo 

7B previsto: 10/10  
realizado: 10 e 17/10 

 
7E previsto e realizado: 

19/10 

Escrita: La 
llegada de los 

españoles 

Onde? Na aula de 
Espanhol - Teoria      

Quando? 7B: 
31/10                  

7E: 31/10 

3 
En la 

escuela 
(físico) 

Em dupla 

7B previsto: 17/10   
realizado: 24/10 

 
7E previsto e realizado: 

26/10 

Vídeo: En la 
escuela 

7B previsto: 17/10   
realizado: 24/10 

 
7E previsto e 

realizado: 26/10 
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como os seis notáveis elementos estruturais do jogo: 1. Regras, 2. Metas ou objetivos, 

3. Resultados e feedback, 4. Conflito/competição/desafio/oposição, 5. Interação, e, 6. 

Representação ou enredo.  

 Apoiando-nos nisso, a cada jogo criado elaboramos um manual contendo esta 

estrutura: 

● conceito do jogo; 

● objetivo; 

● condição de vitória; 

● condição de derrota; 

  ● regras; 

● começando o jogo. 

O manual foi incorporado ao roteiro de cada aula (ou guión, como é chamado 

por nosso departamento na escola).  A fim de auxiliar a organização das professoras, 

cada guión, por sua vez, estava dividido, de modo geral, da seguinte maneira: 

(1) título da aula; 

(2) objetivos geral e específicos da aula; 

(3) materiais obrigatórios; 

(4) material extra de apoio para o professor; 

(5) parte I: apresentação do jogo (com o manual mencionado acima); 

(6) parte II: execução do jogo; 

(7) parte III: atividade final. 

Na próxima seção, apresento a descrição de cada atividade proposta, bem como 

a referência aos apêndices nos quais se podem visualizar os manuais dos jogos e os 

roteiros de cada aula. 
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2.5.1.1. Jogo 1: Creador de personajes  

 Poucos dias após a reunião com a coordenadora e as demais professoras da 

disciplina de Espanhol – Laboratório para o 7º ano do Fundamental II, foi aplicado o jogo 

1 (Quadro 7).  

 A escolha da temática se baseou, como já referido, ao conteúdo descrito no 

programa da disciplina de Espanhol – Teoria, e a um episódio anterior vivenciado com 

os alunos que, embora oculto em minha memória, encontrou potencial, à época do 

desenvolvimento das atividades, para vir à tona. Durante o mês de agosto de 2018, 

percebi o desconforto de um dos grupos de 7º ano para a realização de uma tarefa em 

duplas, cujos integrantes eram um menino e uma menina. A impressão que tive, a partir 

dos comentários de alguns estudantes, foi a de que o engajamento poderia não ser o 

mesmo devido à integração de sujeitos de sexos diferentes.  Ainda que consideremos a 

possível influência da maturação, ainda em progresso, no comportamento adolescente, 

cuidei para que todos dialogássemos acerca daquela realidade; porém, persistia a minha 

reflexão como educadora sobre o acontecido.  

 Lembro-me, além disso, que ao longo desse período, transcorria no âmbito 

esportivo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino do ano de 2018 (abril – 

outubro). Diferentemente das partidas lideradas por jogadores homens, poucos eram 

os comentários que escutava entre os alunos sobre os resultados ou lances desse 

campeonato, de escassa exposição nas emissoras de TV do país.  

 Visando aprofundar o tópico da descrição física e psicológica, estudado ao longo 

do 1º bimestre da disciplina de Espanhol – Teoria, considerei ideal, então, aproximar o 

componente linguístico à reflexão acerca dos estereótipos de gênero e beleza.  

 A fim de alcançar esse objetivo, Júlio e eu elaboramos o jogo híbrido Creador de 

personajes, acompanhado de uma ficha nomeada de Jugar y aprender: Creador de 

personajes110. Composto por um tabuleiro físico e um aplicativo digital, disponível na 

Apple Store como ZMOJI, o formato do jogo atende ao critério desta pesquisa em 

promover experiências de ensino e aprendizagem de língua espanhola mediadas por 

 
110 A nomenclatura Jugar y aprender acabou por designar o próprio projeto de inserção de jogos na aula 
de espanhol. Nota-se, nos itens do Apêndice, que, a cada atividade aplicada em sala, este título foi 
exposto.  



 
 

124 
 

jogos digitais e físicos. Neste caso, o jogo em questão é resultado de uma combinação 

de ambos os formatos, por isso a nomenclatura “híbrido”. O desenvolvimento do 

tabuleiro contou com o design de Júlio e a minha colaboração. O aplicativo, por sua vez, 

pertence à Quick Atom Ltd. e está disponível gratuitamente para o sistema operacional 

da Apple para os seus dispositivos móveis (iOS), o mesmo encontrado no iPad utilizado 

como material obrigatório na escola.  Abaixo estão a imagem do tabuleiro físico e do 

aplicativo digital: 

Figura 8. Tabuleiro físico do jogo Creador de personajes 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 9. Tela inicial do aplicativo ZMOJI 

Fonte: Your Avatar Creator – ZMOJI. 

A orientação para a execução do jogo destacava a criação de um personagem a 

partir de uma situação previamente dada: (1) La persona a continuación es un/una 

futbolista, un/una goleador (a) histórico (a); ou, (2) La persona a continuación es el/ la 

representante oficial de una marca de ropa española y ha revolucionado el mundo de la 

moda. Para tanto, o aluno-jogador deveria avançar pelo tabuleiro, passando por todas 

as paradas obrigatórias (ex. Color de la piel) e, feito isso, caso alcançasse a casa de 

chegada antes dos demais, ganhava o desafio. Cabe destacar, portanto, que embora o 

tabuleiro fosse compartilhado por uma média de quatro a cinco alunos, a meta era 

completá-lo individualmente.   

 Na ficha à qual me referi estavam, ademais da situação para a criação do 

personagem, os espaços que deveriam ser preenchidos com o vocabulário das 

características designadas pelas paradas obrigatórias do tabuleiro. No entanto, para que 

a atividade contasse com o recurso visual, os alunos-jogadores deveriam, primeiro, 

escolher as características de seu personagem no aplicativo ZMOJI, para, em um 

segundo momento, registrá-las na ficha. Em suma, a dinâmica era a seguinte: (1) lançar 

o dado > (2) avançar pelo tabuleiro, posicionando o seu peão sobre a parada obrigatória 

> (3) escolher a característica dessa parada no aplicativo > (4) registrar a escolha na ficha 

> (5) esperar o seu turno na próxima rodada. O detalhamento da atividade é 
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apresentado nos itens C., D. e E. do Apêndice111. 

 Vale ressaltar que na ficha Jugar y aprender (Apêndices D. e E.) também foi 

oferecido um vocabulário de apoio para cada tipo de característica física a ser escolhida. 

Ao final, para os alunos, pareceu suficientemente claro o manejo do aplicativo, mas 

tamanha diversidade visual de diferentes formas de rosto, por exemplo, exigia o auxílio 

de vocábulos mais específicos. A figura abaixo ilustra a interface do aplicativo: 

 

Figura 10. Tela para escolher o formato do rosto no aplicativo ZMOJI 

Fonte: You Avatar Creator – ZMOJI. 

 Esse direcionamento ia ao encontro do propósito linguístico da atividade, que 

previa certa autonomia do estudante para associar imagem e vocábulo, mas não excluiu 

a necessidade de tutoria da professora, que esclarecia dúvidas enquanto circulava entre 

os grupos.  

 Coube à professora-pesquisadora, ainda, observar as interações entre os alunos 

e motivar o desdobramento reflexivo da proposta. Para isso, foram tomadas em conta 

as perguntas que estavam ao final da ficha Jugar y Aprender, cujo cerne eram as 

situações-base para a construção do personagem. Tais questionamentos eram:  

 

 
111 Apêndice item C. Guión juego 1: Creador de personajes (roteiro da aula); item D. Ficha Jugar y Aprender: 
Creador de personajes F177-A inclui a situação 1 (futebolista); item E. Ficha Jugar y Aprender: Creador de 
personajes F177-B inclui a situação 2 (representante da moda). 
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(1) ¿Crees que tu personaje corresponde a la situación dada?  

(2) ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente?  

(3) De las características que elegiste para tu personaje, ¿cuáles son las que 

confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las que la contradicen? 

 

Como grande parte dos alunos não conseguiu terminar as suas respostas durante 

a aula, foi necessário que retomássemos a temática no segundo encontro. Deixei-os à 

vontade para expressar suas conclusões em casa e, ao nos reunirmos novamente, 

convidei o grupo a compartilhar os perfis que acreditavam ser os mais próximos à 

realidade de um(a) goleador(a) histórico(a) ou de um(a) representante de marca de 

roupa espanhola que revolucionou o mundo da moda. Apesar de ser uma atividade 

dirigida, a liberdade para criação de um personagem era condição fundamental para o 

planejado, por isso reforcei que não havia certo ou errado, mas seria interessante se 

discutíssemos acerca do que foi apresentado.  

Foi significativo o modo como cada aluno descreveu a sua criatura e justificou a 

sua escolha. No caso da situação 1, alguns relataram ter se inspirado no ídolo, outros 

pensaram em um ser semelhante a si, e houve, embora em uma quantidade menos 

expressiva, os que buscaram a representatividade de um grupo através da figura do 

personagem construindo uma goleadora histórica, aspecto que será discutido com mais 

profundidade na análise dos dados. 

 Em seguida, a fim de ampliar a reflexão sobre os estereótipos de gênero e de 

beleza, apresentei em PowerPoint, dois exemplos reais correspondentes a ambas as 

situações abordadas. De um lado, a jogadora brasileira Marta Vieira da Silva, e, de outro, 

a modelo canadense Winnie Harlow, representante da marca espanhola Desigual. Esta, 

na condição de personalidade da moda, converteu-se em porta-voz da enfermidade de 

que padece, o vitiligo, e aquela, em um exemplo persistente e frutuoso da presença 

feminina no futebol, uma esfera amplamente entendida como masculina. A seguir, 

reproduzo as fotos das mulheres – jogadora de futebol e modelo – que foram objeto de 

discussão do grupo: 
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Figura 11. Exemplo ilustrativo à situação 1: Marta Vieira da Silva 

 

Fonte: Medium Corporation.112 

 

Figura 12. Exemplo ilustrativo à situação 2: Chantelle Brown-Young – “Winnie Harlow” – 

 
Fonte: Desigual.113 

 

 

 
112 Disponível em: https://medium.com/f%C3%BAtbol-femenino/qu%C3%A9-caracter%C3%ADsticas-
deber%C3%ADa-tener-la-mejor-jugadora-de-f%C3%BAtbol-femenino-1ca04611c346. Acesso em: 14 jan. 
2022 
113 Disponível em: https://smoda.elpais.com/moda/winnie-harlow-soy-una-persona-no-un-producto/. 
Acesso em 14 jan. 2022. 
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O encerramento da atividade se deu através de um vídeo breve de dois minutos 

no qual constava a definição de estereótipo e suas repercussões na sociedade114. O 

quadro a seguir sintetiza a sequência de atividades desenvolvidas na aplicação do jogo 

Creador de personajes: 

 

Quadro 8. Começando o jogo 1: Creador de personajes 

Começando o jogo 1: Creador de personajes 

Dinâmica (modalidade do jogo): individual 

- O jogador recebe a ficha Jugar y aprender contendo a orientação para construir um 

personagem (futebolista histórico(a) ou representante oficial de uma marca de roupa 

espanhola); 

- Escolhe um pino para jogar e o situa na casa de SAÍDA do tabuleiro; 

- Os jogadores lançam o dado. O jogador com a pontuação mais alta é o primeiro e a vez 

passa ao jogador da esquerda; 

- Quando chegar a sua vez, o jogador lança o dado e avança no tabuleiro (horizontalmente 

ou verticalmente); 

- Ao chegar à parada obrigatória (ex. tipos de cabelo), escolhe a característica para seu 

personagem no aplicativo ZMOJI, registra a opção escolhida na ficha Jugar y aprender e 

passa a vez ao próximo jogador; 

- O jogo termina quando um dos jogadores, após ter passado por todas as paradas 

obrigatórias, alcança a casa de CHEGADA do tabuleiro;  

- O jogador que não alcançar a casa de CHEGADA também deve terminar a descrição de seu 

personagem na ficha recebida; 

- Após construir seu personagem, o jogador justifica suas escolhas respondendo às 

perguntas 1, 2 e 3 da ficha. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

 
114 ¿Qué son los estereotipos? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BMpROudCmH0. 
Acesso em: 14 jan. 2022. 
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2.5.1.2. Jogo 2: Historias ocultas 

O segundo jogo desta pesquisa abordou, de modo geral, as histórias dos “índios” 

quichés da Guatemala acerca de sua origem, costumes e predomínio até pouco antes da 

“Conquista” espanhola. Além disso, concentrou-se mais especificamente em: 

(1) promover a expressão oral em língua espanhola, por meio do emprego dos 

pretéritos perfeito simples e imperfeito do indicativo; 

(2) desenvolver a reflexão a respeito da visão do “conquistador” europeu sobre 

o "índio” da América Latina e seus costumes.  

Esses dois eixos buscaram dialogar com a disciplina de Espanhol – Teoria, 

segundo os aspectos linguístico e temático. Este último, de igual modo, permitiu a 

aproximação da atividade ao conteúdo veiculado nas aulas de História, ao compreender 

uma civilização pré-colombiana. 

Outro fator válido a ser mencionado é o caráter enigmático a partir do qual a 

proposta foi preparada. Tendo em vista a sondagem informal feita com os alunos no 

bimestre anterior, notou-se o apreço dos grupos pela resolução de mistérios, 

recordados através do jogo Detetive ou de uma caça ao tesouro. 

  Para que o jogo não fosse uma simples reprodução lúdica do conteúdo das 

disciplinas mencionadas, propusemos, Júlio e eu, a adaptação do jogo Black Stories, cuja 

meta é “desvendar enigmas através de perguntas, raciocínio e rapidez, para reconstruir 

os passos de incidentes macabros”115.  

 Para desenhar o jogo Historias ocultas – ed. Narraciones quichés, apoiei-me na 

leitura do livro Popol Vuh – Las antiguas historias del Quiché, que narra a origem do 

mundo na perspectiva do povo quiché, bem como seus deuses, crenças, reinos e 

organização social até pouco antes da conquista espanhola. O jogo era composto de 

enigmas, divididos em 4 partes, inspiradas na organização da obra: (1) a origem do 

mundo, (2) as aventuras dos jovens semideuses Hunahpú e Ixbalanqué, (3) a criação do 

homem, e (4) as notícias relativas aos povos indígenas da Guatemala e o poderio do 

império quiché.  

 
115 Bösch, Holger. São Paulo: Galápagos Jogos, 2004. 
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 Partindo disso, primeiro foram extraídos fragmentos de cada parte aludida 

acima, para, em um segundo momento, ajustá-los à natureza de enunciados 

compreensíveis ao público investigado. Esses eram os enigmas sobre os quais, em 

grupos, os alunos se debruçariam para reconstruir as histórias oriundas da civilização 

maya-quiché. Porém, o desafio era fazê-lo dentro de uma limitação de tempo e regras. 

Quanto? Quatro minutos para desvendar cada mistério. Como? Formulando perguntas 

às quais o narrador de cada equipe poderia contestar “sí”, “no” o “esto no es 

importante”, mobilizando, assim, a expressão oral dos demais participantes.  No item F. 

do Apêndice  ̶  Guión  juego 2: Historias ocultas  ̶  , apresento a descrição integral do jogo. 

 Neste segundo jogo, optamos pelo formato digital, valendo-nos, para tanto, do 

aplicativo Flashcards by NKO116, o qual permitiu inserir os enunciados adaptados do livro 

Popol Vuh em cartas dotadas de frente e verso: de um lado estava o “enigma”, e, do 

outro, “a resolução”, conhecida através de um simples toque sobre a tela do Ipad. Veja-

se um exemplo: 

 

Figura 13. Enigma 1 – La idea de los dioses (frente) Figura 14.  Resolução do enigma 1 (verso) 

  
Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 

 

 
116 Disponível em: https://nkoapps.com/. Acesso em: 12 jan. 2022. 
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As figuras acima se referem a uma transcrição da primeira parte da obra: “a 

origem do mundo”. A partir desse modelo, pode-se compreender, ainda, a dinâmica do 

jogo: o jogador-narrador lia o lado A da carta (frente) contendo um acontecimento 

incompleto, “o enigma”: los dioses tuvieron una idea. Em seguida, os demais jogadores, 

pensavam em duas possibilidades de perguntas a serem feitas para o narrador usando 

qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué. Por exemplo: (1) ¿qué idea tuvieron 

los dioses?; (2) ¿cómo la realizaron? Por fim, quando os jogadores desvendavam o 

enigma, o narrador pulsava o dedo sobre a carta, revelando o acerto do grupo. 

  Cabe destacar que o jogador-narrador da equipe era sempre um aluno de um 

grupo adversário. Todos os alunos tiveram a oportunidade de desempenhar, ao menos 

uma vez, o papel de narrador, substituindo a cada nova rodada. O número de 

participantes nos grupos e a quantidade de enigmas a serem resolvidos também foram 

articulados para assegurar essa condição. Tudo isso permitiu que os próprios alunos 

fossem os protagonistas da atividade. 

No decorrer desta ação, a atuação da professora-pesquisadora foi a seguinte: 

a) apresentar a proposta, explicando as regras do jogo; 

b) auxiliar a organização dos grupos; 

c) projetar o cronômetro com o limite de tempo permitido para o alcance do 

desafio; 

d) estimular os participantes a cumprir a meta colocada, alertando-os quanto ao 

tempo despendido; 

e) circular entre os grupos, observando a interação entre os alunos e esclarecendo 

possíveis dúvidas. 

 A professora-pesquisadora teve, também, de entregar uma ficha para que os 

grupos marcassem a pontuação atingida enquanto solucionavam os episódios 

misteriosos. A cada pergunta a que respondessem corretamente, acumulavam um 

ponto, totalizando dois pontos por enigma desvendado:  
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Figura 15. Ficha Puntuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Fonte: Elaboração própria. 
  

 Terminado o jogo, os alunos receberam um exercício designado de Organicen su 

narrativa misteriosa, cuja finalidade era a de ordenar os trechos da narrativa com a qual 

haviam trabalhado durante a atividade. Ou seja, primeiro cada grupo resolveu cinco 

enigmas referentes a uma parte do livro e, ao final, deveriam organizar as soluções 

dispostas no papel, de maneira a formar uma história completa daquela passagem (itens 

G., H., I. e J. do Apêndice: Organicen su narrativa misteriosa). 

  O desenvolvimento dessa etapa tardou um pouco além do planejado, por isso o 

fizemos em duas aulas com o grupo investigado da quarta-feira (7º B). O 7º ano E, por 

sua vez, não contou com o último exercício programado, mencionado acima, pois não 

dispunha de tempo hábil no cronograma para tal.  

 Passemos, agora, ao desfecho planejado para esta ação, permeado por um 

exercício reflexivo. Uma vez conhecidas as histórias da civilização pré-colombiana da 

Guatemala, os alunos puderam dedicar um olhar atento aos acontecidos durante a 

“Conquista” da região e a consequente visão dos colonizadores acerca dos “indígenas”, 

como contextualizado na figura a seguir: 
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Figura 16. Atividade 2: desdobramento reflexivo. Contextualização 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

 Como antecipei (item 2.4.), este momento da atividade 2 foi desenvolvido na 

aula de Espanhol – Teoria, na qual os alunos haviam estudado as civilizações asteca e 

inca. A tarefa117, realizada em duplas e mediada pela professora desta disciplina, foi 

importante para que os estudantes pudessem, ao mesmo tempo, estabelecer relações 

com o jogo Historias ocultas e interpretar os textos abordados, construindo sua própria 

percepção sobre o contato entre “índios” e espanhóis. Por último, cada aluno pôde, 

ainda, delinear uma representação gráfica de um excerto específico do texto. 

 A seguir, apresento um quadro que sintetiza a sequência de atividades 

desenvolvidas na aplicação do jogo Historias ocultas: 

  

 
117 O conteúdo pormenorizado do exercício reflexivo La llegada de los españoles está no item K. do 
Apêndice.  
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Quadro 9. Começando o jogo 2: Historias ocultas 

Começando o jogo 2: Historias ocultas 

Dinâmica (modalidade do jogo): em grupo 

Parte I 

- Cada grupo recebe um iPad contendo os enigmas de uma das partes da história dos 

“índios" maia-quiches:  1) a origem do mundo; 2) as aventuras dos jovens semideuses 

Hunahpú e Ixbalanqué; 3) a criação do homem; 4) as notícias relativas aos povos indígenas 

da Guatemala e o poderio do império quiche; 

- Cada grupo escolhe um narrador; 

- O narrador se dirige ao grupo adversário a sua direita (sentido horário); 

- O narrador lê o enigma (lado A do card) no aplicativo Flashcards para os jogadores do 

grupo adversário; 

- Os jogadores têm 4 minutos para desvendar cada enigma e, para isso, formulam perguntas 

ao narrador usando que, quem, como, onde, quando, por que, para que.  

- O narrador responde às perguntas usando sim, não ou isso não é importante. 

- Quando os jogadores conseguem desvendar o enigma, o narrador pulsa o dedo sobre a 

tela do iPad, revelando a resposta para o grupo (lado B do card).  

- Quando termina a rodada (a cada 4 min.), o narrador volta a seu grupo de origem.  

Parte II 

- Os grupos ordenam na ficha Organicen su narrativa misteriosa os trechos da parte com a 

qual trabalharam durante o jogo. 

Parte III 

- Os alunos fazem um exercício reflexivo na aula de Espanhol-Teoria sobre o contato entre 

"índios” e espanhóis. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.5.1.3. Jogo 3: En la escuela 

 O último jogo, ao final conhecido como Jugar y Aprender, contemplou os fatores 

que afetam a boa convivência escolar. Diante dessa temática geral, outros dois objetivos 

específicos foram lançados: 

(1) ativar o conhecimento prévio dos alunos para perguntar e dar direções em 

língua espanhola, usando o imperativo de segunda pessoa do singular: tú; 

(2) promover uma reflexão acerca de situações conflitivas na escola. 

Além de abordar o componente linguístico, o tema se aproximou do trabalho 

desempenhado pela equipe de Orientação Educacional e a disciplina CPG do colégio, ao 

impulsionar uma reflexão dos alunos quanto ao desenvolvimento de comportamentos 

que permitam uma convivência saudável em sociedade.  

 Para tanto, a atividade 3: En la escuela118 foi desenhada. O primeiro recurso com 

o qual contei foi o jogo, de mesmo nome, elaborado por mim e por Júlio. Organizados 

em duplas, os alunos tinham como objetivo chegar a um lugar específico da escola, 

seguindo um mapa e as instruções dadas pelo amigo, e dar instruções a este para que 

pudesse fazer o mesmo. Caso cumprissem essa meta, recebiam um envelope com uma 

situação e a indicação de um novo destino; quanto maior fosse a quantidade de 

envelopes acumulados, mais próxima a dupla estaria da condição de vitória do jogo.  

 Entre as instruções de direção usadas pela dupla para que cada jogador chegasse 

ao seu destino, estavam: sigue todo recto, gira (a la derecha/a la izquierda), cruza e 

avanza ___ casillas. Observa-se ainda, por meio da Figura 17, que o desenvolvimento 

do jogo dependia do trabalho colaborativo da dupla. Cada jogador apenas poderia 

atingir a chegada caso recebesse e compreendesse as instruções corretamente. O 

mesmo valia para aquele que as fornecia. As imagens a seguir nos permitem conhecer 

o mapa e as fichas, com os lugares de saída (origem) e chegada (destino), utilizados pelos 

alunos:  

 
  

 
118 Consultar o Apêndice, item L. Guión juego 3: En la escuela, para um maior detalhamento do jogo.  
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Figura 17. Mapa do jogo En la escuela 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 18. Modelo Ficha salida y llegada 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 A expectativa das duplas em chegar ao lugar de destino para acumular as 

situações que estavam dentro dos envelopes envolveu os alunos participantes do jogo. 

Todos demonstraram engajamento na proposta, movidos pelo ânimo em vencer o 

desafio em um curto período de tempo. 

 Essas situações119 descritas no papel guardado no envelope correspondiam a 

episódios conflitivos ocorridos no interior de cada espaço escolar presente no mapa. No 

entanto, os alunos só puderam ter acesso ao conteúdo destas quando terminado o jogo. 

É importante ressaltar que, para elaborar o conteúdo de cada situação conflitiva na 

escola, foi fundamental a parceria feita com a orientadora educacional do 7º ano do 

Ensino Fundamental II, que gentilmente disponibilizou acontecimentos de fato 

ocorridos entre os alunos desta série, no interior da instituição, a fim de que os 

recuperássemos e refletíssemos diante da problemática apresentada, como ilustra o 

exemplo abaixo:  

Le sacan una foto inesperada a un alumno, sin su permiso, y se la envían al móvil de 
otro colega. Ese alumno que aparece en la foto le pide al colega que la recibió para 
que la apague y no la publique. Sin embargo, el colega la comparte con otros del 
grupo.  

  

Nesse momento, coube à professora-pesquisadora apresentar a segunda parte 

da atividade, levantando os seguintes questionamentos ao grupo: (1) ¿qué piensan 

sobre sacarle una foto sin permiso a un colega?; (2) ¿qué hacen para resolver la situación 

de conflicto que han elegido? 

 Esse era apenas um exemplo entre os demais relatados na lista preparada em 

conjunto com a Orientação Educacional. Competiu a mim, professora-pesquisadora, 

portanto, mediar o desenrolar da atividade, cujo cerne era propiciar a reflexão. Outras 

atribuições próprias de minha função foram: apresentar o jogo e explicar suas regras, 

auxiliar as interações entre os alunos quando necessário, e observar a dinâmica do 

grupo diante da proposta apresentada.  

 Uma estratégia utilizada para o desdobramento da reflexão foi a de, primeiro, 

pedir aos alunos que expressassem, em um vídeo realizado em duplas, suas opiniões e 

sugestões acerca do conflito elencado, para, posteriormente, discutir em grupo as ideias 

 
119 Apêndice, item M. Lista de situaciones conflictivas en la escuela. 
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levantadas. Isso fez com que a dupla tivesse mais tempo e liberdade para conversar, 

antes de concluir a atividade com um entendimento comum da situação.  

 Como foi sugerida a gravação em vídeo de um entre os casos conflituosos que os 

participantes ganharam no decorrer do jogo, a atividade contou com a plataforma digital 

Flipgrid, comumente usada por educadores para promover breves discussões em vídeo 

de aproximadamente três minutos: 
 

Figura 19. Interface da plataforma Flipgrid. Descrição da proposta em vídeo e material dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Flipgrid. 
 
 

 O quadro a seguir sintetiza a sequência de atividades desenvolvidas durante a 

aplicação do jogo En la escuela: 
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Quadro 10. Começando o jogo 3: En la escuela 

Começando o jogo 3: En la escuela 

Dinâmica (modalidade do jogo): em dupla 

Parte I 

-  O jogador escolhe uma dupla; 

- Cada jogador se senta de costas para a sua dupla; 

- Cada jogador recebe um mapa com as partes da escola e dois pinos de cores diferentes; 

- Um dos pinos é utilizado para a marcar a própria posição no mapa e o outro para marcar o 

trajeto do colega; 

- Cada jogador recebe uma ficha com a “saída” (lugar de origem) e a “chegada” (destino) de 

seu colega. Os jogadores não podem dizer ao colega o seu destino; 

- Os jogadores dão instruções para que o colega chegue a seu destino (lugar escrito na ficha); 

- Ao chegar a seu destino, o jogador recebe um envelope; 

- Se um dos jogadores da dupla não chega a seu destino, esse jogador deve voltar ao lugar 

de origem (“saída”); 

- Quando os dois jogadores chegam cada um a seu destino (não importa quem chega 

primeiro; o importante é que ambos os jogadores cheguem a seus respectivos destinos), 

cada jogador recebe novas fichas (com novos lugares de “saída” e “chegada”). 

Parte II 

- A dupla abre os envelopes que conseguiu receber durante o jogo; 

- Escolhe uma das situações conflitivas que está dentro de cada envelope; 

- Grava um vídeo no Flipgrid, identificando possíveis opções para solucionar o problema de 

convivência abordado nas situações do envelope. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como se verá na seção 2.5.3, embora os três jogos anteriormente descritos 

façam parte da proposta pedagógica implementada com os alunos, somente os jogos 

Creador de personajes e En la escuela compõem o corpus de análise deste estudo. 
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2.5.2. Os questionários 

 Foram desenvolvidos quatro questionários120, para que os alunos pudessem 

refletir sobre cada jogo, de forma particular (questionários 1, 2 e 3), e sobre a proposta 

em geral (questionário 4). Esses questionários foram respondidos pelos alunos ao longo 

dos meses de setembro e outubro de 2018: 

● questionário 1 – Jogo Creador de personajes; 

● questionário 2 – Jogo Historias ocultas; 

● questionário 3 – Jogo En la escuela; 

● questionário 4 – Avaliação geral da proposta.  

 Os três primeiros questionários foram aplicados após a realização de cada jogo, 

e continham questões precisas sobre as percepções dos alunos a respeito de sua 

aprendizagem, reflexão e motivação no decurso de cada experiência mediada por jogos 

digitais ou físicos. Também incluíam perguntas que se destinavam a saber quais as 

opiniões dos participantes quanto aos aspectos positivos e negativos do formato de 

cada jogo utilizado. 

 No último questionário, os alunos foram convidados a avaliar a proposta como 

um todo. As perguntas versavam, primeiro, sobre as percepções dos participantes 

quanto à aprendizagem da língua espanhola e o desenvolvimento de reflexões durante 

os jogos. Para tanto, havia um detalhamento maior do componente linguístico que pôde 

ser percebido em cada jogo. Em um segundo momento, as perguntas procuravam saber 

a possível interferência do formato (digital ou físico) e da modalidade de cada jogo 

(individual, em grupo, em dupla) na aprendizagem do idioma. Por fim, os 

questionamentos feitos pretendiam conhecer as opiniões e críticas dos alunos acerca 

do tempo destinado a cada prática, bem como os assuntos abordados ao longo do 

processo.  

 É importante ressaltar que os questionários reuniram perguntas fechadas, 

semiabertas e abertas, sendo, em sua maioria, compostos por esses dois últimos tipos. 

 
120 Os questionários estão disponíveis para consulta nos itens N., O., P. e Q. do Apêndice.  
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As perguntas discursivas, além de garantir maior liberdade às opiniões pessoais e 

comentários, serão a chave da análise dos dados. 

2.5.3. Corpus selecionado para análise  

 Como dito anteriormente, os dados desta pesquisa foram produzidos nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2018, ao longo das aulas da disciplina de Espanhol 

– Laboratório para alunos de 7º ano da instituição já apresentada. Os instrumentos 

utilizados na coleta de corpus para análise foram: 1 questionário de perfil dos 

participantes focais, 3 jogos com suas respectivas atividades, 3 questionários referentes 

aos jogos digitais e físicos desenhados para este estudo e 1 questionário final para 

avaliação geral da proposta. O quadro a seguir apresenta esses dados de forma mais 

detalhada: 

Quadro 11. Coleta de dados 

Data Instrumento Objetivos da professora-
pesquisadora121 

 

7B: 05/11/ 2018 

7E: 06/11/2018 
 
 

Questionário 

Questionário de 
perfil dos 

participantes focais  
(apêndice A.) 

Identificar cada aluno 
participante desta pesquisa e 
conhecer sua relação com jogos 
digitais e físicos e a 
aprendizagem de espanhol. 

7B: 26/09/2018 e 
03/10/2018 

7E: 28/09/2018 e 
05/10/2018 

Jogo / 
Atividade 

Creador de 
personajes 

 
Ficha Jugar y 

aprender 
(apêndice D./E.) 

• Trabalhar a língua 
espanhola. 
• Motivar uma reflexão sobre 
estereótipos de gênero e 
beleza. 

 
121 Os objetivos específicos de cada jogo e sua respectiva atividade foram apresentados nas subseções do 
item 2.5.1. Descrição dos jogos e respectivas atividades.  
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7B: 03/10/2018 

7E: 05/10/2018 
Questionário 

Questionário 1 
(apêndice N.) 

• Motivar a reflexão dos alunos 
sobre os conhecimentos  
construídos durante sua 
participação no jogo Creador 
de personajes. 

• Conhecer as percepções dos 
alunos quanto ao jogo e sua 
respectiva atividade. 

  7B: 31/10/2018 

7E: 31/10/2018 

Jogo / 
Atividade 

Historias ocultas 
 

Atividade La 
llegada de los 

españoles 
(apêndice K.) 

• Trabalhar a língua espanhola.  
• Motivar uma reflexão sobre a 

chegada dos espanhóis na 
Guatemala e a imagem que o 
colonizador europeu tinha de 
povos originários. 

Questionário Questionário 2 
(apêndice O.) 

• Motivar a reflexão dos alunos 
sobre os conhecimentos  
construídos durante sua 
participação no jogo Historias 
ocultas. 

• Conhecer as      
  percepções dos alunos    
  quanto ao jogo e sua  
  respectiva atividade.  

 

7B: 24/10/2018 

7E: 26/10/2018 
 
 

Jogo / 
Atividade 

En la escuela 
 

Flipgrid 
(gravação de um 
vídeo a partir do 

jogo) 

• Trabalhar a língua 
espanhola. 

• Motivar uma reflexão sobre 
os problemas de convivência 
na escola e como podem 
resolvê-los. 

7B: 31/10/2018 

7E: 06/11/2018 
Questionário Questionário 3 

(apêndice P.) 

• Motivar a reflexão dos 
alunos sobre os 
conhecimentos construídos 
durante sua participação no 
jogo En la escuela. 

• Conhecer as percepções dos 
alunos quanto ao jogo e sua 
respectiva atividade. 

7B: 05/11/2018 

7E: 06/11/2018 

 
Questionário 

 

Questionário 4 
(apêndice Q.) 

Conhecer as percepções dos 
alunos sobre a proposta de uso 
de jogos digitais e físicos nas 
aulas de espanhol. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Os dados gerados na aplicação dos instrumentos marcados em vermelho foram 

selecionados para a análise, pois possibilitaram a mobilização de temas relacionados à 

promoção da educação para a cidadania a nível local e mundial. Explico.  

Os jogos En la escuela e Creador de personajes e suas respectivas atividades 

abordaram, nesta ordem: os conflitos interpessoais na escola e estereótipos de gênero 

e beleza visando educar o aluno tanto para o seu espaço social mais imediato (escola) 

como para a comunidade global (BRASIL, 1998b). Assim, foram escolhidos para a análise, 

pois apresentavam esses aspectos de forma mais evidente, tornando possível responder 

à pergunta de pesquisa “Em que medida os jogos favoreceram o desenvolvimento de 

competências relacionadas à educação para a cidadania na aula de espanhol?”. 

O jogo Historias ocultas e a atividade La llegada de los españoles, por sua vez, 

não foram selecionados para análise, pois não atenderam a esse critério. Os dois se 

ocuparam da relação entre o “conquistador” europeu e o “índio" latino-americano e não 

houve um desdobramento a partir dessa questão histórica. Por exemplo, poderia ter 

sido feita uma aproximação das imagens que o colonizador constrói do “índio” com a 

temática da xenofobia e as ideias que por vezes se formam das pessoas de diferentes 

nacionalidades na atualidade. Esse diálogo mais próximo com a realidade dos alunos 

não aconteceu. 

No que concerne aos questionários, selecionei aqueles que abrangem as 

reflexões dos alunos a respeito dos jogos e atividades também escolhidos. O 

questionário 4 foi incluído por apresentar a avaliação geral que os estudantes fazem da 

proposta. A escolha dos questionários também teve a intenção, tal como entende 

Amarante (2010, p.103), de “diversificar a natureza dos dados e enriquecer as análises”. 

Posto isso, parece-me importante pontuar alguns aspectos específicos sobre os 

instrumentos e dados selecionados: 

• Flipgrid: cada aluno gravou um vídeo com um colega na referida plataforma. 

Feito isso, todo o material foi transcrito por mim e organizado em uma planilha 

em Excel para posterior análise.  

• Questionários 3 e 4: ambos foram respondidos pelos alunos em uma aula dupla 

de língua portuguesa cedida para Espanhol. No caso do questionário 3, isso se deu 

apenas para o 7ºE, pois, devido ao feriado de 02 de novembro, o grupo contava 

com uma aula a menos do que 7º B. Embora a proposta tenha sido planejada 
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levando em conta esse aspecto, durante sua execução foram necessários ajustes, 

tal como ilustra esse exemplo122.  

Tendo apresentado os instrumentos de coleta de dados, passo a descrever a forma 

como o corpus foi analisado. 

  

  

 
122 Cabe destacar que essas aulas foram generosamente cedidas pela professora de português e isso não 
representou um problema para as duas disciplinas envolvidas (Português e Espanhol). Estávamos 
terminando as atividades do ano letivo e, naquela altura, a professora já havia cumprido todo o conteúdo. 
programático de língua portuguesa, o que a levou a oferecer sua aula para o encerramento de nossa 
proposta de ensino e aprendizagem de espanhol mediada por jogos digitais e físicos. Isso sugere que o 
tempo destinado aos jogos e suas respectivas atividades pode ter sido insuficiente. Por outro lado, revela 
a diferença que existe na atribuição de aulas entre as matérias da grade curricular: língua portuguesa 
conta em geral com 5 aulas semanais e língua espanhola possui 2, dificultando por vezes o pleno 
desenrolar das atividades. 
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2.6. Procedimentos de Análise 

Como já antecipei, o objetivo geral desta pesquisa é investigar em que medida 

os jogos favoreceram o desenvolvimento de competências relacionadas à educação 

para a cidadania na aula de espanhol, no contexto educativo formal de um colégio 

particular de São Paulo. A fim de definir categorias para a análise dos dados, me apoiei 

na descrição de competências relacionadas à educação para a cidadania proposta pela 

Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018), que, conforme detalhado no 

Capítulo 1, se divide em três grandes áreas: interagir de forma eficaz e construtiva, 

pensar de forma crítica e atuar de forma socialmente responsável. 

A análise dos dados buscou identificar evidências das competências relacionadas 

à educação para a cidadania nas reflexões desenvolvidas pelos alunos ao longo das 

atividades realizadas durante os jogos e nos questionários que responderam após a sua 

participação nessas dinâmicas. 

Para facilitar a análise dos dados, imprimi todos os questionários e atividades e, 

nas diferentes leituras dos textos, realizei marcações manuais com diferentes cores, as 

quais identificavam as três grandes áreas de competências em foco: interagir de forma 

eficaz e construtiva (cor rosa), pensar de forma crítica (cor azul) e atuar de forma 

socialmente responsável (cor amarela). No quadro a seguir, esquematizo e retomo, 

resumidamente, cada competência (relacionadas a diferentes conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) que as determinam: 
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Quadro 12. Síntese das categorias de análise 

Interagir com os outros 
de forma eficaz e 

construtiva 
Pensar de forma crítica Atuar de maneira 

socialmente responsável 

Autoconfiança 
 
Responsabilidade 
 
Autonomia (iniciativa 
pessoal) 
 
Respeito por diferentes 
opiniões e convicções 
 
Cooperação 
 
Resolução de conflitos 
 
Empatia 
 
Autoconsciência 
 
Comunicar; escutar 
 
Consciência emocional 
 
Flexibilidade ou 
adaptabilidade 
 
Competências interculturais 
 

Capacidade de identificar e 
respeitar múltiplas 
perspectivas 
 
Capacidade de raciocínio e 
análise 
 
Interpretação de informação 
 
Exploração dos 
conhecimentos e uso de 
fontes 
 
Letramento midiático 
 
Criatividade 
 
Pensamento reflexivo 
 
Compreensão do mundo 
atual 
 
Questionamento 
 
 

Respeito pela justiça 
 
Solidariedade 
 
Respeito por outros seres 
humanos 
 
Respeito pelos direitos 
humanos 
 
Senso de comunidade e 
pertencimento 
 
Desenvolvimento 
sustentável 
 
Proteção ambiental 
 
Proteção do patrimônio 
cultural 
 
Conhecimento e respeito por 
outras culturas 
 
Conhecimento e respeito 
pelas religiões 
 
Não-discriminação 

Fonte: Elaboração própria. 

A figura a seguir exemplifica esse procedimento de análise dos dados coletados nos 

questionários: 
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Figura 20. Exemplo procedimento de análise dos dados coletados 

 
 
 
 

Questionário 1 
3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluna E13: Eu consegui refletir que cada pessoa tem sua própria característica, e 

mesmo ela tendo alguma mancha na pele ou algo “não comum”, não quer dizer que essa 

pessoa não tenha os mesmos direitos que as outras. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 

 

Além de analisar as reflexões dos alunos registradas nos questionários aplicados 

após cada jogo, busquei também evidências do desenvolvimento de competências 

relacionadas à educação para a cidadania nas atividades dos jogos, o que, 

metodologicamente, se configura como um procedimento de triangulação de dados. 

Segundo Angrosino (2009, p.71) “a boa etnografia é o resultado da triangulação - o uso 

de múltiplas técnicas de coleta de dados para reforçar conclusões”. 

Tendo apresentado as informações relacionadas à metodologia deste estudo, 

passarei, no próximo capítulo, à análise e interpretação dos dados. 

 
  

respeito por 
outros seres 

humanos 
 

empatia respeito pelos 
direitos 

humanos 
 

pensamento 
reflexivo 
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Capítulo 3 
*** 

ANALISANDO OS DADOS 
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 Este capítulo visa descrever e analisar as reflexões produzidas pelos alunos nos 

questionários e atividades realizados durante a proposta de ensino e aprendizagem de 

língua espanhola, mediada por jogos digitais e físicos, desenhada para a disciplina de 

Espanhol – Laboratório no 4º bimestre de 2018.  

Como mencionado anteriormente, buscarei marcas do desenvolvimento de 

competências relacionadas à educação para a cidadania nas respostas registradas nos 

questionários e atividades dos jogos Creador de Personajes e En la escuela, apoiando-

me também na avaliação geral da proposta feita pelos alunos no questionário 4. Com o 

intuito de atingir esse objetivo, os dados serão analisados considerando três grandes 

áreas de competências descritas no relatório Eurydice 2017/2018: interagir de forma 

eficaz e construtiva, pensar de forma crítica e atuar de forma socialmente responsável.  

Para fins didáticos, a análise dos dados será organizada em três seções. Na 

primeira seção do capítulo (3.1), por exemplo, examinarei as marcas de competências 

da área interagir de forma eficaz e construtiva nas atividades realizadas durante os jogos 

e nos questionários respondidos pelos alunos após a sua participação nessas dinâmicas.  

Assim o farei também com as demais áreas na segunda e terceira seções, a fim de 

procurar responder em que medida os jogos favoreceram o desenvolvimento de 

competências relacionadas à educação para a cidadania na aula de espanhol. 

 

3.1. Interagir com os outros de forma eficaz e construtiva 

 Conforme proposto pela Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018), a 

grande área de competências de cidadania interagir com os outros de forma eficaz e 

construtiva se caracteriza, em primeiro lugar, por sua dimensão pessoal frente à 

dimensão política, pois compreende “competências relacionadas com o 

desenvolvimento pessoal dos alunos e as suas relações interpessoais” (COMISSÃO 

EUROPEIA, EACEA, EURYDICE, 2017/2018, p. 49). Para os autores, essa área de 

competências é organizada em torno das seguintes categorias: 
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Figura 21. Categorias da área de competências “interagir com os outros de forma eficaz e construtiva” 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018). 

 
Como já antecipei, buscando responder à pergunta de pesquisa orientadora 

deste estudo, discutirei, nesta seção, os resultados mais relevantes das marcas das 

categorias apresentadas acima, nas atividades e questionários associados aos jogos 

Creador de personajes e En la escuela. Na primeira subseção deste capítulo (3.1.1), 

analisarei especificamente as evidências das categorias elencadas acima que aparecem 

nas reflexões desenvolvidas pelos alunos ao longo da ficha Jugar y aprender e do 

questionário 1, ambos vinculados ao jogo Creador de Personajes. Na segunda subseção 

(3.1.2), examinarei os dados gerados no Flipgrid e questionário 3, ambos vinculados ao 

Interagir com os outros de 
forma eficaz e construtiva 

autoconfiança

responsabilidade

autonomia

respeito por diferentes 
opiniões e convicções

cooperação

resolução de conflitos

empatia

autoconsciência

comunicar; escutar

consciência emocional

flexibilidade ou 
adaptabilidade

competências 
interculturais
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jogo En la escuela. Vale lembrar que, em ambas as subseções, contarei também com o 

questionário 4 como instrumento de análise de dados. 

 

3.1.1. Jogo Creador de personajes 

 O jogo Creador de personajes teve como objetivos pedagógicos trabalhar 

características físicas e psicológicas em língua espanhola e motivar uma reflexão sobre 

estereótipos de gênero e beleza.  Para isso, contou com: 

• a ficha Jugar y aprender, na qual os alunos encontravam a orientação para criar 

um(a) futebolista ou um(a) representante de marca de roupa espanhola, 

registravam o vocabulário das características atribuídas a seu personagem e 

justificavam suas escolhas; 

• o questionário 1, que permitia aos alunos refletir sobre os conhecimentos 

construídos durante sua participação no jogo e compartilhar suas percepções 

sobre ele e sua respectiva atividade. 

A análise dos dados revelou que as categorias da área interagir com os outros 

de forma eficaz e construtiva aparecem em três instrumentos: no questionário 1, nas 

respostas às perguntas dissertativas que compõem a ficha Jugar y aprender e na 

avaliação geral da proposta feita pelos alunos no questionário 4. 

Tomando como ponto de partida o questionário 1, a segunda pergunta indagava 

aos alunos acerca do que puderam aprender com o jogo Creador de Personajes. Como 

mostra o exemplo a seguir, é possível observar, no discurso da aluna E2, evidências da 

área interagir com os outros de forma eficaz e construtiva: 
 

Figura 22. Resposta de E2 à pergunta 2 (Questionário 1) 

Questionário 1 

2. O que [você] aprendeu com o jogo Creador de personajes? 

Aluna E2: Que a impressão das pessoas é diferente para todas as pessoas e 

palavras novas em espanhol. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A resposta acima apresenta marcas de uma das doze categorias que caracterizam 

interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, segundo a Comissão Europeia, 

EACEA e Eurydice (2017/2018): respeito por diferentes opiniões e convicções.  

 Observa-se que, em primeiro lugar, ao dizer que a impressão das pessoas é 

diferente para todas as pessoas, a aluna reconhece que cada pessoa tem sua própria 

opinião sobre o outro. Entender e acolher distintos valores, perspectivas, crenças e 

práticas, que às vezes divergem entre si ou contrariam as convicções adquiridas por um 

indivíduo ao longo de seu percurso, são condições necessárias à adoção de uma postura 

de respeito por diferentes opiniões e convicções (CONSELHO DA EUROPA, 2016).  

Em segundo lugar, a aluna afirma que aprendeu palavras novas em espanhol, o 

que se pode relacionar à categoria comunicar. É importante ressaltar que, embora essa 

categoria seja definida como a capacidade de expressar opiniões de forma clara e 

respeitosa (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE, 2017/2018; CONSELHO DA 

EUROPA, 2016), uma comunicação eficaz depende, entre outros, do domínio de 

componentes lexicais para exprimir e compreender significados em produções orais e 

escritas em um idioma (CONSELHO DA EUROPA, 2016; INSTITUTO CERVANTES, 2002). 

Por isso, sendo a língua espanhola objeto deste estudo, parece-me importante pontuar 

algumas das percepções dos alunos a esse respeito.  

 O domínio de componentes lexicais, tal como mencionado no parágrafo anterior, 

outra vez se faz presente na resposta da aluna B1, a seguir: 

 

Figura 23. Resposta de B1 à pergunta 2 (Questionário 1) 

Questionário 1 

2. O que [você] aprendeu com o jogo Creador de personajes? 

Aluna B1: Eu aprendi em espanhol características físicas e relembrei 

nacionalidades, características psicológicas, tipos e cores de cabelos... 

Fonte: Elaboração própria.  
 

 Como se vê, o discurso da participante B1 retoma a aprendizagem de vocabulário 

específico em língua espanhola (...características físicas e relembrei nacionalidades, 

características psicológicas, tipos e cores de cabelo), sugerindo que o jogo e sua 

respectiva atividade buscaram promover o conhecimento da forma linguística 
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(componente lexical). Outro exemplo no qual se menciona a aprendizagem de novas 

palavras aparece na participação da aluna B5 no questionário 4: 
 

Figura 24. Resposta de B5 à pergunta 2 – opção b (Questionário 4) 

Questionário 4 

2.a) Comente o que você acredita ter aprendido em cada aula. Aula 1: Jogo 

Creador de personajes (tabuleiro + app Zmoji) 

Aluna B5: Aprendi novas palavras para conseguir caracterizar as pessoas.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Para discorrer sobre essa resposta, recupero a figura 23 onde consta o exemplo 

da aluna B1. No exemplo de B1, percebemos a menção ao componente lexical, já que a 

aluna nomeia ter aprendido e/ou relembrado características físicas, psicológicas, 

nacionalidades, tipos e cores de cabelo. Na resposta da aluna B5, a participante vai além, 

ao dizer que aprendeu o componente lexical (novas palavras) destinado a um uso 

concreto (caracterizar pessoas), isto é, alcançou o conhecimento da forma e de sua 

função (INSTITUTO CERVANTES, 2002). Desse modo, observamos que, nas 

contribuições123 de ambas as participantes, a categoria comunicar se manifesta de 

forma articulada ao conhecimento dos componentes linguístico e pragmático, os quais, 

conforme exposto no capítulo 1, se constituíram como objetivos a serem perseguidos 

pelo jogo Creador de personajes.  

 Ainda no que se refere à área interagir com os outros de forma eficaz e 

construtiva, encontramos suas categorias em outros momentos do questionário 1, 

como se vê em seguida: 
 

Figura 25. Resposta de B1 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluna B1: Eu consegui refletir que ao decorrer do trabalho é muito importante o 

trabalho em grupo, porque um ajuda o outro com as dúvidas.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

123 Também nesses exemplos, entendo que há marcas de um movimento reflexivo no qual as alunas 
avaliam e refletem sobre o próprio processo de aprendizagem, aspecto que será discutido mais adiante 
na análise das categorias da área pensar de forma crítica. 



 
 

155 
 

 No exemplo acima, há evidências da categoria cooperação, no instante em que 

a aluna atribui valor ao trabalho em grupo (é muito importante o trabalho em grupo). 

Junto a isso, justifica que um ajuda o outro com as dúvidas, o que nos leva a entender o 

trabalho em grupo como uma forma de aprender a participar de modo construtivo com 

outras pessoas em atividades compartilhadas (CONSELHO DA EUROPA, 2016). Chama a 

atenção que, embora a condição de vitória do jogo Creador de personajes fosse 

completar individualmente as paradas obrigatórias de seu tabuleiro, como esse objeto 

era compartilhado por um grupo de 4 a 5 jogadores, a resposta da aluna B1 indica que 

um aluno pode ter ajudado o outro a cumprir os objetivos necessários para realizar a 

atividade, o que se mostra alinhado com o que o Conselho da Europa (2016) entende 

por cooperação.  

 Dentre as categorias da área interagir com os outros de forma eficaz e 

construtiva, aparecem também nos dados, pistas da categoria autoconsciência, como 

ilustra esta amostra: 

 

Figura 26. Resposta de B15 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluno B15: Consegui refletir sobre o vocabulário e os estereótipos criados pela 

sociedade em que vivemos.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

De acordo com a descrição de competências relacionadas à educação para a 

cidadania proposta pelo Conselho da Europa (2016) e Comissão Europeia, EACEA e 

Eurydice (2017/2018), como manifestação da categoria autoconsciência, os alunos 

podem demonstrar que conhecem e compreendem criticamente os preconceitos 

enraizados em nossa perspectiva sobre o mundo e como eles estão associados aos 

grupos e experiências culturais dos quais cada um de nós participamos. Essa categoria, 

em particular, aparece na resposta acima – registrada por B15 no questionário 

preenchido após a sua participação no jogo Creador de personajes – e é acentuada pela 
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reflexão que o aluno desenvolve ao longo da ficha Jugar y aprender124 – realizada 

durante o jogo – conforme exposto a seguir: 

 

Figura 27. Resposta de B15 (Ficha Jugar y aprender) 

Ficha Jugar y aprender 

1. ¿Crees que tu personaje corresponde a la situación dada? ¿Por qué? 

Aluno B15: Creo que mi personaje corresponde a la situación dada porque él se 

viste bien como un estilista. Es arrogante, pues revolucionó la moda. Es de clase alta, por 

eso siempre presenció la riqueza.  

2. ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente? 

Aluno B15: El personaje que yo creé representa una imagen aceptada por mucha 

gente pues la major parte de las personas tiene la idea de una persona perfecta, sin 

cualquier irregularidad, pues es una persona de la moda. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 No trecho anterior, o aluno justifica a criação de seu representante oficial de uma 

marca de roupa espanhola com base em um padrão que ele acredita, segundo suas 

vivências, ser amplamente aceito em sociedade. Nota-se, assim, que, ao dizer es 

arrogante, pues revolucionó la moda. Es de clase alta [...], una persona perfecta, sin 

cualquier irregularidad, o aluno reproduz na ficha um estereótipo para o profissional de 

moda. No questionário (figura 26), B15 apresenta a percepção de que esse modelo é 

reflexo de uma construção cultural e social. Dessa forma, observa-se que, na reflexão 

desenvolvida pelo aluno ao longo do questionário, a autoconsciência se manifesta 

levando à construção de um novo conhecimento.    

É importante destacar que essa consciência sobre a própria perspectiva foi 

motivada também por uma discussão em que eu, na condição de professora, 

compartilhei um exemplo real correspondente à situação abordada e os alunos 

 
124 Os textos transcritos correspondem à produção original do aluno, sem qualquer tipo de intervenção 
ou correção. Ressalto, ademais, que, embora tenha sido respondida em espanhol, não é objetivo deste 
estudo avaliar a produção linguística dos alunos. O foco do trabalho é analisar em que medida os jogos 
favoreceram o desenvolvimento de competências relacionadas à educação para a cidadania na aula de 
espanhol; contando, para isso, com o corpus associado aos jogos Creador de personajes e En la escuela. 
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dividiram com o grupo os personagens que elaboraram. Essa circunstância se deu após 

sua participação no jogo e sua respectiva atividade, e antes da realização do 

questionário, instrumentos nos quais a categoria autoconsciência outra vez se faz 

presente, tal como reproduzo a seguir: 

 

Figura 28. Resposta de E11 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluna E11: A partir das perguntas sobre o jogo, pude refletir como a sociedade 

prefere um tipo de pessoa para realizar determinado cargo, trabalho ou atividade.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Como se pode observar, a resposta de E11, registrada no questionário 1, 

expressa uma postura de autoconsciência das associações que, em geral, são feitas 

entre uma profissão determinada e os atributos que são considerados adequados a ela. 

Essa relação pode ser mais bem compreendida com a explicação que a aluna nos oferece 

sobre o personagem que ela criou durante sua participação no jogo Creador de 

personajes: 

 

 
Figura 29. Resposta de E11 (Ficha Jugar y aprender) 

Ficha Jugar y aprender 

2. ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente? 

Aluna E11: Normalmente las personas aceptan o no a otras por sus 

características físicas, así que mi personaje sería aceptada por mucha gente por causa 

de sus ojos, sus labios y por su estilo de moda. Ella, sin embargo, tiene también algunos 

detalles en su aspecto que no serían aceptados por mucha gente, por ejemplo, su nariz, 

su cara y su aparencia cansada. 

3. De las características que elegiste para tu personaje, ¿cuáles son las que 

confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las que la contradicen? 
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Aluna E11: Mi personaje puede representar una imagen aceptada por mucha 

gente porque ella es una chica (así que hay más mujeres com este trabajo que hombres), 

tiene labios gruesos y bonitos y es simpática. Ella puede no representar una imagen 

aceptada por mucha gente porque tiene una nariz pequeña y redonda, su cara tiene 

forma de pera y porque tiene ojos cansados y líneas de expresión. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A categoria autoconsciência volta a aparecer nesse exemplo quando a aluna 

declara que normalmente las personas aceptan o no a otras por sus características 

físicas, sugerindo que una nariz pequeña y redonda, ojos cansados y líneas de expresión 

não são características comumente aprovadas para uma pessoa que trabalha desfilando 

peças de vestuário nas passarelas de moda. De igual modo, ao dizer mi personaje puede 

representar una imagen aceptada por mucha gente porque ella es una chica (así que hay 

más mujeres com este trabajo que hombres), a participante E11 indica que a profissão 

de modelo aparece habitualmente relacionada com o sexo feminino. Esse seu 

comentário sugere que a atividade gerou uma reflexão sobre os estereótipos 

interiorizados em nossa cultura: para a aluna, determinados papéis sociais podem estar 

vinculados a um gênero e atributos específicos (así que hay más mujeres com este 

trabajo que hombres; mi personaje sería aceptada por mucha gente por causa de sus 

ojos, sus labios y por su estilo de moda).  

 A autoconsciência, vinculada à capacidade de reconhecer e compreender 

criticamente suas próprias visões de mundo, também se faz presente no discurso do 

aluno E16: 

 

Figura 30. Resposta de E16 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluno E16: Consegui refletir sobre os padrões impostos pela sociedade implícitos 

em nosso pensamento.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Nesse fragmento, a autoconsciência volta a se manifestar com a reflexão do 

aluno sobre padrões impostos pela sociedade implícitos em nosso pensamento. Isso 

revela a importância de se exercer uma avaliação crítica125 das ideias que lhe ocorrem 

e, por vezes, reproduzem um padrão fixo, avesso a considerar algo ou alguém em sua 

singularidade. Essa tomada de consciência pode, então, levar os alunos a contestar e 

desconstruir estereótipos e visões de mundo socialmente compartilhados em nossa 

cultura, ampliando a possibilidade de reflexão sobre diferentes pontos de vista 

(ATIENZA, 2021). No excerto a seguir, E16 expõe um estereótipo estabelecido para 

alguém que se dedica a jogar futebol profissionalmente: 

 

Figura 31. Resposta de E16 à pergunta 3 (Ficha Jugar y aprender) 

Ficha Jugar y aprender 

3. ¿De las características que elegiste para tu personaje, ¿cuáles son las que 

confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las que la contradicen? 

Aluno E16: El es un hombre como muchos jugadores de fútbol, tiene un pelo 

distinto, pero no es negro, pobre o brasileño (características que son marcadas como 

necesarias de un futbolista). 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O aluno justifica sua escolha de criar um homem futebolista, retomando a ideia 

de que determinadas profissões podem ser associadas ao sexo masculino ou feminino 

(el es un hombre como muchos jugadores de fútbol). Na sequência, elenca ser negro, 

pobre o brasileño como as características que son marcadas como necesarias de un 

futebolista. Para entender essa associação, seria fundamental um estudo mais 

aprofundado sobre a realidade brasileira, o que vai além do foco deste trabalho (analisar 

em que medida os jogos favoreceram o desenvolvimento de competências relacionadas 

à educação para a cidadania na aula de espanhol). No entanto, é importante destacar 

que essa é uma construção que pode ser acentuada pelos exemplos veiculados pela 

mídia e pelas interações experimentadas por nossa sociedade o que nos leva a construir 

 
125 Quando se trata de exercer uma avaliação crítica das ideias que lhe ocorrem, estamos nos referindo 
também a uma categoria da área pensar de forma crítica (pensamento reflexivo), que será abordada 
posteriormente. 
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referenciais que processamos e pouco a pouco vamos armazenando (ATIENZA, 2021). 

Sendo assim, ser autoconsciente das imagens enraizadas em nossa perspectiva pode 

contribuir para a revisão de determinadas construções sociais e para a expansão de 

nosso olhar sobre as questões do meio em que vivemos.  

 É relevante realçar que esse mesmo aluno relatou, também, ter se inspirado em 

um ícone mundial para elaborar seu próprio personagem, como mostra o excerto 

abaixo:  

 

Figura 32. Resposta de E16 à pergunta 1 (Ficha Jugar y aprender) 

 Ficha Jugar y aprender 

1. ¡Ahora te toca justificar tu elección! ¿Crees que tu personaje corresponde a la 

situación dada? ¿Por qué? 

Aluno E16: Mi personaje corresponde a la situación dada por que el es el mejor 

futbolista argentino de todos. 

2. ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente? ¿Por qué? 

Aluno E16: El representa esta imagen de persona con dificuldades, como la 

estatura y el autismo. Por eso, y por su habilidad futbolística el gano la aceptación e 

idolatría de muchas personas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A passagem sugere que B16 está se referindo ao jogador argentino Lionel Messi 

(es el mejor futbolista argentino de todos; [“tiene”] autismo y [baja] estatura). Essa 

referência vai além de uma construção difundida socialmente e pode indicar que ele, 

B16, se identifica com esse jogador, uma vez que, assim como Messi, sua família é de 

origem argentina. Dito de outra maneira, pode se tratar de uma escolha feita pelo 

vínculo afetivo e/ou pelo reconhecimento do jogador a nível mundial. Todas essas 

possíveis percepções formam parte daquilo que o aluno está experimentando como 

sujeito e é sobre esse conjunto que recai o foco de desenvolvimento de sua identidade 

e autoconsciência.   

 Outra competência importante para a coexistência harmoniosa entre os 

cidadãos é a empatia, que implica compreender e se relacionar com os sentimentos, 
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ideias e visões de mundo de outras pessoas, sendo capaz de descentrar de sua própria 

perspectiva e se colocar no lugar do outro (CONSELHO DA EUROPA, 2016). Essa 

categoria aparece no exemplo a seguir: 

 

Figura 33. Resposta de E13 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluna E13: Eu consegui refletir que cada pessoa tem sua própria característica, e 

mesmo ela tendo alguma mancha na pele ou algo “não comum”, não quer dizer que essa 

pessoa não tenha os mesmos direitos que as outras.126 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No discurso anterior, identificamos a empatia da aluna ao demonstrar 

preocupação pelas circunstâncias atravessadas por pessoas que estão fora de padrões 

sociais. Conforme vimos, essa habilidade envolve ser capaz de experienciar um 

sentimento de interesse pelo estado cognitivo, afetivo ou condição circunstancial 

vivenciados por outra pessoa (CONSELHO DA EUROPA, 2016). Considerando que esse é 

“um sentimento que leva a pessoa em direção ao outro” (TOGNETTA; MENIN, 2017, p. 

73), a aluna parece estar no caminho de uma reflexão que poderá motivá-la a 

desenvolver “ações justas e generosas” (ibid., p. 74). 

 A análise dos dados revelou também a presença da consciência emocional. Essa 

categoria pode ser entendida como a expressão consciente de um indivíduo sobre suas 

próprias motivações, especialmente em contextos em que há interação com outras 

pessoas (CONSELHO DA EUROPA, 2016). Aqui, a motivação corresponde às razões que 

levam uma pessoa a agir e participar de determinado modo em ações conjuntas, tal 

como explica o participante E16 a seguir: 

 

 

 

 
126 Nesse mesmo trecho, constam as categorias respeito por outros seres humanos e respeito pelos 
direitos humanos, integrantes da área atuar de forma responsável, que abordarei posteriormente. 
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Figura 34. Resposta de E16 à pergunta 4 (Questionário 1) 

 Questionário 1 

4. O que te motivou a participar da atividade [o jogo Creador de personajes]? 

Aluno E16: O que me motivou a participar (além da professora) foi a minha 

competitividade.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Entendo que, quando o aluno diz: o que me motivou a participar (além da 

professora), ele pode estar relacionando sua participação no jogo ao estímulo dado pela 

professora para que se envolvesse na dinâmica. Porém, ao prosseguir com o que me 

motivou a participar (além da professora) foi a minha competitividade, o aluno 

manifesta a consciência de um motivo que o levou a jogar e interagir com os demais, 

demonstrando conhecer e compreender a si mesmo no contexto de jogo. Ser 

competitivo é um traço de personalidade e pode ser socialmente útil quando o indivíduo 

se comporta com responsabilidade e é capaz de estimular o progresso dos demais.  

 Em sua totalidade, a análise dos dados da área interagir com os outros de forma 

eficaz e construtiva no corpus associado ao jogo Creador de personajes revelou a 

presença de 2 categorias associadas ao desenvolvimento pessoal (autoconsciência e 

consciência emocional) e 3 categorias vinculadas às relações interpessoais (respeito por 

diferentes opiniões e convicções, cooperação e empatia). Entretanto, não foi possível 

localizar evidências das demais categorias, como autoconfiança, responsabilidade, 

autonomia, resolução de conflitos, comunicar e escutar, flexibilidade ou adaptabilidade 

e competências interculturais. Acredito que isso se deve ao fato de que os objetivos 

pedagógicos do jogo, sua respectiva atividade e questionário estavam orientados a 

questões específicas que não convergiam para levar os alunos a estabelecerem 

reflexões em que essas categorias fossem aplicadas e, posteriormente, verificadas. Além 

disso, a proposta foi desenhada para ser aplicada ao longo de um bimestre do ano letivo, 

mais especificamente o último, e não houve tempo para um maior desdobramento das 

atividades.  

 Para que isso tivesse acontecido, seria necessário ter ampliado a finalidade 

pedagógica do jogo e as discussões promovidas na sua atividade e questionário, de 
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modo a favorecer, nos alunos, o desenvolvimento de novas reflexões nas quais os 

conhecimentos construídos permitissem evidenciar as demais categorias sob análise. 

 A seguir, analisarei as marcas das categorias da área interagir com os outros de 

forma eficaz e construtiva no Flipgrid e no questionário 3, ambos relacionados ao jogo 

En la escuela. 

 

3.1.2. Jogo En la escuela 

 O jogo En la escuela teve como objetivos pedagógicos trabalhar verbos e 

preposições para perguntar e dar direções em língua espanhola, e motivar uma reflexão 

sobre problemas de convivência na escola. Para isso, contou com: 

• um vídeo gravado na plataforma Flipgrid, no qual os alunos primeiro 

expressavam suas opiniões sobre a situação – contendo um problema de 

convivência – recebida durante o jogo e, em seguida, identificavam possíveis 

soluções para resolvê-la; 

• o questionário 3, que permitia aos alunos refletir sobre os conhecimentos 

construídos durante sua participação no jogo e compartilhar suas percepções 

sobre ele e sua respectiva atividade. 

A análise dos dados revelou que as categorias da área interagir com os outros 

de forma eficaz e construtiva aparecem em três instrumentos: no questionário 3, nas 

considerações que compõem o vídeo gravado no Flipgrid e na avaliação geral da 

proposta feita pelos alunos no questionário 4.  

 Comparado com os instrumentos relacionados ao jogo Creador de personajes, 

constata-se no questionário 3 e no Flipgrid127 uma variação das categorias da área 

interagir com os outros de forma eficaz e construtiva. Vejamos o exemplo que se segue 

registrado no questionário 3: 

 

 

 

 
127 Ao longo do texto usarei o termo Flipgrid para me referir ao vídeo gravado na plataforma de mesmo 
nome. 
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Figura 35. Resposta de B8 à pergunta 1 – opção b (Questionário 3) 

Questionário 3 

1b. O que você aprendeu [com o jogo En la escuela]? 

Aluno B8: Aprendi a solucionar problemas na escola.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

No fragmento anterior, aparece a pista de uma categoria não localizada na 

atividade e questionário do jogo Creador de personajes: resolução de conflitos. 

Verificamos que, ao dizer aprendi a solucionar problemas na escola, a aluna indica ter 

abordado e identificado, através do jogo, possíveis soluções para problemas que 

ocorrem dentro do ambiente escolar. Isso pode ficar mais claro no trecho abaixo, a partir 

da resposta que essa mesma participante dá quando questionada sobre o objetivo da 

dinâmica: 

 

Figura 36. Resposta de B8 à pergunta 1 – opção a (Questionário 3) 

Questionário 3 

1a. Na sua opinião, qual o objetivo do jogo [En la escuela]? E da atividade 

realizada como o seu complemento: o vídeo no Flipgrid? 

Aluna B8: O objetivo do jogo, na minha opinião, foi encontrar soluções a 

problemas na escola. A atividade no Flipgrid foi legal para comunicar sobre problemas. 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Como se pode notar, a aluna informa que as soluções encontradas estavam 

associadas a problemas de convivência na escola (encontrar soluções a problemas na 

escola), tal como visava o objetivo pedagógico do jogo En la escuela. Na sequência, a 

participante parece se referir ao Flipgrid como um meio para falar sobre essa temática 

(foi legal para comunicar sobre problemas), sugerindo que, ao longo do vídeo, pôde 

discuti-la e expressar opiniões a respeito dela.  Essa relação entre abordar uma situação 

de conflito, emitir o que se pensa sobre ela e identificar possíveis opções para solucioná-

la, pode ser mais bem compreendida ao se observar o material do vídeo, gravado pela 

aluna B8 e sua colega B5, reproduzido a seguir:  
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Figura 37. Transcrição de material produzido por B8 e B5 (Flipgrid) 

Flipgrid  

Elijan una situación de las que pudieron recibir en el juego En la escuela. Ahora 

les toca producir un video, en parejas, contestando las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué piensan de esa situación? 

2) ¿Qué hacen para resolverla (solución)? 

 No se olviden de leer la situación que eligieron en el inicio del video (antes de 

comentarla). Tiempo mínimo del video: 1 minuto 

Aluna B8: Un alumno se sienta al lado de un colega que conversa mucho durante 

las clases, molestando a los demás. Todas las veces que el colega se porta mal, ese 

alumno a su lado se perjudica, pues le llaman la atención por algo que no hizo. [Leitura 

da situação com um problema de convivência] 

Aluna B5: Esta situación está errada, y una solución para ella es…cuando 

empezar a conversar, los colegas avisarem a él o conversarem. 

Aluna B8: Otra solución que quería decir, si lo aluno continuar atrapalhando lo 

colega que quer prestar atención en la aula, es la profesora llamar los padres, porque 

mejoraría mucho. Ellos conversarían para tentar ayudar todo mundo, y él podería 

continuar. 

Aluna B5: Y mejoraría mucho la actitud de este cara.     
[...] 
Alunas B8 e B5: Y esta fue nossa situación. Espero que gostaram. 
[Tempo da gravação: 01min 04seg] 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Na transcrição acima, as alunas B8 e B5 apresentam possíveis opções para 

solucionar uma incivilidade, entendida como uma ação que fere as regras de boa 

convivência (TOGNETTA; MENIN, 2017). Na situação abordada pela dupla, o aluno 

rompe com o que se é esperado como boa conduta social (esta situación está errada) 

por conversar paralelamente ao que está sendo tratado em aula, prejudicando os 

demais (…atrapalhando lo colega que quer prestar atención en la aula). Para resolver 

esse conflito, a aluna B5 oferece, primeiro, a alternativa de os próprios colegas da turma 

conversarem com o aluno que os perturba (cuando empezar a conversar, los colegas 

avisarem a él o conversarem), o que parece indicar uma proposta em que se defende o 
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direito de ser respeitado e conseguir prestar atenção na aula e, ao mesmo tempo, 

valoriza o diálogo com o outro. Em um segundo momento, caso isso não funcione, a 

aluna B8 sugere reportar a situação à professora e esta, por sua vez, pode relatá-la aos 

pais do aluno, dando a entender que a atuação conjunta entre educadora e responsáveis 

seria uma forma eficaz de gerenciar e solucionar o problema (es la profesora llamar los 

padres, porque mejoraría mucho. Ellos conversarían para tentar ayudar todo mundo; y 

mejoraría mucho la actitud de este cara).  

 É importante pontuar que, ao se debruçar sobre atos que afetam a qualidade da 

convivência entre todos, os alunos podem vir a desenvolver, inclusive, sua capacidade 

de se colocar no lugar do outro.  O exemplo que se segue – com a percepção de um 

aluno sobre colegas que são diretamente impactados por manifestações agressivas128 

de outros – ilustra essa ideia: 
 

Figura 38. Resposta de B11 à pergunta 4 – opção b (Questionário 4) 

Questionário 4 

4b. As atividades realizadas durante ou após o jogo [En la escuela] te ajudaram a 

refletir sobre algum assunto?  

[Marque] SIM ou NÃO. [Se você respondeu] SIM: sobre o que acha que conseguiu 

refletir? 

Aluno B11: Sim. Eu refleti sobre como algumas pessoas sofrem na escola. 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Nesse trecho, o aluno demonstra refleti[r] sobre como algumas pessoas sofrem 

na escola. Essa reflexão articula-se à sua capacidade de entender os sentimentos do 

outro frente a um conflito interpessoal na escola, configurando-se, assim, em uma 

evidência da categoria empatia. 

 
128 A situação abordada ao longo do vídeo, produzido pelo aluno B11 no Flipgrid, é a seguinte: Um colega 
envia mensagens ameaçadoras a outro de seu grupo, dizendo que vai bater nele na saída do colégio. 
Muitos alunos da turma souberam do ocorrido através das redes sociais e querem ver o que vai acontecer 
(ver Lista de situaciones conflictivas en la escuela no apêndice M.). Como se vê, essa situação abrange um 
caso de bullying; prática classificada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM) 
como uma manifestação agressiva entre pares. Esta acontece, entre outras razões, sem um motivo 
aparente, na presença de espectadores e contra uma vítima frágil (TOGNETTA; MENIN, 2017, p.116-117).  
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 Outro exemplo da categoria empatia pode ser encontrado na voz do aluno E16 

no questionário 3: 

 

Figura 39. Resposta de E16  à pergunta 1 – opção c (Questionário 3) 

Questionário 3 

1c. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo En la escuela]? 

Aluno E16: Consegui refletir sobre os sentimentos das pessoas diante de algumas 

situações.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Observa-se que, aqui, novamente aparece a categoria empatia, quando o aluno 

revela a habilidade de compreender o que sente o colega implicado em uma situação 

de conflito na escola (consegui refletir sobre os sentimentos das pessoas diante de 

algumas situações) (CONSELHO DA EUROPA, 2016).  

 Segundo Tognetta e Menin (2017, p.75), “além dos exemplos praticados por nós, 

adultos, no dia a dia”, pode-se também promover a empatia no ambiente escolar 

através de: 

propostas que levem o aluno a colocar-se em uma situação que não 
necessariamente esteja vivendo, incentivando a observação, a identificação 
dos envolvidos, a reflexão sobre diversos pontos de vista, o entendimento do 
que se passa, o que os implicados sentem, como podem pedir auxílio e como 
aas ações de uns impactam os outros (TOGNETTA; MENIN, 2017, p.75). 

 Nessa mesma direção foi desenvolvido o jogo En la escuela, no qual se buscou 

favorecer a aprendizagem da língua espanhola e de competências relacionadas à 

educação para a cidadania, tal como a empatia. Para isso, foram abordados, conforme 

já exposto, problemas de convivência na escola envolvendo ações agressivas, 

perturbadoras e indisciplinadas129, a fim de que os alunos procurassem refletir sobre a 

temática apresentada e pudessem vir a se relacionar com o sentimento e a perspectiva 

do outro (CONSELHO DA EUROPA, 2016).  

 
129 Para aprofundar este tema, recomendo consultar Tognetta e Menin, 2017. 
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 Parece-me importante pontuar que o desenvolvimento da empatia pode levar o 

aluno a empreender ações pautadas pela responsabilidade moral130. Dito de outra 

forma, vir a se tornar um ser mais empático favorece ao aluno ponderar o que quer fazer 

e executar os atos que escolheu empreender com base em valores esperados para uma 

convivência democrática (CONSELHO DA EUROPA, 2016).  

 Outra categoria que se manifestou de forma reincidente nesse conjunto de 

dados foi a cooperação. Entendo que isso se deu ao fato de que o jogo En la escuela 

deveria ser jogado em dupla. Como já mencionado, para vencê-lo, a dupla precisava 

acumular o maior número possível de envelopes contendo uma situação de conflito na 

escola. Para isso, ambos os alunos deveriam alcançar cada um o seu destino (um local 

da escola) no mapa em papel, contando com as instruções dadas pelo colega. Dessa 

forma, um jogador tinha que ajudar o outro a cumprir os objetivos necessários para 

realizar a dinâmica. O exemplo que se segue apresenta a resposta de um aluno sobre o 

que aprendeu com esse jogo: 

 

Figura 40. Resposta de B12 à pergunta 1 – opção b (Questionário 3) 

Questionário 3 

1b. O que você aprendeu [com o jogo En la escuela]? 

Aluno B12: Aprendi a jogar em grupo.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Nesse trecho, a categoria que define a interação com o outro de forma eficaz e 

construtiva é a cooperação: aprendi a jogar em grupo. Ainda que sucinta, a resposta de 

B12 pode indicar que ele aprendeu a participar de modo construtivo em uma atividade 

compartilhada com outro colega, pois se tratava de um jogo em dupla (CONSELHO DA 

EUROPA, 2016). 

 A ideia da cooperação entre pares, favorecida pela dinâmica do jogo En la 

escuela, pode ser mais bem ilustrada com a seguinte resposta: 

 

 
130 A responsabilidade também é uma categoria da área interagir com os outros de forma eficaz e 
construtiva. Embora não tenha sido permitido localizar nos dados marcas explícitas de sua ocorrência, 
essa competência pode ser relacionada com a categoria empatia. 
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Figura 41. Resposta de B7 à pergunta 5 (Questionário 4) 

Questionário 4 

5.Você acha que alguma(s) das três modalidades dos jogos contribuiu de maneira 

mais especial para a aprendizagem de Espanhol? Qual (Quais)? Por que? 

SIM  NÃO TODAS contribuíram da mesma forma COMENTE: 

Aluno B7: SIM. Em dupla e grupo, pois é mais legal jogos que você e seus amigos 

se ajudam. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na resposta acima, o aluno B7 está se referindo, respectivamente, aos jogos En 

la escuela e Historias ocultas. Aqui, outra vez, a marca da cooperação aparece quando 

diz é mais legal jogos que você e seus amigos se ajudam. Segundo Eugenio (2020a), jogos 

cooperativos atraem os jogadores, pois são capazes de criar espaços para construírem 

novos vínculos sociais. Ressalto, desse modo, que o jogo em grupo ou duplas é uma 

forma de favorecer a interação social e a troca de diferentes saberes.  No contato com 

o outro, o aluno pode completar tarefas que não conseguiria sozinho e aprender a 

participar de modo construtivo em atividades compartilhadas (VIGOTSKI, 1930/2007; 

CONSELHO DA EUROPA, 2016). 

 Em seu conjunto, a análise dos dados da área interagir com os outros de forma 

eficaz e construtiva no jogo En la escuela revelou a presença de 3 categorias associadas 

às relações interpessoais (cooperação, empatia e resolução de conflitos) e nenhuma 

categoria relacionada ao desenvolvimento pessoal: autoconfiança, responsabilidade, 

autonomia, respeito por diferentes opiniões e convicções, autoconsciência, comunicar 

e escutar, e consciência emocional. Tampouco foram encontradas as categorias 

flexibilidade ou adaptabilidade e competências interculturais. Entendo que isso pode ter 

acontecido devido a dois motivos:  

• a atividade do Flipgrid e a discussão promovida em sala e nos questionários 

(sobre os problemas de convivência na escola) não foram desenvolvidas de 

modo a possibilitar o emprego e posterior verificação dessas categorias nos 

dados, embora a temática o permitisse;  

•  a intencionalidade pedagógica do jogo estava dirigida a buscar favorecer a 

presença de determinadas categorias, tal como a resolução de conflitos, em 



 
 

170 
 

detrimento de outras, a exemplo da autoconsciência (encontrada no jogo 

Creador de Personajes). 

Somado a isso, tal como mencionado sobre o jogo Creador de Personajes, este 

jogo e sua respectiva atividade foram desenhados para um bimestre, ao final do ano 

letivo, integrando uma proposta de ensino e aprendizagem de espanhol composta, ao 

todo, por 3 jogos, 3 atividades e 4 questionários; o que refletiu na ausência de tempo 

hábil para um maior desdobramento das atividades. 

Para que as categorias mencionadas acima tivessem se manifestado, seria 

necessário ter ampliado as discussões e, até mesmo, a variedade de situações 

conflituosas abordadas no jogo, de maneira a levar os alunos a estabelecerem novas 

reflexões com o conteúdo estudado.  

 Na próxima seção, retomo e interpreto as marcas das categorias da área pensar 

de forma crítica no corpus de análise dos jogos Creador de personajes e En la escuela.  
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3.2. Pensar de forma crítica 

 Para a Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018), pensar de forma 

crítica possibilita ao aluno compreender o mundo que o rodeia, pois engloba avaliar e 

refletir sobre as instituições das quais forma parte, as questões que afetam as relações 

humanas e as experiências que vivencia individualmente e com os demais. Como tal, 

constitui uma área de competências que é “indispensável para os cidadãos de um 

regime democrático” (COMISSÃO EUROPEIA, EACEA, EURYDICE, 2017/2018, p. 52). 

Porém, devido a seu traço questionador, “um número menor de países pode estar 

predisposto a investir [nela]” (ibid., p. 61).  

Os autores (COMISSÃO EUROPEIA; EACEA; EURYDICE 2017/2018) relacionam 

essa área de competências às seguintes categorias: 

 

Figura 42. Categorias da área de competências “Pensar de forma crítica” 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018). 
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 Nas próximas subseções, descrevo e examino as categorias apresentadas acima 

localizadas nos dados gerados no questionário 1 e na ficha Jugar y aprender (jogo 

Creador de personajes), e no questionário 3 e Flipgrid (jogo En la escuela); além destes, 

conforme já dito, analiso também o material encontrado no questionário 4 (associado a 

ambos os jogos).  

 

3.2.1. Jogo Creador de personajes  

 De acordo com o Conselho da Europa (2016), como manifestação de sua 

capacidade de raciocínio e análise, categoria da área pensar de forma crítica, os alunos 

podem examinar materiais de todo o tipo (textos, argumentos, questões, experiências 

etc.) de modo lógico e crítico. A análise lógica consiste na capacidade de identificar 

conexões entre os elementos do material sob análise (nexo, linearidade, relações 

causais). Já a análise crítica envolve, por exemplo, a avaliação de seus objetivos e 

utilidade. Este último tipo de análise, em particular, aparece na opinião de B15 sobre o 

jogo Creador de personajes: 

Figura 43. Resposta de B15 à pergunta 1 (Questionário 1) 

Questionário 1 

1. Qual a sua opinião sobre o jogo [Creador de personajes]? 

Aluno B15: O jogo é bom, pois nos ajuda a treinar o vocabulário de 

características, mas creio que a folha devia servir apenas como ajuda e não para 

escrevermos nela.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

O aluno B15 reconhece a utilidade do jogo e a relaciona com seu objetivo 

linguístico ao dizer que o jogo é bom, pois nos ajuda a treinar o vocabulário de 

características. No entanto, não considera necessária a tarefa de escrever o vocabulário 

relacionado à descrição física e psicológica na ficha Jugar y aprender (creio que a folha 

devia servir apenas como ajuda e não para escrevermos nela). Embora não tenha 

justificado essa opinião, penso que ela pode se dever ao fato de que havia um 
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vocabulário e imagens de apoio inscritos na ficha antes mesmo de os alunos a 

completarem.  

Para melhor compreender a percepção de B15, recupero, a seguir, a dinâmica da 

atividade. Depois de chegar a uma das paradas obrigatórias do tabuleiro do jogo (ex. 

tipos de cabelo), o aluno deveria: 

• escolher a opção no aplicativo Zmoji; 

• associar a imagem da opção escolhida no aplicativo com um entre os diferentes 

nomes e/ou figuras correspondentes a ela encontrados na ficha;  

• registrar o vocabulário no espaço designado da ficha. 

Nota-se, dessa forma, que o aluno deveria fazer a cópia escrita do vocabulário que 

já estava na ficha, o que nos leva a entender uma possível objeção131 de B15 sobre a real 

necessidade de registrar o vocabulário nessa atividade. Nessa mesma direção está a 

opinião de outro aluno, B7: 

 

Figura 44. Resposta de B7 à pergunta 4 – opção a (Questionário 4) 

Questionário 4 

4a. A seguir estão as atividades realizadas como complemento de cada jogo. Leia 

cada uma das opções com atenção para responder às perguntas. 

1 Jogo Creador de Personajes: Ficha Justifica tu Elección [Jugar y aprender] (com 

características físicas e perguntas) 

(       ) A ficha com as características físicas foi NECESSÁRIA para aprender espanhol 

( X ) A ficha com as características físicas foi DESNECESSÁRIA para aprender 

espanhol 

COMENTE: 

Aluno B7: Ela é útil para refletir, mas não para aprender espanhol. 

Fonte: Elaboração própria. 
  

A resposta de B7 também traz evidências de sua capacidade de raciocínio e 

análise no momento em que ele indica ter percebido a utilidade da ficha, e a relaciona 

 
131 Essa postura pode ser relacionada à categoria questionamento, que será discutida mais adiante. 
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com o objetivo subjacente do jogo (motivar uma reflexão sobre estereótipos de gênero 

e beleza), dizendo: Ela é útil para refletir. Porém, assim como sugere B15, o aluno B7 

não acredita que a ficha Jugar y aprender seria um instrumento necessário para a 

aprendizagem de espanhol (...mas não para aprender espanhol). Novamente, aqui, o 

vocabulário de apoio inserido na ficha pode ter contribuído para definir essa percepção. 

 Na contramão dessas opiniões, está, na figura que segue, a ideia de B11. Vejamos 

o que responde esse aluno sobre a ficha Jugar y aprender: 

 

Figura 45. Resposta de B11 à pergunta 4 – opção a (Questionário 4) 

Questionário 4 

4a. A seguir estão as atividades realizadas como complemento de cada jogo. Leia 

cada uma das opções com atenção para responder às perguntas. 

1 Jogo Creador de Personajes: Ficha Justifica tu Elección [Jugar y aprender] (com 

características físicas e perguntas) 

(  X ) A ficha com as características físicas foi NECESSÁRIA para aprender espanhol 

(   ) A ficha com as características físicas foi DESNECESSÁRIA para aprender 

espanhol 

COMENTE: 

Aluno B11: Sim, pois com a escrita a palavra fica fixada na nossa cabeça. 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Como se pode observar, a avaliação de B11 se distancia daquela feita por seus 

colegas B15 e B7 (figuras 43 e 44 respectivamente), porque o aluno acredita que tanto 

a ficha como a habilidade de escrita, por ela incentivada, foram necessárias para sua 

aprendizagem de características físicas em espanhol (Sim, pois com a escrita a palavra 

fica fixada na nossa cabeça). Esse comentário do aluno pode ser entendido como um 

exemplo da categoria de capacidade de raciocínio e análise, pois, aqui, ele relaciona a 

aplicação do material com uma possível finalidade (“escrever o vocabulário para fixá-

lo”); o que reflete em sua percepção sobre seu próprio processo de aprendizagem, uma 

vez que B11 aponta uma estratégia que, para ele, parece ser eficaz na fixação de 

vocabulário (escrever as palavras). B11, por exemplo, entende o procedimento de copiar 
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ou registrar o vocabulário por escrito como uma forma eficaz para a memorização de 

conteúdos.  

 A reflexão dos alunos sugere que colocar o vocabulário de apoio na ficha para 

trabalhar as características físicas e psicológicas em espanhol pode ser percebido pelos 

alunos de diferentes formas, a depender das estratégias individuais que empregam em 

seu processo de aprendizagem. Isso se deve ao fato de que a cópia escrita – como parece 

ter indicado B11 –, pode ser entendida como um antigo e eficaz método para a 

memorização de conteúdos (GASPARINI, 2017); porém, pode vir a se tornar uma prática 

maçante, e leva o aluno à reprodução automática e irrefletida do que está estudando 

(assim como demonstraram os alunos B15 e B7). Observar essa lacuna na atividade foi 

um movimento essencial para procurar repensar de que modo poderia aplicá-la em um 

novo contexto, mantendo o objetivo linguístico do jogo. É importante destacar, 

contudo, que, no momento em que Júlio e eu desenhamos o jogo Creador de personajes, 

inserir uma coluna com vocabulário de apoio se constituiu como um caminho para 

ampliar o repertório lexical dos alunos dentro da limitação de tempo na qual a proposta 

estava situada: o 4º e último bimestre do ano de 2018.  

 A interpretação dos dados também revelou que a capacidade de raciocínio e 

análise se manifesta quando os alunos avaliam o jogo, identificando-o como um 

instrumento eficaz e com diferentes potencialidades para a aprendizagem. É o que 

vemos no seguinte exemplo: 

 

Figura 46. Resposta de B1 à pergunta 1 (Questionário 1) 

Questionário 1 

1. Qual a sua opinião sobre o jogo [Creador de personajes]? 

Aluna B1:  Eu achei o jogo muito legal, e acho que é uma boa forma de 

aprendizado, porque é um aprendizado divertido, não uma aula de teoria que todos só 

prestam atenção e não falam entre si.   

Fonte: Elaboração própria. 
  

B1 analisa criticamente o potencial do jogo como um bom recurso didático ao 

responder que é uma boa forma de aprendizado, porque é um aprendizado divertido, 

não uma aula de teoria que todos só prestam atenção e não falam entre si.  Observa-se, 
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assim, que essa percepção da aluna pode ser relacionada a dois aspectos: a visão do 

jogo como um meio de favorecer a interação social (não uma aula de teoria que 

todos...não falam entre si) e a capacidade de este instrumento promover experiências 

de aprendizagem por meio de uma postura mais participativa do aluno (não uma aula 

de teoria que todos só prestam atenção...). A fim de melhor ilustrar essa relação, destaco 

o relato dessa mesma participante a respeito do que a levou a participar da aula 

mediada pelo jogo Creador de personajes: 

 
Figura 47. Resposta de B1 à pergunta 4 (Questionário 1) 

Questionário 1 

4. O que te motivou a participar da atividade? 

Aluna B1:  O que me motivou a participar dessa atividade foi o método, que é 

divertido, que todos (sem exessão [sic]) participam, conversam entre si e aprendem.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

Nesse trecho, é possível notar que a aluna reforça a ideia de que o jogo promove 

a interação social ao abrir espaço para colaborar com outros colegas (O que me motivou 

a participar dessa atividade foi...que todos (sem exessão [sic])... conversam entre si e 

aprendem)132. Conforme exposto no capítulo 1, para Eugenio (2020a), o que faz muitos 

jogadores gostarem de jogar é a emoção que o jogo pode despertar neles.  Assim, o 

autor acrescenta que o jogo, ao favorecer a interação social, além de possibilitar o 

trabalho em grupo e o aprender em comunidade, satisfaz uma necessidade humana de 

estabelecer vínculos com outros. Em consonância a essa ideia, está a perspectiva de 

Vigotski (1930/2007), de que interação e jogo são elementos importantes para o 

desenvolvimento e a aprendizagem.  

 Ainda com relação ao fragmento anterior, aparece a marca do jogo como 

instrumento que estimula o aluno a participar ativamente em seu processo de 

aprendizagem, quando B1 diz O que me motivou a participar dessa atividade foi o 

método, que é divertido, que todos (sem exessão [sic]) participam)133. Esse comentário 

revela que a aluna entende a aula mediada por jogos como uma abordagem mais 

 
132 Grifos meus. 
133 Grifos meus. 
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atrativa do que a aula expositiva, já que ela, B1, e os demais alunos podem assumir 

maior protagonismo no momento de aprender (Eu achei o jogo muito legal, e acho que 

é uma boa forma de aprendizado, porque é um aprendizado divertido, não uma aula 

de teoria que todos só prestam atenção; figura 46)134. 

 Cabe ressaltar que essa percepção da aluna reflete o caminho adotado para a 

proposta desenvolvida neste estudo, no qual se usou o jogo para mediar um processo 

de aprendizagem em diálogo com uma postura mais ativa do aluno e menos expositiva 

por parte do professor. Essa característica, como discutido no capítulo 1, aproxima a 

Aprendizagem Baseada em Jogos ao conceito de metodologias ativas, e pode ser 

também ilustrada a partir da opinião de E18: 

 

Figura 48. Resposta de E18 à pergunta 4 (Questionário 1) 

Questionário 1 

4. O que te motivou a participar da atividade? 

Aluno E18:  Uma aula diferente e mais participativa.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

Constata-se que E18 define a aula como mais participativa. Isso se deve ao fato 

de que a Aprendizagem Baseada em Jogos é uma estratégia na qual se podem realizar 

práticas pedagógicas que envolvem o aluno e lhe possibilitam maior protagonismo em 

sua aprendizagem (VALENTE, 2018). Essa dimensão pode favorecer a possibilidade de o 

aluno se colocar na atividade como aquele que “faz coisas, pensa e conceitua o que faz” 

(VALENTE, 2018, p. 28), o que se pode relacionar também com a capacidade de exercer 

a sua criatividade.  Vejamos o exemplo que se segue com o relato da aluna E13: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
134 Grifos meus. 
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Figura 49. Resposta de E13 à pergunta 1 (Questionário 1) 

Questionário 1 

1.Qual a sua opinião sobre o jogo [Creador de personajes]? 

Aluna E13:  A minha opinião sobre o jogo é que ele é muito divertido, já que 

podemos criar diferentes personagens, cada um com suas características e 

personalidade.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

Para o Conselho da Europa (2016), a criatividade consiste na habilidade de 

elaborar algo por conta própria, explorando novas alternativas frente ao que está sendo 

apresentado.  No discurso de E13, observa-se que, para a aluna, a possibilidade de criar 

diferentes personagens é o que torna o jogo divertido (A minha opinião sobre o jogo é 

que ele é muito divertido, já que podemos criar diferentes personagens). Segundo 

Eugenio (2020a), colocar os jogadores na posição de criadores é um dos aspectos mais 

positivos dos jogos na atualidade. Destaco que, embora a orientação do jogo Creador de 

personajes e de sua respectiva atividade tenha sido limitada pelo contorno de construir 

um futebolista ou representante de moda, a dinâmica procurou caminhar em direção a 

permitir que cada aluno elaborasse, por conta própria, um personagem com os atributos 

que preferisse (...já que podemos criar diferentes personagens, cada um com suas 

características e personalidade). Essa condição permite relacionar a categoria 

criatividade, da área pensar de forma crítica, à percepção de E11.  

 Isso posto, há ainda um aspecto a ser discutido em se tratando da capacidade de 

raciocínio e análise dos alunos sobre o jogo. Para tanto, apresento o registro feito pela 

aluna E1 no questionário 1: 

 

Figura 50. Resposta de E1 à pergunta 1 (Questionário 1) 

Questionário 1 

1.Qual a sua opinião sobre o jogo [Creador de personajes]? 

Aluna E1:  Não gostei muito do jogo. Achei o aplicativo utilizado desnecessário e 

o jogo de tabuleiro chato e desinteressante.  

Fonte: Elaboração própria. 
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 Embora E1 discorra sobre o material do jogo com base no critério de utilidade 

(Achei o aplicativo utilizado desnecessário), entendo que a resposta da aluna não seja 

uma evidência da capacidade de raciocínio e análise, pois ela não desenvolveu uma 

avaliação crítica do recurso, explicando os pontos que a levaram a considerar o 

aplicativo utilizado desnecessário e o jogo de tabuleiro chato e desinteressante. A 

resposta de E1, portanto, é uma opinião não justificada.  

 É válido destacar, porém, que, em outro momento do questionário aparecem 

pistas que parecem sugerir uma explicação para a percepção da aluna: 

 

Figura 51. Resposta de E1 à pergunta 4 (Questionário 1) 

Questionário 1 

4.O que te motivou a participar da atividade [Creador de personajes]? 

Aluna E1:  O fato de ela valer nota.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

Ao dizer que achou o jogo chato e desinteressante e que participou da atividade 

porque “valia nota”, E1 aponta para a realidade da escolarização da disciplina e da 

cultura escolar, em que a aprendizagem da língua é perpassada pela atribuição da nota 

para medir o desempenho dos alunos. Isso pode ter refletido na sua percepção sobre o 

jogo, indicando que “o jogo na escola é chato” porque vale nota. Essa postura da aluna 

é confirmada no questionário de avaliação geral da proposta, em que novamente E1 diz: 

 

Figura 52. Resposta de E1 à pergunta 10 (Questionário 4) 

Questionário 4 

10. De maneira geral, você se sentiu motivado(a) para participar das atividades 

[aulas] com jogos? 

Aluna E1:  Estava fazendo as atividades porque valiam nota.  

Fonte: Elaboração própria. 
  

Levando em conta a perspectiva apresentada acima, nota-se que não é tão fácil 

legitimar o jogo dentro da sala de aula, porque a iminência da avaliação pode contribuir 
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para forçar o envolvimento do aluno na experiência proposta. Esse traço da cultura 

escolar pode também afetar a percepção que o aluno tem do jogo na escola (“é chato”) 

e a sua consciência do que é aprender (“jogar não é aprender”). A relação entre o jogo 

e a imagem que se constrói sobre esse instrumento dentro do ambiente escolar pode 

ser mais bem ilustrada com as respostas dadas por E1 às perguntas 1 e 2 do questionário 

4: 

 

Figura 53. Resposta de E1 à pergunta 1 (Questionário 4) 

Questionário 4 

1.Como você avalia a proposta de incluir jogos físicos (em papel) e digitais nas 

aulas de Laboratório de Espanhol?  

(    )  ÓTIMA  (  X  )  REGULAR   (    )   RUIM   (    )   PÉSSIMA 

 

COMENTE: 

Aluna E1:  A ideia em si é boa, mas temos espanhol laboratório para estudar 

fonética, não para jogar.  

2. De maneira geral, você acha que aprendeu espanhol nas aulas com jogos? 

(    )  SIM   (    )  NÃO   (  X  )   NÃO CONSEGUI PERCEBER    

Fonte: Elaboração própria. 
  

Como se vê, a aluna considera que jogar não é aprender, ao responder...temos 

espanhol laboratório para estudar fonética, não para jogar; não consegui perceber. 

Chama a atenção a especificidade do termo (fonética), pois pode ser que esteja 

reproduzindo a voz de um adulto. Por outro lado, entendo que, nesse caso, teve maior 

importância a possibilidade de fazê-la pensar sobre sua aprendizagem.   

Neste estudo, esse movimento reflexivo dos alunos é de extrema relevância, 

pois: 

• estimula o aluno a dirigir o olhar ao que aprendeu e ao modo como pode 

aprender; 

• fomenta o pensamento reflexivo sobre sua aprendizagem e as questões sociais 

que afetam as relações humanas; 
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• ajuda-me a avaliar, na condição de pesquisadora, em que medida a experiência 

de ensino e aprendizagem de espanhol mediada por jogos favoreceu o 

desenvolvimento de competências relativas à educação para a cidadania; 

• contribui para que, ao escutar a voz dos alunos, eu também reflita sobre a minha 

prática de ensino e tenha base para reorientá-la. 

 

 O pensamento reflexivo, segundo o Conselho da Europa (2016), consiste em 

pensar reflexivamente sobre um assunto, exercendo uma avaliação crítica das ideias que 

lhe ocorrem ou lhe são apresentadas, a fim de escolher uma opinião ética e agir 

conforme a esta. A fim de ilustrar a presença dessa categoria nos dados, retomo, na 

íntegra, o exemplo destacado na figura 23, no qual o foco da reflexão de B1 recai sobre 

sua aprendizagem: 

 

Figura 23. Resposta de B1 à pergunta 2 (Questionário 1) 

Questionário 1 

2. O que [você] aprendeu com o jogo Creador de personajes? 

Aluna B1: Eu aprendi em espanhol características físicas e relembrei 

nacionalidades, características psicológicas, tipos e cores de cabelos... 

Fonte: Elaboração própria. 
 

  Como é possível notar, na resposta acima, a aluna é estimulada a dirigir o olhar 

ao que aprendeu e, através desse exercício de reflexão sobre seu processo de 

aprendizagem, consegue dizer aprendi em espanhol características físicas e relembrei 

nacionalidades, características psicológicas, tipos e cores de cabelos. Entendo que esse 

é um pensamento reflexivo na medida em que, diante do que lhe é apresentado, B1 é 

capaz de chegar a uma conclusão ordenada, nomeando o que foi aprendido. Esse 

procedimento é importante, pois, ao refletir sobre seu próprio processo de 

aprendizagem, o aluno pode voltar a atenção ao conteúdo estudado e vir a armazená-

lo, podendo futuramente recuperar o que aprendeu (BRUNA, s/d). 

 A marca do pensamento reflexivo sobre a sua aprendizagem pode ser reforçada 

e mais bem compreendida a seguir, quando B1 exerce uma avaliação crítica do jogo e 

esta reflete em sua consciência com relação ao modo de aprender: 
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Figura 46. Resposta de B1 à pergunta 1 (Questionário 1) 

Questionário 1 

1. Qual a sua opinião sobre o jogo [Creador de personajes]? 

Aluna B1: Eu achei o jogo muito legal, e acho que é uma boa forma de 

aprendizado, porque é um aprendizado divertido, não uma aula de teoria que todos só 

prestam atenção e não falam entre si. 

Fonte: Elaboração própria 
  

Conforme exposto anteriormente, nesse trecho, a aluna analisa criticamente o 

jogo, indicando que esse instrumento tem potencial para a aprendizagem. Ao dirigir sua 

atenção para analisar o jogo, B1 desenvolve também a consciência de como aprender: 

atrelando diversão, participação e interação social, ao invés de uma aula 

predominantemente expositiva (...aprendizado divertido, não uma aula de teoria que 

todos só prestam atenção e não falam entre si).  

É importante ressaltar que, neste estudo, o pensamento reflexivo se manifestou 

de forma reincidente nos dados, e sua configuração se abre mais do que a categoria 

aponta. Ressalto, assim, que, embora o Conselho da Europa (2016) relacione o 

pensamento reflexivo com uma ação ética, visualizei a possibilidade de ampliar essa 

categoria com o meu contexto de trabalho e fazer uma associação com a reflexão do 

aluno sobre sua aprendizagem.  

Assim sendo, apresento e passo a discutir, na sequência, um exemplo na voz de 

outra aluna, B5, no qual o foco de seu pensamento reflexivo recai sobre a questão social 

abordada pelo jogo (estereótipos de gênero e beleza) e pode vir a estar mais relacionado 

a uma dimensão ética: 
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Figura 54. Resposta de B5 à pergunta 4 – opção b (Questionário 4) 

Questionário 4 

4b. As atividades realizadas durante ou após os jogos te ajudaram a refletir sobre 

algum assunto? 

( X ) SIM   (   )NÃO 

Aluna B5: Eu consegui refletir sobre o machismo, pois era para construir um 

futebolista e as mulheres não são valorizadas no futebol. Ex: a Marta bateu o recorde do 

Pelé e ninguém comentou sobre isso. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Nessa reflexão de B5, percebe-se que, ao se debruçar sobre a situação de 

construir um(a) futebolista no jogo Creador de personajes, a aluna exerce suficiente 

crítica diante do que lhe foi apresentado e das ideias que lhe ocorrem (DEWEY, 

1933/1959; CONSELHO DA EUROPA, 2016) ao dizer que conseguiu refletir sobre o 

machismo e as mulheres não são valorizadas no futebol. Sabe-se que a disparidade de 

investimentos entre o futebol feminino e masculino é uma constante no esporte a nível 

mundial. No tocante ao salário, a jogadora brasileira Marta, por exemplo, considerada 

a maior artilheira das Copas do Mundo, chega a receber menos de 1% do salário de 

Neymar, possivelmente o atacante brasileiro mais conhecido internacionalmente 

(MARTA..., 2021).  

A resposta de B5, portanto, chama a atenção, pois demonstra o pensar reflexivo 

acerca desse cenário, e ao mesmo tempo sugere um questionamento de como se 

configura a temática de desigualdade de gênero no mundo contemporâneo. Dada a 

referência da aluna ao fato de que Marta superou o feito de Pelé, ultrapassando seu 

status de goleador máximo da seleção brasileira de futebol e ninguém comentou sobre 

isso, indica que ela, B5, caminha na direção de conhecer e compreender criticamente 

como uma postura excludente, apontada pela aluna como machismo, afeta as esferas 

de relações humanas. Desse modo, três são as categorias da área pensar de forma 
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crítica que podem ser atreladas à sua percepção135: pensamento reflexivo, 

questionamento e compreensão do mundo atual. 

 No total, a análise dos dados da área pensar de forma crítica no jogo Creador de 

personajes revelou a presença de 05 categorias (capacidade de raciocínio e análise, 

pensamento reflexivo, criatividade, compreensão do mundo atual e questionamento). 

As outras 04 categorias não localizadas foram: capacidade de identificar e respeitar 

múltiplas perspectivas, interpretação de informação, exploração dos conhecimentos 

e uso de fontes, e letramento midiático.  

Desse modo, assim como ocorreu na seção anterior, nem todas as competências 

específicas (que se configuram aqui como minhas categorias de análise) se 

manifestaram nos registros dos alunos. Seria necessário direcionar os objetivos 

pedagógicos do jogo à mobilização e aprofundamento de outras temáticas, o que, 

provavelmente, desencadearia outros tipos de competências específicas. 

 

3.2.2. Jogo En la escuela 

 No que se refere ao corpus de análise associado a este jogo, a interpretação dos 

dados revelou que as marcas de duas categorias, em particular, foram localizadas: 

capacidade de raciocínio e análise e pensamento reflexivo. As perguntas dos 

questionários e o propósito do jogo parecem ter favorecido a manifestação dessas 

categorias em detrimento de outras categorias (competências específicas) da área 

pensar de forma crítica que não foram encontradas (ex. letramento midiático). Na 

sequência, passo a discutir as duas categorias observadas nos dados, começando pela 

capacidade de raciocínio e análise. 

 Como explicado na subseção anterior, a categoria de capacidade de raciocínio e 

análise compreende a análise lógica e a análise crítica. Aqui foram encontradas 

evidências de capacidade de raciocínio e análise crítica.  Segundo o Conselho da Europa 

(2016), a capacidade de raciocínio e análise crítica pode consistir em avaliar se um 

material é útil, confiável e/ou persuasivo; reconhecer seu objetivo explícito e implícito 

 
135 Também nesse exemplo, está presente a categoria não-discriminação, a ser discutida na análise da 
área atuar de forma socialmente responsável. 
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e propor soluções alternativas àquelas que estão presentes no material em 

consideração. 

  De forma a ilustrar a evidência dessa categoria nos dados, apresento abaixo a 

resposta dada por B7 à questão 1 do questionário 3: 

 

Figura 55. Resposta de B7 à pergunta 1 (Questionário 3) 

Questionário 3 

1. Na sua opinião, qual o objetivo do jogo [En la escuela]? E da atividade realizada 

como o seu complemento: o vídeo no Flipgrid? 

Aluno B7: Na minha opinião o objetivo do jogo é ensinar a guiar pessoas e 

entender direções que as pessoas me dão e da atividade o objetivo é fazer as pessoas 

refletirem sobre incivilidades. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Como se vê, o aluno especifica a intencionalidade pedagógica do jogo: trabalhar 

a língua (perguntar e dar direções em espanhol) e motivar uma reflexão sobre os 

problemas de convivência na escola e como resolvê-los. Em suas palavras, isso se 

reproduz respectivamente como: ensinar a guiar pessoas e entender direções que as 

pessoas me dão; fazer as pessoas refletirem sobre incivilidades. Chama a atenção que, 

ao dizer o objetivo do jogo é a ensinar a guiar pessoas e entender direções que as pessoas 

me dão, B7 se refere ao objetivo explícito do jogo, ou seja, aquele que foi descrito no 

momento em que se explicaram suas regras. Ao mencionar, contudo, que a atividade 

foi desenhada para fazer as pessoas refletirem sobre incivilidades, o aluno identifica o 

objetivo implícito da proposta (este não foi indicado em aula e tampouco constava na 

orientação escrita da atividade dada aos alunos). Desse modo, interpreto a resposta de 

B7 como uma manifestação de sua capacidade de raciocínio e análise quanto aos 

objetivos do jogo. 

 Essa habilidade de se voltar atentamente ao jogo e reconhecer seu sentido literal 

(objetivo explícito) e subjacente (objetivo implícito) também aparece no registro do 

aluno E16, como mostra o seguinte exemplo: 
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Figura 56. Resposta de E16 à pergunta 1 (Questionário 3) 

Questionário 3 

1. Na sua opinião, qual o objetivo do jogo [En la escuela]? E da atividade realizada 

como o seu complemento: o vídeo no Flipgrid? 

Aluno E16: O objetivo do jogo foi praticar o vocabulário relacionado a locais na 

escola e consientizar [sic] os alunos com relação a atitudes desrespeitosas em um 

ambiente escolar.  

Fonte: Elaboração própria 
  
 Para E16, o objetivo do jogo é praticar o vocabulário relacionado a locais na 

escola. Entendo que essa resposta indica o objetivo explícito do jogo porque, embora 

não faça referência ao conteúdo discriminado em suas regras (verbos no imperativo e 

preposições para perguntar e dar direções em espanhol), menciona o vocabulário 

encontrado no mapa utilizado para jogar (conteúdo visível e parte integrante da 

finalidade pedagógica do jogo). O comentário que o aluno faz em seguida pode ser 

atrelado ao objetivo implícito do jogo e sua respectiva atividade (Flipgrid), pois ele 

reconhece a intenção que se procurou alcançar com o desenho dessa proposta: 

consientizar [sic] os alunos com relação a atitudes desrespeitosas em um ambiente 

escolar, promovendo, para isso, um movimento reflexivo que os levasse também a 

compreender criticamente os problemas que afetam a boa convivência na escola. Assim, 

essa interpretação de E16 marca sua capacidade de raciocínio e análise sobre o objeto 

em consideração. 

 Em discordância com essa posição está a percepção de B16, que diz: 

 
Figura 57. Resposta de B16 à pergunta 1 (Questionário 3) 

Questionário 3 

1. Na sua opinião, qual o objetivo do jogo [En la escuela]? E da atividade realizada 

como o seu complemento: o vídeo no Flipgrid? 

Aluna B16: Na minha opinião o jogo “En la escuela” tinha como objetivo as partes 

da escola, e na atividade “Flipgrid” eu acho que o objetivo do jogo era aprender a filmar. 

Fonte: Elaboração própria 
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Nesse registro, diferentemente dos anteriores, não foi possível vincular a 

percepção do aluno à categoria de capacidade de raciocínio e análise, pois, ainda que 

B16 revele parte do objetivo linguístico explícito do jogo (o jogo “En la escuela” tinha 

como objetivo as partes da escola), ele não reconhece o sentido mais amplo deste e de 

sua respectiva atividade (Flipgrid), restringindo-se a dizer que o objetivo do jogo era 

aprender a filmar. 

Como antecipei, a interpretação dos dados também revelou evidências de outra 

categoria da área pensar de forma crítica conhecida como pensamento reflexivo. 

Dentro deste estudo, essa categoria compreendeu a reflexão do aluno sobre os 

conhecimentos construídos com sua participação nos jogos. Nesse sentido, dois 

movimentos reflexivos foram observados: um direcionado à aprendizagem de língua e 

outro dirigido à questão social abordada pelo jogo, podendo este último estar 

relacionado a uma ação em diálogo com o que se espera como boa conduta social.  

No que diz respeito à manifestação da categoria de pensamento reflexivo 

associada com a reflexão do aluno e sua aprendizagem de língua, apresento o exemplo 

a seguir: 

 

Figura 58. Resposta de E11 à pergunta 1 – opção b (Questionário 3) 

Questionário 3 

1. O que você aprendeu [En la escuela]?  

Aluna E11: Aprendi novo vocabulário (a respeito das direções e dos lugares na 

escola). 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Nota-se que, para poder responder aprendi novo vocabulário (a respeito das 

direções e dos lugares na escola), a aluna precisou desenvolver um olhar reflexivo em 

relação ao seu aprendizado, possivelmente examinando tudo o que envolveu a 

experiência de jogo: suas regras, as ações realizadas por ela e pelos colegas, o objetivo 

a ser perseguido para conquistar a vitória, entre outros elementos.  

De acordo com Dewey (1933/1959), esse tipo de reflexão vai além do fluxo 

desordenado de nossa consciência na medida que exige uma cadeia sequencial de ideias 

para se chegar a uma conclusão séria e consecutiva. Da mesma forma, o Conselho da 
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Europa (2016) define que pensar reflexivamente sobre um assunto envolve examinar as 

ideias que lhe ocorrem ou lhe são apresentadas.  

 Nesse sentido, E1 parece construir um pensamento reflexivo ao conseguir 

formular o que aprendeu, nomeando inclusive que o novo vocabulário era a respeito 

das direções e dos lugares na escola.  

 Em se tratando da questão social abordada pelo jogo, a marca do pensamento 

reflexivo pode ser ilustrada abaixo:  

 

Figura 59. Resposta de B7 à pergunta 1 – opção c (Questionário 3) 

Questionário 3 

1. Sobre o que você conseguiu refletir [com o jogo En la escuela]?  

Aluno B7: Sobre incivilidades. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 A resposta de B7, ainda que sucinta e direta, demonstra a marca de um pensar 

reflexivamente diante do tema trabalhado com o jogo En la escuela: problemas de 

convivência na escola. Isso se deve ao fato de que, para ter respondido que conseguiu 

refletir sobre incivilidades, o aluno eventualmente precisou, por exemplo, examinar qual 

o tema abordado pelas situações do jogo, o que é uma incivilidade e por que consiste 

em um problema de convivência. Segundo Tognetta e Menin (2017, p.92), as 

incivilidades são: 

as microviolências ou as pequenas agressões do cotidiano que 
se repetem constantemente, tais como: andar pela sala, 
incomodar os outros, comportamentos irritantes, desordem, 
enfrentamento, indelicadeza, impolidez, zombarias, demonstrar 
indiferença... 

 Esse movimento reflexivo pode tê-lo orientado a examinar as diferentes 

situações de conflito abordadas no jogo e, sendo a temática ambientada na escola, tê-

lo feito observar experiências análogas anteriores que o levaram a nomear a temática  

de incivilidades. O uso do termo incivilidades chama a atenção pois  este não aparece 

em nenhuma das descrições dos problemas discutidos no jogo. Por outro lado, pode 

remeter a outra disciplina da escola (CPG), em que costumam ser discorridos os fatores 

e processos relacionados à convivência democrática na escola. O diálogo entre a 
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proposta desenvolvida neste jogo e essa disciplina também foi um aspecto levantado 

pelos alunos. 

É importante destacar, por fim, que é esse pensamento reflexivo sobre 

incivilidades, somado a uma avaliação crítica das ideias que lhe ocorrem (CONSELHO DA 

EUROPA, 2016), que pode levar o aluno a agir no mundo de uma outra forma. Essa 

postura está, por sua vez, vinculada à área de competências que discuto a seguir: atuar 

de maneira socialmente responsável. 
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3.3. Atuar de forma socialmente responsável 
 

 Segundo Comissão Europeia; EACEA; Eurydice (2017/2018) atuar de maneira 

socialmente responsável consiste em desenvolver competências que promovam no 

aluno um sentido de responsabilidade pela sociedade como um todo. Dessa forma, essa 

área procura favorecer o pluralismo, a equidade, o respeito ao outro, ao meio e à vida 

em comunidade. Vejamos, a seguir, quais são as competências específicas dessa área, 

que se configuram neste estudo como minhas categorias de análise:  

Figura 60. Categorias da área de competências “Atuar de maneira socialmente responsável” 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Comissão Europeia, EACEA e Eurydice (2017/2018). 
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3.3.1. Jogo Creador de personajes  

 Dentre as categorias da área atuar de maneira socialmente responsável, 

aparecem no corpus de análise associado ao jogo Creador de personajes, evidências das 

seguintes categorias: respeito por outros seres humanos, respeito pelos direitos 

humanos e não-discriminação. 

 A respeito desta última, não-discriminação, a Comissão Europeia, EACEA e 

Eurydice (2017/2018, p.56) assinalam que é uma “atitude positiva em relação à 

igualdade de gênero, à diversidade e ao pluralismo na sociedade.” A adoção dessa 

postura pode ser ilustrada com a reflexão da aluna B5, apresentada na Figura 54. Resposta 

de B5 à pergunta 4 – opção b (Questionário 4), ao final da subseção 3.2.1. Ao dizer Eu consegui 

refletir sobre o machismo, pois era para construir um futebolista e as mulheres não são 

valorizadas no futebol, observa-se um movimento reflexivo de B5 com relação ao 

preconceito contra a mulher nesse esporte, que interpreto como uma marca da não-

discriminação. A relação entre essa categoria e a resposta de B5 pode ser mais bem 

compreendida abaixo, com os registros realizados pela aluna na ficha Jugar y aprender:   

 

Figura 61. Resposta de B5 (Ficha Jugar y aprender) 

Ficha Jugar y aprender 

2. ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente? 

Aluna B5: Yo escolhi una mujer, la Marta, y ella no es aceptada por mucha gente, 

porque cuando Marta bateu o record do Pelé ninguem comento sobre esto. Las mujeres 

en fútbol no son bien aceptadas. Yo li un libro sobre ella e so porque ella jugaba fútbol 

cuando era menor, ella era chamada de cabra-macho. 

3. De las características que elegiste para tu personaje, ¿cuáles son las que 

confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las que la contradicen? 

Aluna B5: La característica que la contradicen es porque ella es una mujer que 

juega fútbol. 

Fonte: Elaboração própria 
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 Entendo que, quando a aluna diz  Yo li un libro sobre ella e so porque ella jugaba 

fútbol cuando era menor, ella era chamada de cabra-macho [mulher-macho], seu 

discurso pode se remeter às opiniões discriminatórias que associam e valorizam o 

futebol como sendo um esporte só para homens. Por isso, a título de exemplo, B5 

menciona a expressão cabra-macho [mulher-macho], maneira pela qual designavam 

Marta no início de sua carreira, quando a aceitação do futebol feminino era ainda 

menor.  

Na sequência, tendo elaborado uma futebolista durante o jogo Creador de 

personajes, a aluna justifica o porquê de sua criatura não ser amplamente aceita, 

respondendo que isso se deve ao fato de que ella es una mujer que juega fútbol. Desse 

modo, parece indicar que o estereótipo de gênero sustenta um espaço que trata 

homens e mulheres de maneiras diferentes, o que a leva a classificar como machismo.  

Assim, ao refletir e questionar-se sobre como se caracteriza a temática da mulher no 

futebol (cuando Marta bateu o record do Pelé ninguem comento sobre esto. Las mujeres 

en fútbol no son bien aceptadas), entendo que B5 revela um certo nível de compromisso 

com uma atitude justa e inclusiva, promotora da igualdade de gênero e da não-

discriminação. 

A interpretação dos questionários e atividade revelou que a categoria respeito 

por outros seres humanos, manifestada de forma reincidente nesse conjunto de dados, 

pode coincidir com a categoria respeito pelos direitos humanos. Para ilustrar essa 

articulação, retomo um exemplo do questionário 1, já analisado como apresentando 

marcas da categoria empatia, e que, a meu ver, também pode ser interpretado como 

respeito por outros seres humanos e respeito pelos direitos humanos: 

Figura 33. Resposta de E13 à pergunta 3 (Questionário 1) 

Questionário 1 

3. Sobre o que conseguiu refletir [com o jogo Creador de personajes]? 

Aluna E13: Eu consegui refletir que cada pessoa tem sua própria característica, e 

mesmo ela tendo alguma mancha na pele ou algo “não comum”, não quer dizer que essa 

pessoa não tenha os mesmos direitos que as outras. 

Fonte: Elaboração própria 
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No exemplo anterior, a aluna afirma ter refletido que cada pessoa tem sua 

própria característica, demonstrando compreender que há diferentes pessoas e modos 

de ser (CONSELHO DA EUROPA, 2016). A partir desse reconhecimento do outro e de sua 

singularidade, E13 aproxima seu ponto de vista da ideia de que “somos diferentes, 

porém iguais”. Segundo o Conselho da Europa (2016), essa percepção de que embora 

sejamos seres diferentes, partilhamos todos de uma humanidade comum, isto é, temos 

os mesmos direitos fundamentais (...não quer dizer que essa pessoa não tenha os 

mesmos direitos que as outras), pode ser atrelada às categorias respeito por outros 

seres humanos e respeito pelos direitos humanos.  

Ainda no que se refere ao exemplo anterior, parece-me importante pontuar que 

durante o jogo (ao responder à ficha Jugar y aprender), a participante formulou a 

seguinte justificativa para a personagem representante de uma marca espanhola criada 

por ela: 

 

Figura 62. Resposta de E13 (Ficha Jugar y aprender) 

Ficha Jugar y aprender 

2. ¿De qué manera el personaje que creaste representa o no una imagen 

aceptada por mucha gente? 

Aluna E13: La manera que mi personaje representa una imagen aceptada por 

mucha gente es que ella es delgada, no tiene manchas en la piel, o que facilita su imagen 

a ser aceptada por mucha gente. 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Nota-se que, primeiro (durante sua participação no jogo), E13 parece reproduzir 

um padrão estético para criar sua personagem: delgada; no tiene manchas en la piel, o 

que, segundo ela, facilita su imagen a ser aceptada por mucha gente. Em seguida, ao 

dirigir um olhar reflexivo aos conhecimentos construídos com o jogo (registro escrito no 

questionário após o jogo), a aluna conclui que todos são diferentes, sugerindo que essa 

ideia de ser aceito porque atende um “padrão de pessoa magra e sem manchas” não 

lhe cabe mais, pois, cada pessoa tem sua própria característica, e mesmo ela tendo 
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alguma mancha na pele136 ou algo “não comum”, não quer dizer que essa pessoa não 

tenha os mesmos direitos que as outras. As marcas desse movimento reflexivo podem, 

então, ser uma evidência de que o jogo e sua atividade favoreceram o desenvolvimento 

do respeito por outros seres humanos e o respeito pelos direitos humanos. 

 Como já antecipei, as categorias de respeito por outros seres humanos, respeito 

pelos direitos humanos e não-discriminação se manifestaram nos registros dos alunos. 

Isso se deu, particularmente, por conta da temática, pois a abordagem de estereótipos 

de gênero e beleza possibilitou o desenvolvimento de competências específicas a ela 

relacionadas (aqui adotadas como minhas categorias de análise). A título de exemplo, 

pode-se pensar, que, uma categoria como a de proteção ambiental não foi localizada 

nos dados porque não coincidiu com os objetivos pedagógicos e a temática do jogo 

apresentado, o que me leva concluir que, para promover outras competências, 

poderiam ser desenvolvidos jogos com novos objetivos e temáticas. 

 

3.3.2. Jogo En la escuela 

 Considerando a intencionalidade pedagógica deste jogo e sua temática - 

problemas de convivência na escola -, a análise dos dados encontrou a marca de uma 

categoria específica: senso de comunidade e pertencimento.  

 De acordo com o Conselho da Europa (2016) e Comissão Europeia, EACEA, 

Eurydice (2017/2018), sentir que se faz parte de uma comunidade, seja o microcosmo 

da escola ou o macrocosmo da esfera global, e agir conforme os interesses da 

coletividade são condições necessárias à adoção de uma postura socialmente 

responsável. Isso é o que mostra o registro a seguir: 

Figura 63. Resposta de B13 (Questionário 3) 

Questionário 3 

1b. O que você aprendeu [com o jogo En la escuela]? 

Aluna B13: Que se você jogar jogo on-line na biblioteca, pode atrapalhar o estudo 

de várias pessoas.  

Fonte: Elaboração própria. 

 
136 Grifos meus. 
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 Partindo dos pontos discutidos acima, interpreto a colocação da aluna como uma 

marca de seu senso de comunidade e pertencimento. Agir conforme os interesses da 

coletividade implica, segundo o Conselho da Europa (2016), ter consciência de que as 

ações de uma ou mais pessoas pode impactar na realidade de outra(s). Desse modo, 

quando B13 diz:  se você jogar jogo on-line na biblioteca, pode atrapalhar o estudo de 

várias pessoas, a aluna sugere ter consciência de que essa ação afeta outras pessoas e 

não favorece a boa convivência em comunidade. Essa reflexão da aluna pode ter sido 

motivada pela atividade do Flipgrid, um vídeo gravado com uma situação de conflito 

recebida durante o jogo e transcrita a seguir: 

 

Figura 64. Transcrição de material produzido por B3 e e B13 (Flipgrid) 

Flipgrid  

Elijan una situación de las que pudieron recibir en el juego En la escuela. Ahora 

les toca producir un video, en parejas, contestando las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué piensan de esa situación? 

2) ¿Qué hacen para resolverla (solución)? 

 No se olviden de leer la situación que eligieron en el inicio del video (antes de 

comentarla). Tiempo mínimo del video: 1 minuto 

Aluna B3: A algunos alumnos les gustan estudiar en la biblioteca, porque creen 

que allí no hay ruido y pueden concentrarse. Sin embargo, hay otros que van a la 

biblioteca para jugar a los videojuegos en red (en línea y con amigos) y no se controlan: 

hablan demasiado alto, se ríen, se insultan unos a los otros. Eso les molesta a aquellos 

que necesitan y quieren estudiar en silencio. [Leitura da situação com um problema de 

convivência] 

Aluna B13: Pensamos que no es bueno y personas han de sentirse desacatadas y 

tristes, porque no hay otro lugar para estudiar, ya que hay más ruidos en otros lugares y 

las personas pueden estudiar. 

Aluna B3: Entonces, la solución para este problema es que el bibliotecario debes 

pedir para las personas que están haciendo ruido o no están estudiando…para salirem, 

porque hay muchas otras personas y quieren silencio. 

[Tempo da gravação: 56seg] 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A resposta de B13 no questionário pode ser relacionada à situação transcrita 

acima, recebida por ela e sua colega durante o jogo. Nota-se que ao dizer Pensamos que 

no es bueno y personas han de sentirse desacatadas y tristes, B13 demonstra se colocar 

no lugar do outro. Na sequência, sua colega B3 reforça que hay muchas otras personas 

y quieren silencio, indicando que a ação daqueles que jogam na biblioteca impacta no 

estudo de outros. Desse modo, refletir sobre uma conduta que fere a qualidade das 

relações na escola pode permitir à aluna caminhar em direção de uma compreensão 

mais profunda do senso de comunidade e pertencimento (...se você jogar jogo on-line 

na biblioteca, pode atrapalhar o estudo de várias pessoas.).  

 A análise dos dados não possibilitou encontrar evidências das demais categorias 

da área atuar de forma socialmente responsável no corpus associado a este jogo. Assim 

como ocorreu nas seções anteriores, os objetivos pedagógicos e temáticas dos jogos 

favoreceram a manifestação de algumas categorias em detrimento de outras 

(competências específicas). Dada a importância de se compreender melhor esse 

aspecto, passo a discuti-lo de maneira mais aprofundada na próxima seção.  
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3.4. Os jogos e o desenvolvimento de competências relacionadas à educação para 
a cidadania  

 Nas seções anteriores, concentrei-me em interpretar os registros realizados 

pelos alunos nas atividades e questionários associados aos jogos Creador de personajes 

e En la escuela, a fim de encontrar marcas de três grandes áreas de competências de 

cidadania: interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, pensar de forma crítica 

e atuar de maneira socialmente responsável. A interpretação dos dados gerados 

permitiu verificar mais evidências das duas primeiras áreas de competências, e menos 

ocorrências de marcas que indicassem a área atuar de maneira socialmente responsável. 

Esse resultado se deu basicamente em razão dos objetivos pedagógicos dos jogos, suas 

temáticas e a orientação das perguntas dos questionários. De forma a possibilitar uma 

melhor compreensão desse aspecto, retomo e discuto, brevemente, a seguir, as 

particularidades de cada jogo e o seu papel no desenvolvimento de competências 

relacionadas à educação para a cidadania.  

 Conforme já mencionado, o jogo Creador de personajes teve como objetivos 

pedagógicos trabalhar as características físicas e psicológicas em espanhol e motivar 

uma reflexão sobre estereótipos de gênero e beleza. Para isso, contou com: a ficha Jugar 

y aprender e o questionário 1. A análise dos registros dos alunos nesses instrumentos (e 

no questionário 4 - avaliação geral da proposta) revelou que foram localizadas as 

seguintes competências específicas (que aqui se configuram como minhas categorias de 

análise) das três grandes áreas: 

• Interagir com os outros de forma eficaz e construtiva:  

respeito por diferentes opiniões e convicções, cooperação, empatia, 

autoconsciência e consciência emocional. Reincidentes: cooperação e 

autoconsciência. Não foram encontradas: autoconfiança, responsabilidade, 

autonomia, resolução de conflitos, comunicar/escutar, flexibilidade ou 

adaptabilidade e competências interculturais.  

• Pensar de forma crítica:  

capacidade de raciocínio e análise, criatividade, pensamento reflexivo, 

compreensão do mundo atual e questionamento. Reincidentes: capacidade de 

raciocínio e análise e pensamento reflexivo. Não foram encontradas: capacidade 
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de identificar e respeitar múltiplas perspectivas, interpretação de informação, 

exploração dos conhecimentos e uso de fontes e letramento midiático. 

• Atuar de maneira socialmente responsável:  

respeito por outros seres humanos, respeito pelos direitos humanos e não-

discriminação. Reincidentes: respeito por outros seres humanos e não-

discriminação. Não foram encontradas: respeito pela justiça, solidariedade, 

senso de comunidade e pertencimento, desenvolvimento sustentável, proteção 

ambiental, proteção do patrimônio cultural, conhecimento e respeito por outras 

culturas e conhecimento e respeito pelas religiões. 

 

Como se pode observar, dentro do propósito do jogo (trabalhar a língua e 

motivar uma reflexão sobre estereótipos de gênero e beleza), algumas competências 

tiveram maior espaço para se manifestar em detrimento de outras. A título de exemplo, 

cito a autoconsciência (competência da grande área interagir com os outros de forma 

eficaz e construtiva), que, diante da temática “estereótipos”, se manifestou de forma 

reincidente já que foram discutidos os preconceitos enraizados na perspectiva do 

indivíduo sobre o mundo. Por outro lado, nenhuma ocorrência de desenvolvimento 

sustentável (competência da grande área atuar de maneira socialmente responsável) 

foi encontrada, uma vez que a temática do jogo não convergiu para levar os alunos a 

estabelecerem reflexões em que essa competência específica (aqui entendida como 

uma categoria de análise) fosse aplicada e, posteriormente, verificada. 

O jogo En la escuela, por sua vez, teve como objetivos pedagógicos trabalhar os 

verbos e preposições para perguntar e dar direções em espanhol e motivar uma reflexão 

sobre problemas de convivência na escola. Para isso, contou com: a atividade do Flipgrid 

e o questionário 3. A análise dos dados gerados nesses instrumentos (e no questionário 

4 - avaliação geral da proposta) permitiu observar marcas que apontaram para as 

seguintes competências específicas (categorias de análise) das três grandes áreas: 

• Interagir com os outros de forma eficaz e construtiva:  

cooperação, empatia e resolução de conflitos. As três competências 

apareceram de forma reincidente. Não foram encontradas: autoconfiança, 

responsabilidade, autonomia, respeito por diferentes opiniões e convicções, 
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autoconsciência, comunicar/escutar, consciência emocional, flexibilidade ou 

adaptabilidade e competências interculturais. 

• Pensar de forma crítica:  

capacidade de raciocínio e análise e pensamento reflexivo. Reincidente: 

capacidade de raciocínio e análise. Não foram encontradas: capacidade de 

identificar e respeitar múltiplas perspectivas, interpretação de informação, 

exploração dos conhecimentos e uso de fontes, letramento midiático, 

criatividade, compreensão do mundo atual e questionamento. 

• Atuar de maneira socialmente responsável:  

senso de comunidade e pertencimento. Não foram encontradas: respeito pela 

justiça, solidariedade, respeito por outros seres humanos, respeito pelos direitos 

humanos, desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, proteção do 

patrimônio cultural, conhecimento e respeito por outras culturas e 

conhecimento e respeito pelas religiões. 

 

Assim como ocorreu no jogo anterior, nem todas as competências específicas de 

cada área se manifestaram nos registros dos alunos. Destaco, porém, que duas 

competências (das áreas interagir com os outros de forma eficaz e construtiva e atuar 

de maneira socialmente responsável) apareceram particularmente nos dados do jogo 

En la escuela: resolução de conflitos e senso de comunidade e pertencimento, ambas 

em diálogo com o propósito do jogo: abordar problemas que afetam a qualidade das 

relações da comunidade escolar e identificar opções para solucioná-los. Essa 

característica reforça a ideia de que os objetivos pedagógicos e as temáticas dos dois 

jogos estavam direcionados à mobilização e aprofundamento de algumas competências 

específicas. Contudo, entendo que, no que se refere a esse jogo (En la escuela), 

competências como: responsabilidade, autonomia, comunicar/escutar, consciência 

emocional, solidariedade, entre outras; poderiam ter se manifestado caso a orientação 

da atividade e a discussão promovida nos questionários tivesse sido ampliada de modo 

a permitir isso, pois a temática caminhava na direção de uma aplicação para sua 

verificação. 

É importante relembrar que ambos os jogos foram desenhados para um único 

bimestre (o 4º e último do ano de 2018), integrando uma proposta de ensino e 
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aprendizagem de espanhol composta, ao todo, por três jogos e respectivas atividades. 

Desse modo, não houve tempo hábil para um maior aprofundamento das dinâmicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo buscou investigar o uso de jogos digitais e físicos para promover a 

educação para a cidadania nas aulas de espanhol do 7º ano do Ensino Fundamental II, 

no contexto educativo formal do colégio em que trabalho. O objetivo da pesquisa foi 

norteado pela seguinte pergunta: 

 
 

Em que medida o uso de jogos digitais e físicos favorece o desenvolvimento de 
competências relacionadas à educação para a cidadania na aula de espanhol? 
 
 
 
 A interpretação dos registros dos alunos feitos nas atividades realizadas durante 

a aplicação de um jogo físico e um jogo híbrido (físico e digital) e nos questionários que 

eles responderam após a sua participação nesses jogos me possibilitou constatar que, 

de fato, os jogos promoveram o desenvolvimento de competências relacionadas à 

educação para a cidadania na aula de espanhol.   

 Os dados apontaram que as competências específicas de três grandes áreas de 

competências (interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, pensar de forma 

crítica e atuar de maneira socialmente responsável) foram localizadas nos registros dos 

alunos. Atuar de maneira socialmente responsável foi a área com menor incidência de 

marcas que indicassem o desenvolvimento de competências específicas. Isso se deveu 

ao fato de que as competências evidenciadas refletiram os objetivos pedagógicos de 

cada jogo. 

 Nesse sentido, pode-se pensar que é natural encontrar marcas de algumas 

competências específicas em detrimento de outras. Cabe então ao professor olhar a 

particularidade do seu contexto e estar atento ao tipo de competências de cidadania 

que deseja mobilizar. No caso deste estudo, eu, na condição de professora, fiz um 

recorte da temática sobre estereótipos de gênero e beleza e problemas de convivência 

na escola. Dentro desse foco específico, pude investigar, na condição de pesquisadora, 

se as propostas dos jogos desenvolvidos estavam coerentes com as competências 

evidenciadas nos dados e o valor deste instrumento para promover a educação para a 

cidadania. A título de exemplo, no jogo Creador de Personajes, em que o objetivo era 

motivar uma reflexão sobre estereótipos de gênero e beleza, a autoconsciência, 

competência da área interagir com os outros de forma eficaz e construtiva, manifestou-
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se de modo marcante, indicando que os alunos conseguiram conhecer e compreender 

criticamente preconceitos enraizados em nossa perspectiva acerca dessa temática. Da 

mesma forma, no jogo En la escuela, em que os alunos identificavam soluções para 

resolver problemas de convivência na escola, a resolução de conflitos (da área interagir 

com os outros de forma eficaz e construtiva) foi localizada de maneira reincidente. Isso 

acentuou o valor e potencial dos jogos para abordar essas competências conforme o 

que planejei ao desenhar os dois jogos focalizados neste estudo. Cabe realçar que outros 

jogos poderiam ser usados para abordar outras competências. 

 Parece-me importante destacar, porém, os desafios atravessados quando se 

emprega jogos digitais e físicos para mediar o processo de ensino e aprendizagem e, 

quando se decide, a partir desse uso, investigar os dados gerados para desenvolver uma 

pesquisa. Levanto em conta essas questões, pontuo primeiro os impactos no trabalho 

extra ao professor. Na sequência, discorro sobre uma dificuldade enfrentada por mim. 

Em primeiro lugar, deve-se pensar o que isso representa de carga horária para o 

docente, além do que o profissional já tem. Ao decidir desenhar e aplicar jogos digitais 

e físicos na sala de aula, ainda que no momento da aula o protagonismo seja assumido 

pelo aluno, são necessárias horas de planejamento prévio.  

Em segundo lugar, esse tipo de projeto necessita de suporte e infraestrutura: em 

relação aos jogos digitais, faz-se necessário dispositivos móveis (smartphones, tablets, 

notebooks etc.), boa conexão wi-fi, capacitação de professores quanto ao uso de 

plataformas e aplicativos, equipe técnica de apoio para eventuais problemas etc.; para 

jogos físicos são necessários, por exemplo, materiais gráficos. Em ambos os casos 

também pode ser considerada como alternativa a aquisição de jogos comerciais, sendo 

necessário, para isso, o recurso econômico (por parte da escola ou dos responsáveis 

pelos alunos). 

No meu caso, a proposta de desenhar e aplicar jogos na aula de espanhol foi uma 

iniciativa minha para a escola, e pude contar com o apoio de minha equipe e da 

instituição: abertura para seu desenvolvimento e aplicação, suporte técnico e 

tecnológico, material gráfico, entre outros. Essa condição, válida para a realidade 

privilegiada onde foi desenvolvido este estudo, não reflete o que se observa em muitas 

escolas brasileiras, onde o suporte é precário e há ainda exclusão ao acesso às 
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tecnologias. Dessa forma, a realização deste estudo me coloca criticamente em relação 

a um universo que é maior (não privilegiado como o meu). 

Apesar das circunstâncias favoráveis e da ausência de problemas do ponto de 

vista técnico e tecnológico, conto aqui um pouco das dificuldades que encontrei para 

proceder a análise de dados desta pesquisa. Antes que nada, vale ressaltar que ao 

desenvolver uma investigação em que se desenham jogos e, acima de tudo, com 

diferentes objetivos e atividades, uma imensa quantidade de dados é produzida. No que 

diz respeito a este estudo, como foram elaborados três jogos, a totalidade dos dados 

obtida foi além do propósito de educar os alunos para coexistir no microcosmo da escola 

e no macrocosmo da esfera global. Dessa forma, precisei escolher não analisar os dados 

gerados com o jogo Historias ocultas e sua respectiva atividade, pois como já coloquei 

no capítulo 2, para isso acontecer, teria sido necessário um desdobramento da questão 

histórica do jogo em que se aproximassem as imagens que o colonizador constrói do 

"índio” com a temática da xenofobia e as ideias que por vezes se formam das pessoas 

de diferentes nacionalidades na atualidade. Do contrário, a análise desses dados me 

levaria a um caminho distante do foco perseguido nesta pesquisa.  

Em se tratando das contribuições deste estudo, destaco como minha ação como 

professora e os jogos desenvolvidos por mim funcionaram ambos como mediadores da 

aprendizagem do aluno. Pontuo, ainda, como minha ação como pesquisadora impactou 

minha prática pedagógica, uma vez que me permitiu a experimentação com jogos para 

construir saberes de língua e de uma formação cidadã; a impressão de marcas de 

competências de cidadania durante o planejamento de outras atividades (temática de 

avaliações, por ex.); e, dado o potencial dos jogos para a aprendizagem, a possibilidade 

que visualizo de desenhar projetos que se valem de seus elementos, como a 

Gamificação.  

 Acrescento que este estudo também me permitiu definir ainda mais o meu 

posicionamento sobre o que é o aprender: um processo em que é fundamental “escutar 

a voz do aluno”. No caso da proposta de aprendizagem de espanhol mediada por jogos 

desenvolvida neste trabalho, isso ocorreu porque houve um espaço intencional onde 

essa voz pôde ser manifestada na execução dos jogos e também ecoada nas atividades 

e questionários respondidos pelos alunos. 
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Essas reflexões finais me levam a perceber que os conhecimentos e reflexões 

aqui construídos e ainda longe de serem esgotados podem ser explorados em outras 

pesquisas, nas quais seja dirigido um novo olhar aos dados e seja aprofundada a 

investigação sobre o que foi  meu papel como docente; seja delineada uma análise em 

torno das construções linguísticas, ou, em diálogo com outras áreas, como a sociologia 

e a antropologia, dada a riqueza das questões sociais abordadas e das respostas 

encontradas. 
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A. Questionário – Perfil dos participantes focais 

Querido (a) aluno (a), 
Durante o 4.o bimestre de 2018, você participou de aulas mediadas por jogos digitais e 
físicos (em papel) na disciplina Laboratório de Espanhol. Essas aulas formam parte de 
uma pesquisa desenvolvida por mim na Universidade de São Paulo, e aplicada no Colégio 
Bandeirantes. 
A sua participação nesse projeto foi fundamental. Por isso, na qualidade de participante, 
é muito importante conhecer um pouco sobre você, a sua relação com jogos (físicos e 
digitais) e qual a sua opinião a respeito da proposta de inseri-los na aula da Espanhol.  

Muito obrigada pela colaboração J 
Prof.a Juliana 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

NOME: _________________________________________N.o: ________Turma: _____ 
IDADE: ____ anos   SEXO: (     ) Feminino (     ) Masculino 

 

PARTE II – EXPERIÊNCIA DO (A) ALUNO(A) COM O ESTUDO DO ESPANHOL 

Questão 1. Você já havia estudado Espanhol antes de entrar no Band?  
(    ) SIM   (    ) NÃO 

 
Se você respondeu SIM, descreva a sua experiência (tipo de curso, tempo de duração, 
etc.)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Questão 2. Hoje, além das aulas na escola, você estuda o idioma em algum outro lugar?  
(    ) SIM   (    ) NÃO 

 
Se você respondeu SIM, descreva a sua experiência (tipo de curso, tempo de duração, 
etc.) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 3. Para você, estudar Espanhol é importante? Justifique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 4. Quais são suas dificuldades com o idioma? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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PARTE III – INFORMAÇÕES SOBRE A SUA RELAÇÃO COM JOGOS (FÍSICOS E DIGITAIS) 
Questão 1. Em média, quantos dias por semana você gasta ao menos 30 minutos 
jogando? 
(    ) 0-1 dia 
(    ) 2-3 dias 
(    ) 4-5 dias 
(     ) 6-7 dias  
 
Questão 2. Quantas horas, em média, você joga por dia? 
(     ) menos de 1 hora 
(     ) entre 1 e 3 horas 
(     ) entre 4 e 6 horas 
(     ) entre 7 e 9 horas 
(     ) mais de 10 horas 
 
Questão 3. Qual o tipo de jogo que você costuma jogar com mais frequência? 
(     ) Jogo digital (eletrônico) 
(     ) Jogo físico (tabuleiro, cartas, quebra-cabeças, etc.) 
(     ) Nenhuma das opções anteriores. 
Comente:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 4.  Qual(is) a(s) plataforma(s)  abaixo você utiliza para jogar? 
(     ) Console (ex. Xbox, Playstation, Nintendo wii, etc.)  
(     ) PC/Mac (Desktop, Laptop)   
(     ) Tablet  
(     ) Smartphone (celular Android, iOS, etc.) 
(      ) Handheld console ( Nintendo 3DS, PS Vita) 
Comente: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 5. Como você prefere jogar? 
(     ) Em grupo 
(     ) Em dupla 
(     ) Individualmente 
Justifique: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 6. Cite dois dos seus jogos preferidos. 
Jogo 1: ________________________________________________________________ 
Jogo 2: ________________________________________________________________ 
 
Questão 7. Você acredita que através dos jogos pode-se aprender um idioma? 

(     ) SIM (     ) NÃO 
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Questão 8. Em caso afirmativo, relate brevemente se você já aprendeu algum idioma 
jogando (alguma experiência anterior às aulas com jogos no Lab. de Espanhol). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 9.  Na sua opinião, de que maneira poderíamos utilizar os jogos para 
aprender espanhol? Dê a sua sugestão!  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Letras, Ciências Humanas e Filosofia 
Departamento de Letras Modernas 
Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Senhores pais/responsáveis: 
Durante o 4o. bimestre do ano letivo de 2018, as aulas da disciplina Laboratório 

de Espanhol, do Colégio Bandeirantes, vão incorporar, entre suas estratégias didáticas, 
diferentes jogos para trabalhar os conteúdos estabelecidos entre seus objetivos.   

Essa proposta se alinha com uma prática já usualmente desenvolvida pelo 
Colégio, e tem contribuído para o desenvolvimento de processos de ensino-
aprendizagem eficazes. Interessada em aprofundar meus conhecimentos sobre o valor 
dos jogos na construção de conhecimentos em língua espanhola, iniciei um estudo sobre 
essa temática, em nível de Mestrado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua 
Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da Universidade de São Paulo, 
do qual sou aluna regularmente matriculada.  

Minha pesquisa junto ao Programa, intitulada “A inserção dos jogos digitais e 
físicos na aula de espanhol: construção do saber linguístico e do pensamento reflexivo”, 
tem como objetivo analisar como os jogos digitais e físicos podem mediar o ensino-
aprendizagem de espanhol, como língua estrangeira, e propõe-se investigar as 
percepções que os aprendizes têm em relação ao uso desse instrumento na aula. Para 
tanto, prevê a aplicação de questionários e realização de entrevistas com os alunos.  

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, solicito sua 
autorização para o uso dos registros realizados por seu filho/a, os quais serão valiosos 
para a compreensão de sua experiência com os jogos.  As informações obtidas por meio 
dos questionários e entrevistas serão mantidas em anonimato (a identidade dos alunos 
será preservada). Esclareço, ainda, que seu uso é restrito a fins meramente acadêmicos 
e científicos.  

Sem mais, coloco-me à disposição para mais esclarecimentos através do e-mail 
juliana.almeida@colband.com.br, e agradeço de antemão sua colaboração. 

Cordialmente, 
Profa. Juliana Gomes de Almeida  

Declaro que entendi a proposta do estudo e (     ) CONCORDO / (     ) NÃO CONCORDO 
com a participação de meu(minha) filho(a) 
______________________________________. 

 

São Paulo/SP, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do (a) responsável: ________________________________ 

Assinatura da professora-pesquisadora: ________________________________ 
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C. Guion Juego 1: Creador de personajes 

El objetivo general de esta clase es trabajar los estereotipos de género y de belleza. Se 

consideran asimismo, los siguientes objetivos específicos: 

● activar los conocimientos previos de los alumnos respecto a las características 

físicas y psicológicas en español, y profundizarlas; 

 ● promover el pensamiento crítico acerca de los estereotipos, de género y de 

belleza, ya arraigados en los chicos de 12 años de edad. 

 

Materiales: 
● Aplicación Crea a tu avatar- Zmoji; 
● Un tablero; 
● 18 Peones coloridos; 
● 4 Dados; 
● PPT Juego “Creador de personajes” 

       ● Ficha “Jugar y Aprender” (dos versiones: F7177-A y F177-B) 
 
 
PARTE I: Presentación del proyecto y del juego “Creador de personajes” (10- 15 
minutos) 
 

El profesor debe presentar el curso del 4o bimestre, explicándoles cómo están 

organizadas las actividades de las clases de laboratorio: diseñadas usando juegos 

digitales y juegos físicos. Es importante decirles que se trata de una investigación para 

una tesis de maestría de la Universidade de São Paulo, en la que la interacción entre 

todos los participantes (profesora-investigadora, las demás profesoras de laboratorio, 

la coordinadora de depto. de español y los alumnos) es fundamental, también, para el 

desarrollo de nuevos caminos que mejoren, cada vez más, las prácticas didácticas de la 

lengua española. Además, les comentamos que al final de cada actividad habrá un 

cuestionario, pues este nos ayudará a conocer la opinión de nuestros alumnos 

(información específica para los grupos investigados). 

A continuación, dividimos la clase en cuatro (4) grupos (máximo 5 personas): 
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Observación: 1- la idea es trabajar, a la largo del juego, dos situaciones que produzcan 

estereotipos. Sin embargo, si el total de alumnos es igual o menor que 15, una 

sugerencia sería dividirlos en tres grupos de 5 (ejemplo) y asignarle a cada uno tres 

situaciones distintas; 

2- Es importante enfatizarles que se trata de un juego individual, aunque estén divididos 

en grupos. 

Enseguida, les entregamos las fichas “Jugar y Aprender”, y la leemos todos juntos. Dos 

grupos van a recibir la ficha A, y los otros dos, la ficha B. Cada ficha aborda una situación. 

Pasamos a las reglas del juego “Creador de personajes” (PPT Reglas del juego): 

●  Concepto del juego: ¿Cómo te imaginas el personaje de la situación dada?  

● Objetivo: avanzar por el tablero, pasando por todas las paradas obligatorias para 

crear el personaje, y alcanzar la casilla de LLEGADA primero que los demás. 

● Condición de victoria: gana el jugador que llega primero a la casilla de LLEGADA, 

con todas las características elegidas en las paradas obligatorias. 

● Condición de derrota: pierde el jugador que no consigue elegir todas las 

características obligatorias y completar el tablero antes de los demás. 

● Reglas:  

Cada jugador elige un peón para jugar y lo sitúa en la casilla de “SALIDA”; 

Los jugadores tiran el dado. El jugador con la puntuación más alta es el primero y el turno pasa al 
de la izquierda; 

Cuando sea tu turno, tira el dado y avanza alrededor del tablero hacia donde quieras 
(horizontalmente o verticalmente), una casilla por vez; 

Puedes elegir moverte exactamente el número de espacios indicados en el dado o un número 
menor. Ej. Si te sale el número 5, puedes moverte desde una hasta cinco casillas. 

Más de un peón puede estar a la vez sobre la misma casilla. 

Alumnos Grupos de 4 Grupo de 5 Temática estereotipo 
18 2 2 2 temas 
17 3 1 
16 4 0 
15 0 3 3 temas 
14 1 2 
13 2 1 
12 3 0 
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No se puede pasar dos veces por la misma casilla, en la misma ronda;  

Cuando todos los jugadores han acabado su turno, empieza una nueva ronda. 

Debes elegir las características en la aplicación ZMOJI una sola vez , en sus respectivas paradas. Ej. 
Parada "color de pelo": lo eliges y el turno pasa al próximo jugador. Por eso, no tardes en elegir 
las características que quieras. 

El juego termina cuando uno de los jugadores, después de haber pasado por todas las paradas 
obligatorias, alcanza la casilla de "LLEGADA"; 

El jugador que no alcance la llegada, debe terminar de igual manera la descripción de su 
personaje en la ficha que ha recibido. 

Observación: les vamos a sugerir que en cuanto elijan las características en la aplicación 
ZMOJI, rellenen la ficha. Deben consultar y usar el vocabulario de apoyo. Se trata de 
echar un vistazo a las opciones y registrar la elegida. 
      Situación 1: La persona a continuación es un/una futbolista, un/una goleador (a) 
histórico (a); 
      Situación 2: La persona a continuación es el/ la representante oficial de una marca 
de ropa española y ha revolucionado el mundo de la moda. 
     Situación 3: La persona de la situación a continuación se encargó sola del cuidado 
de sus hijos gemelos desde el día en el que nacieron. (EXTRA) 
 

 
PARTE II: ¡A jugar! (20- 25 minutos) 
Mientras los alumnos juegan, circulamos entre los grupos. 

En caso de que algún alumno termine el juego antes del tiempo estimado, los 

integrantes del grupo deberán dedicarse a completar la ficha, incluso la parte final 

(preguntas de reflexión). 
 

 
PARTE III: Discusión entre todos (10-15 minutos)   
Cuando los 4 grupos tengan, cada uno, a su vencedor, empezaremos la discusión entre 

todos. En caso de que no hayan terminado la ficha todavía, les damos algunos minutos 

más para eso.  Podemos abrir la discusión con las preguntas de la ficha. Una opción es 

empezarla por las respuestas de los ganadores, comentándoles algunas características, 

y después presentarles las historias de las personas reales de cada situación.  En este 

momento de discusión, lo más importante es hacerles reflexionar acerca de los 

estereotipos de género y de belleza.  La segunda opción es discutir un poco, presentarles 

las historias reales y concluir la clase con este video de 1 minuto (PPT reglas del juego): 

¿Qué son los estereotipos? https://www.youtube.com/watch?v=BMpROudCmH0 

 Situación 1: La persona a continuación es un/una futbolista, un/una goleador (a) 

histórico (a); 

Preguntas que nos pueden ayudar a conducir la discusión:  
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¿Hay alguien que ha creado a una futbolista? 

¿Por qué suelen/solemos relacionar el fútbol a la imagen de algo específico de los 

hombres? 

Una mujer superó a Pelé. ¿Pueden imaginarlo? 

 

Material de apoyo para el profesor:  

Temática: Profesiones – El estereotipo de género  
Persona: Marta Vieira da Silva 
Nacionalidad: brasileña 
Profesión: futbolista 
Equipos: Selección Brasileña y Orlando Pride- EUA 
Descripción real: Es una mujer negra, de origen humilde (pobre), baja y delgada. Tiene 
31 años, el pelo negro con mechas rubias y liso, los ojos castaños, y la boca sonriente.  
Características psicológicas: es alegre, persistente y optimista. 
Prendas de vestir: ropas confortables/ estilo casual: pantalones, camisetas y zapatillas. 
Hecho: Superó a Pelé con 98 goles en 100 partidos (Pelé: 95 goles en 114 partidos). 
Además, ha ganado cinco veces el título de mejor jugadora del mundo. 
“Percibió los perjuicios y la discriminación y se siente orgullosa de haber luchado contra 
eso.” 
"Están orgullosos de mi lucha desde que era pequeñita para llegar hasta aquí. Yo 
realmente he conseguido hacer lo que siempre he querido hacer y ellos se sienten 
orgullosos de mí. No gano lo que gana un hombre, pero la parte financiera mejoró un 
poco. Mi familia y yo tenemos muchas cosas que no teníamos hace veinte años. ¡Ahora 
podemos comer todos los días! Eso es una gran evolución. Mi historia de vida, de lucha, 
de perseverancia, de voluntad me convierte en un gran ejemplo. Eso, realmente, es lo 
que hace que me sienta más orgullosa", expone. 
"Ya cambió bastante desde hace algunos años. Ahora hay un Campeonato brasileño, la 
Copa Libertadores... Aún falta que el fútbol femenino sea jugado con más frecuencia, 
pero se ha dado un gran paso comparado con lo que teníamos antiguamente". 
"Todo está mucho mejor. De hecho, ahora puedes encontrar pequeñas escuelas de 
fútbol femenino y está siendo cada vez más aceptado. De cada diez o veinte personas te 
sigues encontrando a una o dos que hablan mal, pero la aceptación es mayor", analiza. 
Extraído de 
<https://www.mundodeportivo.com/futbol/20170323/421119363647/marta-vieira-
me-siento-orgullosa-de-mi-historia-de-vida-y-de-lucha.html> Accedido en 07/09/2018. 
 
Situación 2: La persona a continuación es el/ la representante oficial de una marca de 
ropa española y ha revolucionado el mundo de la moda. 
Temática: Las minorías invisibles – El estereotipo de belleza (desafío a la percepción de 
belleza) 
Persona: Winnie Harlow (nombre de pila: Chantelle Brown Young) 
Nacionalidad: canadiense 
Profesión: modelo y periodista 
Primer desfile y representante oficial de la marca: Desigual (marca de ropa española) 
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Descripción real: Es una mujer negra, de pelo largo y crespo, y es alta y delgada. Tiene 
24 años, los ojos negros, las cejas y los labios gruesos.  Desde los cuatro años sufre 
vitíligo, una enfermedad degenerativa que hace que los melanocitos -las células 
responsables de la pigmentación de la piel- desaparezcan y dejen de producir melanina. 
Esto se traduce en manchas más claras que el tono de piel natural que, en mayor o 
menor medida, afectan notablemente al aspecto físico. El de Chantelle Brown-Young es 
un caso llamativo, su cuerpo y rostro, básicamente, son de dos colores. Y a pesar de 
ello es modelo. Características psicológicas: es viajera, curiosa, cariñosa y valiente. 
Extraído de <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/05/09/chantelle-
brown-young-chica-vitiligo-sobre-pasarela/00031399629117379216788.htm> 
Accedido en: 08/09/2018 
personalidad: 
http://www.elmundo.es/yodona/blogs/trendstagram/2014/11/04/winnie-harlow-
modelo-a-seguir.html 
Desde que Tyra Banks la descubrió por Instagram, la carrera de Winnie Harlow no ha 
hecho más que crecer. Tras su paso por el programa America's Next Top Model, la joven 
canadiense de ascendencia jamaicana se convirtió en la representante de la marca 
española Desigual  y ha revolucionado la industria de la moda al visibilizar el vitiligo, una 
condición que provoca la despigmentación en porciones de su piel. 
La modelo ha sido rostro de campañas para Swarovski, Desigual y fue parte de 
Lemonade, el disco largo-metraje de Beyoncé. Extraído de:  
http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/fotos-winnie-harlow-modelo-
vitiligo-se-robo-miradas-met-gala 
«De pequeña sufrí mucha discriminación y solían llamarme zebra o vaca», declaró hace 
tres años en una entrevista publicada por Thosegirlsarewild en Youtube. Su infancia no 
fue fácil. «He tenido que explicar que no soy un monstruo, que no hago daño -indicó-. 
Hay gente que tiene la piel negra y hay gente que tiene la piel blanca; yo simplemente 
tengo las dos». Desde que se plantó frente al espejo, asumió su reflejo y decidió que se 
convertiría en «modelo-portavoz del vitiligo», su vida ha dado un giro radical. 
<https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/05/09/chantelle-brown-young-
chica-vitiligo-sobre-pasarela/00031399629117379216788.htm> 
 
EXTRA Situación 3: La persona de la situación a continuación se encargó sola del cuidado 
de sus hijos gemelos desde el día en el que nacieron. 
Temática: El estereotipo de género 
Persona: Ricky Martin (nombre de pila: Enrique Martín Morales) 
Nacionalidad: puertorriqueño  
Profesión: cantante, actor y escritor. 
https://elpais.com/elpais/2018/01/17/gente/1516184400_604528.html 
 
AVISO: En la próxima clase haremos la grabación (audio) de las historietas. 
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D. Ficha Jugar y Aprender: Creador de personajes F177- A  

F7177-A 
7.o Ano A-F 
Laboratório de Espanhol 
Equipe de Espanhol 

 

 

Jugar y  aprender 
 
 
 

Nome:  n.o  Turma    

 
 

1.a clase 

 
Juego: Creador de personajes 

 

 
Prepárate  para  jugar  a    “Creador de personajes”. Dentro  de  unos  minutos, tu  profesor  te  va 
a asignar una situación, y  tu desafío es crear a un personaje, usando la aplicación Zmoji y 
avanzando por el tablero, de manera a contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo te 
imaginas el personaje de la situación dada? 

¡OJO! Para lograr tu objetivo, deberás: 

• Primero: prestar atención a las reglas del juego; 
• Segundo: activar y usar los conocimientos estudiados en las clases anteriores: la 

descripción de características físicas y psicológicas; 
• Tercero: registrar, en esta ficha, todas tus opciones (Ej. Tipo y color de pelo: liso y negro); 
• Por último: justificar tu elección. ¿Por qué elegiste esas características para el 

personaje de la situación dada? 

Importante: Te ofrecemos un vocabulario de apoyo. 
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2   F7177-A | Laboratório de Espanhol 

3, 2, 1… ¡A jugar! 

Situación 1: La persona a continuación es un/una futbolista, un/una  
goleador (a) histórico (a) 

 
Colégio Bandeirantes 

 

Paradas obligatorias Registra tu opción Vocabulario de apoyo 

Género  

Forma de la cara  
 

 
Color de la piel  beige, pálido, blanco, marrón claro, marrón oscuro, 

negro, amarillo, etc. 
Tipo de pelo  crespo/rizado, ondulado, liso; - corto, mediano, largo, 

con flequillo. 

Color de pelo  rubio, castaño, negro, pelirrojo, gris. 

Ojos: tipo y color  negros, grises, castaños, verdes, azules; cansados, 
aburridos, asustados. 

 

 
 

Nariz  grande, pequeña, larga, corta, estrecha, ancha. 

Tipo de labios  gruesos, finos, asimétricos, caídos, pequeños, boca 
sonriente*. 

¿Lunar(es) o pecas?  Ej. Tiene un lunar en la barbilla. 

Cara: ¿líneas de expresión o 
barba? 

 Líneas de expresión: en la frente, en la boca, en las 
mejillas. 
barba larga, barba corta, barba y bigote, bigote, barba 
de chivo* 

Gafas y Accesorios  sombrero, gorro ( para el frío), gorra, corona, lazo. 

Estilo de moda  casual (simple: camisas poco ajustadas y looks 
tranquilos), romántico, clásico (tradicional), creativo 
(extravagante), deportivo, surfer (playa), urban/hip hop. 

Características 
psicológicas (3) 

 

Nacionalidad (1)  

Extra: clase social (origen)  clase alta, media, baja (falta de recursos 
económicos) 
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Laboratório de Espanhol       7. o Ano A-F | F7177-A   3 

 
 

 
1. ¡Ahora    te  toca  justificar  tu  elección! ¿Crees   que  tu    personaje    

corresponde  a  la situación dada? ¿Por qué? 
 
 
 
 

 

2. ¿De  qué  manera el  personaje  que  creaste  representa  o   no una imagen 
aceptada por mucha gente? 

 
 
 
 
 
 

3. De  las  características  que  elegiste  para  tu  personaje, ¿cuáles  son  
las  que confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las 
que la contradicen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colégio Bandeirantes 
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E. Ficha Jugar y Aprender: Creador de personajes F177- B 
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2   F7177-A | Laboratório de Espanhol 

3, 2, 1… ¡A jugar! 

Situación     2: La     persona  a    continuación   es    es el/ la representante oficial de 
una marca de ropa española y ha revolucionado el mundo de la moda. 

 
Colégio Bandeirantes 

 

Paradas obligatorias Registra tu opción Vocabulario de apoyo 

Género  

Forma de la cara  
 

 
Color de la piel  beige, pálido, blanco, marrón claro, marrón oscuro, 

negro, amarillo, etc. 

Tipo de pelo  crespo/rizado, ondulado, liso; - corto, mediano, largo, 
con flequillo. 

Color de pelo  rubio, castaño, negro, pelirrojo, gris. 
Ojos: tipo y color  negros, grises, castaños, verdes, azules; cansados, 

aburridos, asustados. 
 

 
 

Nariz  grande, pequeña, larga, corta, estrecha, ancha. 
Tipo de labios  gruesos, finos, asimétricos, caídos, pequeños, boca 

sonriente*. 
¿Lunar(es) o pecas?  Ej. Tiene un lunar en la barbilla. 

Cara: ¿líneas de expresión o 
barba? 

 Líneas de expresión: en la frente, en la boca, en las 
mejillas. 
barba larga, barba corta, barba y bigote, bigote, barba 
de chivo* 

Gafas y Accesorios  sombrero, gorro ( para el frío), gorra, corona, lazo. 
Estilo de moda  casual (simple: camisas poco ajustadas y looks 

tranquilos), romántico, clásico (tradicional), creativo 
(extravagante), deportivo, surfer (playa), urban/hip hop. 

Características 
psicológicas (3) 

 

Nacionalidad (1)  

Extra: clase social (origen)  clase alta, media, baja (falta de recursos 
económicos) 
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Laboratório de Espanhol       7. o Ano A-F | F7177-A   3 

 
 

 
1. ¡Ahora    te  toca  justificar  tu  elección! ¿Crees   que  tu    personaje    

corresponde  a  la situación dada? ¿Por qué? 
 
 
 
 

 

2. ¿De  qué  manera el  personaje  que  creaste  representa  o   no una imagen 
aceptada por mucha gente? 

 
 
 
 
 
 

3. De  las  características  que  elegiste  para  tu  personaje, ¿cuáles  son  
las  que confirman esa imagen aceptada por muchos y cuáles son las 
que la contradicen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colégio Bandeirantes 
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F. Guion juego 2: Historias ocultas 

El objetivo general de esta clase es trabajar las historias de los indios quichés de 

Guatemala acerca de su origen, de sus costumbres y de su predominio hasta poco antes 

de la conquista española. Al establecer el contacto del alumno con la literatura 

prehispánica, se proponen, además, los siguientes objetivos específicos:  

- practicar la expresión oral, empleando los pretéritos indefinido e imperfecto;  

- desarrollar, en un segundo momento, la reflexión crítica acerca de la visión del 

conquistador europeo respecto al indio de América Latina y de sus costumbres. 

 

Materiales obligatorios: 

● Juego Historias ocultas; 
● PPT Las reglas del juego; 
● Cronómetro en la pizarra; 
● Ficha “Puntuación”; 
● Ficha “Organicen su narrativa misteriosa”; 
 
Material de apoyo para el profesor: 
● Libro Popol Vuh – Las antiguas historias del Quiché. Traducción por Adrián Recinos. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 
● Video El mito de creación maya-quiché www.youtube.com/watch?v=UBfNLU68Pw0. 

Producción: Ana María Pavez. Animación basada en el mito de creación maya-quiché 

con ilustraciones inspiradas en imágenes precolombinas de la cultura maya. Narra la 

creación del mundo y de los hombres, y la historia de dos semidioses, Hunahpú e 

Ixbalanqué, que se enfrentan con los dioses del inframundo.  

 

PARTE I – Presentación del juego Historias Ocultas (15 minutos) 

En este primer momento, recogemos las actividades del último juego. Enseguida, 

dividimos rápidamente la clase en cuatro (4) grupos y pasamos a las orientaciones para 

el juego Historias Ocultas (PPT HistoriasOcultas_orientaciones).  

PPT Historias Ocultas – Edición Narraciones quichés 

Temática: Las narraciones de los indios quichés de Guatemala 

Idioma: Español 

Formato: digital 
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Especificaciones: El juego Historias Ocultas se trata de una adaptación del juego Black 

Stories (Bösch, Holger. São Paulo: Galápagos Jogos, 2004). 

- Los enigmas han sido adaptados del libro Popol Vuh– Las antiguas historias del Quiché. 

Traducción por Adrián Recinos. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 

- Herramienta para la realización de las tarjetas: la aplicación Flashcards by NKO. 

Elementos del juego: 

- 01 Ipad; 

- 20 tarjetas digitales.  

 Concepto del juego: ¡Desvelen el enigma! Algunas preguntas, raciocinio, rapidez, y 

un poco de suerte pueden sacar a la luz las historias de los indios quichés de Guatemala. 

 Objetivo: Desvelar los enigmas en 20 minutos, acumulando la mayor cantidad de 

puntos. 

 Condición de victoria: gana el grupo jugador que consigue acumular la mayor 

cantidad de puntos. 

 Condición de derrota: pierde el grupo jugador que consigue acumular menos puntos 

que el grupo ganador. 

 Reglas:  

• Se trata de un juego en grupo; 
• Elijan una persona que será el/la narrador (a); 
• Cada grupo tiene un narrador por ronda. Él será el encargado de leer el enigma 

para el grupo adversario; 
• El narrador lee el enigma para los integrantes del grupo adversario, luego lee la 

solución para sí; 
• Los jugadores (adivinadores) tienen 4 minutos para intentar solucionar cada 

enigma (total : 5 enigmas); 
• En cada enigma hay que descubrir las respuestas para dos de estas preguntas: 

qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué. Ej. El hombre tuvo una idea, 
pero no la puso en práctica. 1- ¿Qué idea?; 2- ¿Por qué no la puso en práctica? 

• Cada una de esas respuestas vale 1 punto. Por eso, si los jugadores consiguen 
adivinar qué idea tuvo el hombre y por qué no la puso en práctica acumulan 2 
puntos.  

• ¡OJO! Para resolver el enigma, los jugadores (adivinadores) hacen preguntas a 
las que solo se puede contestar “sí”, “no”, “esto no es importante”. 

• Es común que algún jugador (adivinador) formule preguntas… 
 
a) a las que no se puede contestar “sí” o “no” (ej. “¿El hombre era alto o bajo?”). 
En este caso, el narrador debe pedirle al jugador-adivinador que reformule la 
pregunta; 
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b) que no permiten respuestas “sí” o “no”, pues lo llevaría a falsas suposiciones 
(ej. ¿“El hombre era alto”?, en el caso de que en la historia no haya un hombre, 
sino un animal.) Si esto ocurre, el narrador le contesta al jugador-adivinador “no 
hay un hombre en la historia”; 
 
c) que lo llevan a un camino errado (Ej. “¿El hombre estuvo en la iglesia?”, si no 
se trata de algo importante el hecho del hombre haber estado o no en la 
iglesia).  En este caso, el narrador les dice a los adivinadores “esto no es 
importante”. 

 • El narrador siempre tiene la razón y la única respuesta correcta es la que está en 
la parte trasera de la tarjeta (card). 
 • En algunas tarjetas hay un glosario después del enigma. El narrador debe leer la 

definición de las palabras destacadas para el grupo. 
• El juego termina en 20 minutos, cuando el equipo de jugadores le haya contado 

al narrador parte de la historia o su versión completa, y haya conseguido, 
además, acumular la mayor cantidad de puntos. 

 

PARTE II- ¡A jugar! (20 minutos) 

Empezando a jugar: 
Ronda 1:  

- Cada grupo elige a un narrador; 
- El narrador se dirige hacia el primer adversario a su derecha (sentido horario); 
- El narrador lee el enigma para los integrantes del grupo adversario; 
- Cuando termine la ronda (a cada 4 min), cada narrador vuelve a su grupo de 

origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras los alumnos juegan, les proyectamos el cronómetro (iPad- 4min) en la pizarra. 
Además, circulamos entre los grupos. 
 
 
 
 

Alumnos Grupos de 4 

Cantidad de 
narradores, 
por grupo, 

que leerán 2x 

Grupo de 
5 

Cantidad de 
narradores, 

por grupo, que 
leerán 2x 

18 2 1 2 0 
17 3 1 1 0 
16 4 1 0 0 
15 0 0 3 0 
14 1 1 2 0 
13 2 1 1 0 
12 3 1 0 0 
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PARTE III- Organiza tu historia quiché (15 minutos) 
Terminado el juego, les entregamos la actividad de cierre. Se trata de una ficha para 
ordenar la historia con la que cada grupo ha trabajado durante el juego: son seis (6) 
fragmentos y deben organizarlos de 1 a 6 (valor: 0,9?). 
 
AVISO: Seguiremos trabajando esa temática (Los indios maya-quichés) en la clase de 
Teoría (próxima semana) 
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G. Ficha: Organicen su narrativa misteriosa 1 - El Mito de la Creación 

 

Nome: _______________________________  n.o ____ 
Turma:_________ 

 

2.a clase 
 

Juego: Historias Ocultas  
A lo largo del juego Historias Ocultas, cada grupo pudo conocer un poco de las historias 
de los indios quichés de Guatemala. Ahora les toca organizar los enigmas y sus 
soluciones en una única narrativa. Ordenen de 1 a 6 los fragmentos a continuación, de 
manera a formar la narrativa de la parte que les ha sido asignada. Pon atención al 
comienzo, al desarrollo y al final de la historia. 
 

Grupo 1: El Mito de la Creación 
(    ) Por último, llegaron las mujeres. Aparecieron mientras los hombres dormían, 
durante el sueño. Engendraron a los hombres, a las tribus pequeñas y a las grandes. 
Diferentes eran los nombres de cada uno cuando se multiplicaron en el Oriente de la 
península de Yucatán, México. 
 (      )  Crearon, entonces, al hombre de barro (hecho de tierra y agua). Esta fue la 
primera tentativa de los dioses de crear a seres que fuesen obedientes y respetuosos. 
Sin embargo, les resultó mal. Este hombre no estaba bien: no tenía movimiento, no tenía 
fuerza, se caía, estaba aguado, no movía la cabeza, no podía andar, ni multiplicarse. 
(      )  Cuando faltaba poco para que saliese el sol, los animales llevaron a los dioses el 
maíz blanco y el amarillo, y con eso los Creadores hicieron a los verdaderos hombres. 
Eran inteligentes y hermosos, podían hablar, oír, pensar, andar, sentir y conocer lo que 
estaba lejos o cerca. Esta última tentativa fue positiva. 
(      ) Después de lo ocurrido, Gucumatz y Huracán decidieron consultar a dos hechiceros. 
Ellos les contaron a los Creadores que las primeras criaturas obedientes serían muñecos 
de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y tuvieron hijos, pero no tenían alma ni 
entendimiento, y no se acordaban de sus creadores. Luego, se convirtieron en monos, 
por esta razón el mono se parece al hombre. 
(       )  Todo estaba en silencio. Los dioses llamados Gucumatz y Huracán se cansaron de 
la tranquilidad y se juntaron a crear el mundo. Primero, hicieron aparecer las montañas. 
Después, hicieron a los animales, y querían hacer, antes de que se acercase el amanecer, 
al hombre. 
 (     ) A pesar de la creación exitosa de los hombres de maíz, los dioses destruyeron su 
sabiduría. A ellos no les pareció bien que sus criaturas tuviesen demasiado 
conocimiento, porque podrían igualarse a sus creadores. 
 
Vocabulario 
 

Sin embargo: en portugués, “entretanto”. 
Mientras: en portugués, “enquanto”. 
Engendrar: dar vida a un nuevo ser. 
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H. Ficha: Organicen su narrativa misteriosa 2 - Las Costumbres de los 
Pueblos Indígenas de Guatemala 

 

Nome: _______________________________ n.o _____ 
Turma:_________ 

 

 
2.a clase 
 

Juego: Historias Ocultas  
A lo largo del juego Historias Ocultas, cada grupo pudo conocer un poco de las historias 
de los indios quichés de Guatemala. Ahora les toca organizar los enigmas y sus 
soluciones en una única narrativa. Ordenen de 1 a 6 los fragmentos a continuación, de 
manera a formar la narrativa de la parte que les ha sido asignada. Pon atención al 
comienzo, al desarrollo y al final de la historia. 
 

Grupo 2: Las Costumbres de los Pueblos Indígenas de Guatemala 
(   ) Finalmente salió el sol a todas las tribus. Estaban los hombres sobre el monte 
Hacavitz. Ya no se sentían tristes, tampoco tenían miedo a las tribus enemigas.  Todos 
miraron al Sol y se alegraron, estaban ansiosos para que llegase. Era un símbolo 
importante para los indios. A través del Sol, organizaron el calendario, la agricultura y la 
vida en sociedad. 
(       ) Esos hombres admirables tenían una única manera de cubrirse el cuerpo. Andaban 
desnudos o llevaban pieles de animales, pues pesaban poco y les ayudaban a la hora de 
realizar sus actividades: cazar, pescar y moverse hacia nuevos territorios. 
(       ) El sol no había nacido todavía, y los primeros hombres de la nación indígena quiché 
se sentían en peligro, así que decidieron ir a buscar quienes les protegiesen. Por eso, se 
dirigieron hacia una ciudad para encontrar a sus dioses. Eran ellos: Tohil, Avilix, Hacavitz 
y Nicahtacah. Los indios quichés eran politeístas, creían en varios dioses. 
(       ) Después de haber recibido los sacrificios de las tribus, el dios Tohil les dijo al pueblo 
quiché que debería moverse de donde se había establecido, en Tulán (Yucatán, México),  
a otro lugar. De esa manera, se marcharon los indios a la cumbre de una montaña. 
Enseguida, se sintieron tristes y tuvieron miedo, porque no tenían comida en ese nuevo 
lugar. 
(      ) Para abrigarse del frío, tenían el fuego. Solamente la tribu que adoraba al dios Tohil 
lo había recibido. Las demás tribus temblaban de frío, y tuvieron que ofrecerle un 
sacrificio: deberían entregarle a Tohil los corazones de las víctimas. Se trataba de una 
costumbre de sus antepasados mayas. 
(    ) Otra vez decidieron marcharse. Caminaban hacia las tierras altas de Guatemala, 
llevando sus dioses en la espalda, cuando ellos les pidieron que tuviesen cuidado. 
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Deberían llevarlos a lugares escondidos, pues las tribus enemigas podrían aprisionarlos. 
Así que se dirigieron a los bosques, dejando a cada uno de los dioses en un lugar seguro, 
donde más tarde se fundaron los pueblos.  
 

Vocabulario 

Todavía: en portugués, “ainda”. 
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I. Ficha: Organicen su narrativa misteriosa 3 - Las Aventuras de los 
Dioses Hunahpú e Ixbalanqué 

 

Nome: _______________________________ n.o _____ 
Turma:_________ 

 

 
2.a clase 
 

Juego: Historias Ocultas  
A lo largo del juego Historias Ocultas, cada grupo pudo conocer un poco de las historias 
de los indios quichés de Guatemala. Ahora les toca organizar los enigmas y sus 
soluciones en una única narrativa. Ordenen de 1 a 6 los fragmentos a continuación, de 
manera a formar la narrativa de la parte que les ha sido asignada. Pon atención al 
comienzo, al desarrollo y al final de la historia. 
 

Grupo 3: Las Aventuras de los Dioses Hunahpú e Ixbalanqué 
(      ) Cuando volvieron del campo de maíz a casa, Hunahpú e Ixbalanqué encontraron 
los instrumentos de sus padres para jugar a la pelota, los cogieron y se fueron a jugar. 
¡Qué peligro! Sus padres estarían vivos si no hubiesen enfadado a los Señores del mundo 
de los muertos por eso. Eran los Señores de Xibalbá: los que mandaban enfermedades 
y desgracias a los hombres. Ellos ya se habían enfadado porque los padres de Hunahpú 
e Ixbalanqué jugaron a la pelota sobre sus cabezas y les molestó el ruido. 
(      ) A pesar de todos los éxitos de los dos en los desafíos de las Casas de Xibalbá, fueron 
llevados a la hoguera, sus huesos fueron echados al río y se convirtieron en hombres-
peces. Valiéndose de arte de magia hacían grandes milagros, así que llamaron la 
atención de los Señores del mundo de los muertos. Estos les pidieron que les hiciesen 
una magia, y los hermanos aprovecharon la situación para matarlos. Por último, se 
convirtieron Hunahpú e Ixbalanqué en el Sol y en la Luna, respectivamente. 
(     )  Mientras los Formadores creaban el mundo, los dioses gemelos Hunahpú e 
Ixbalanqué, tramaban una venganza contra sus hermanos. Ellos los maltrataban y eran 
arrogantes. Por eso, un día fueron a cazar y los transformaron en monos, el animal que 
parece al hombre pero no tiene su entendimiento.  
(      ) La historia se repetía: en el pasado los padres de Hunahpú e Ixbalanqué habían 
bajado al mundo de los muertos. Ahora eran los dos quienes pasarían por muchas 
pruebas. Allí, entraron en seis casas, pero no murieron. La segunda casa era la de los 
cuchillos, pero no fueron despedazados. Ellos les habían prometido a esos instrumentos 
que las carnes de todos los animales serían suyas si estuviesen quietos. 
(     ) Hunbatz y Hunchouén ahora vivían en el bosque, así que Hunahpú e Ixbalanqué 
eran los nuevos responsables del cuidado de su abuela y de su madre. Tomaron sus 
herramientas de hierro y fueron a sembrar el maíz, llevando cada uno su cerbatana al 
hombro. Prepararon el campo y arreglaron la tierra. Al día siguiente, vieron que los 
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árboles se habían levantado: los animales, durante la noche, les dijeron a los árboles que 
se levantasen todos, pues querían su lugar adecuado como antes. 
(    )  Los hermanos mayores de Hunahpú e Ixbalanqué se llamaban Hunbatz y 
Hunchouén, y solían reunirse con sus padres para, de dos en dos, disputarse en el juego 
de la pelota. Este fue el primer juego en el que se utilizó la pelota de goma. Consistía en 
hacer pasar la pelota por un anillo de piedra. Se ponían los protectores y las armaduras 
para jugarlo: máscaras, anillos y guantes. Era un juego rápido y un buen sustituto de la 
guerra, pues moría el jugador que lo perdiese.  
 
 
Vocabulario 
 
Mientras: en portugués, “enquanto”. 
Arrogante: persona que se cree superior a los demás. 
Sembrar: plantar. 
Cerbatana: canuto en el que se introducen flechas. 
Enfadar: promover la furia  
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J. Ficha: Organicen su narrativa misteriosa 4 - El Poder del Imperio 
Quiché 

 

Nome: _______________________________ n.o _____ 
Turma:_________ 

 

 
2.a clase 
 

Juego: Historias Ocultas  
A lo largo del juego Historias Ocultas, cada grupo pudo conocer un poco de las historias 
de los indios quichés de Guatemala. Ahora les toca organizar los enigmas y sus 
soluciones en una única narrativa. Ordenen de 1 a 6 los fragmentos a continuación, de 
manera a formar la narrativa de la parte que les ha sido asignada. Pon atención al 
comienzo, al desarrollo y al final de la historia. 
 

Grupo 4: El Poder del Imperio Quiché 
 (      ) Después de derrotar a sus enemigos, no hubo quien pudiese dominar a la gente 
quiché. A la tribu de los Ilocab esto le causaba envidia porque deseaban tener un rey 
suyo. Entonces, los indios quichés los mataron y entregaron sus corazones a los dioses, 
como pago de sus pecados. Muchos fueron los que cayeron en esclavitud. La destrucción 
y la ruina de la raza Quiché era lo que deseaban sus corazones; pero no lo consiguieron. 
 (      ) El tributo que recibía los reyes no era malgastado. Ellos lo utilizaban en el reino y, 
en pago de eso, ayunaban (no comían) por mucho tiempo. Además, hacían sacrificios a 
los dioses, y rezaban en el templo, pidiendo por la felicidad de sus vidas y de sus 
súbditos.  
 (     ) Las tribus debían llevar el tributo a los reyes. Solían llevarle piedras preciosas y 
metales, miel de abejas, pulseras de esmeraldas y otras piedras, y coronas hechas de 
plumas coloridas. Una o dos de las tribus no llevaron el tributo y entonces todas las otras 
ciudades conquistadas por los quichés tuvieron que llevárselo a los reyes. No les gustó 
nada a las otras tribus pagar más tributos de lo normal, por eso los hicieron esclavos a 
quienes lo debían. 
(      ) En la décima generación de reyes, un indio de un reino enemigo al Quiché, llegaba 
por las noches a insultar a voces al rey quiché, y cuando por fin lo capturaron y estaban 
a punto de sacrificarlo, anunció la llegada de los españoles. Le contó a toda la gente que 
llegarían a unos hombres vestidos de pies a cabeza, y armados, y destruirían sus 
edificios, y la grandeza de sus reinos. 
(      )  Desafortunadamente, en la duodécima (12ª ) generación de reyes, la capital quiché 
fue destruida. Cuando llegó el conquistador español, en 1524, incendió la capital quiché, 
llamada Gumarcaah, y quemó a sus reyes. 
(     ) La tribu Cavec, la más importante de los indios quichés, se preguntaba cómo podría 
vencer a sus enemigos. Construyó una muralla de palos en el límite de su ciudad y allí 
puso zánganos y avispas dentro de calabazas. Cuando sus enemigos llegaron a la muralla 
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de la ciudad, abrieron las calabazas y fueron picados en los ojos por los insectos, así que 
no pudieron combatir. 
 
 
Vocabulario 
 
Sacrificio: mataban a algunos animales para ofrecerles su sangre a los dioses. 
  



 

243 
 
 

K. Atividade La llegada de los españoles 

Jugar y Aprender: La llegada de los españoles  
 

Nome: _______________________________ n.o _____ 
Turma:_________ 
 
 

2.a clase 
 

Juego: Historias ocultas 
 
 

 

 

 
En la clase de Laboratorio de Español, jugaste a Historias Ocultas, y descubriste, con tu 
grupo, las historias de los indios maya-quichés de Guatemala, una región en América 
Central. A través de este juego, cada grupo conoció una historia respecto a la visión 
indígena sobre el origen del hombre, las aventuras de los dioses Hunahpú e Ixbalanqué, 
y las costumbres de los pueblos antiguos antes de la llegada de los españoles. Ahora, 
¡entérate! ¿Qué les pasó a esos indios cuando llegaron los españoles a América? 

 
La llegada de los españoles 

 

Los españoles llegaron a América, en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. El 
misterio de dónde Colón puso el pie por primera vez se divide entre la actual región de 
las islas Bahamas y la isla Samaná, en República Dominicana. Esta aventura, apoyada por 
los reyes de España (Fernando e Isabel), resultó de un gran viaje del navegante hacia las 
Indias, en busca de riquezas como los metales preciosos y las especias. Cuando se dieron 
cuenta de que en realidad habían llegado a tierras desconocidas por los europeos, los 
españoles trataron de organizar nuevos viajes para explorar, colonizar y difundir la fe 
católica en los territorios americanos. 
 
Vocabulario 
 
Especia: condimento para la conservación de los alimentos de aquella época. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

¿Te acuerdas? 
 
¿Te acuerdas? 
 
¿Te acuerdas? 
 
¿Te acuerdas? 
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La Conquista de Guatemala 

 
Al viaje de Colón le siguieron muchas otras expediciones. En 1519, llegó a México 

el conquistador Hernán Cortés. Tenía once barcos, unos seiscientos hombres, caballos, 
armas de fuego, y cañones para combatir a los indios que allí vivían. Después de haber 
tomado ese territorio, él y los soldados españoles, llamados conquistadores, fueron 
informados sobre la existencia de unos reinos indígenas situados al sur de México, muy 
poblados y ricos en oro. Entonces, Cortés decidió enviar a su capitán Pedro de Alvarado 
hasta allí, con una expedición conformada por trescientos hombres.  

Cuando, en 1524, Pedro de Alvarado llegó a Guatemala, los indios le dieron el 
nombre de Donadiú (El Sol en la lengua indígena), al parecer por su pelo rubio. Allí vivía 
una población numerosa. Tenían una organización social y económica, además de su 
religión politeísta y de sus propias armas: cuchillos, lanzas, arcos y flechas, y boleadoras.  
Eran todos de diferentes pueblos descendientes de los mayas, y gobernados, en su 
mayoría, por los indios del poderoso reino quiché. 

Alvarado pretendía conquistar esas nuevas tierras y encontrar valiosos metales 
en el territorio guatemalteco. Para eso, él y sus hombres enfrentaron a los indios en 
batallas sangrientas. En una de esas guerras, la capital de los indios quichés de 
Guatemala, llamada Gumarcaah, fue destruida y Alvarado ordenó quemar a sus reyes. 
Los pueblos indígenas tuvieron que rendirse al ejército español, algunos fueron 
esclavizados y otros se refugiaron en la selva y en las montañas. 

La destrucción de los pueblos indígenas de América durante la Conquista fue 
consecuencia de las batallas con armas, de las enfermedades que los españoles trajeron 
consigo y a las que los indios no pudieron resistir, y de la imposición del catolicismo, que 
los obligaba a abandonar sus creencias.  
Adaptado de Santiago Contreras. Conquista de Guatemala: Descubrimiento, Historia, 
Consecuencias. Disponible en: < https://www.lifeder.com/conquista-guatemala/> 
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Vocabulario 
 
Boleadora: arma formada por tres piedras redondas forradas en cuero y atadas por a centro 
común con fuertes cuerdas. 
Politeísmo: creencia en varios dioses. 
 

1. (valor: 0,5) Marca V (verdadero) o F (falso), según las informaciones del texto. 

a. (   ) En 1519 llegó la primera expedición española a América. 
b. (  ) Los conquistadores europeos venían por riquezas y para difundir el catolicismo, 
por eso pretendían explorar y colonizar los territorios americanos. 
c. (   ) Hernán Cortés trajo hombres, caballos, arcos y flechas para combatir a los indios. 
d. (    ) Antes de la llegada de Pedro Alvarado, predominaba el poder del reino quiché en 
Guatemala.  
e. (   ) El encuentro entre los españoles y los indios al principio fue pacífico, y 
rápidamente los indios aceptaron todo. 
 
2. (valor: 0,2) Podemos deducir a través de la lectura del texto que: 
a. (   )  La población indígena era muy numerosa, pero no tenía ningún tipo de arma para 
su defensa. Por eso los conquistadores pudieron tomar sus riquezas y tierras. 
b. (  ) La población indígena era muy numerosa, pero los conquistadores tenían armas 
que les asustaba: armas de fuego y cañones. De esta manera eran favorecidos en los 
enfrentamientos, pues podían atacar a distancia. 
 
3. (valor: 0,6) Según el texto, ¿qué imagen se construye de los conquistadores 
(Hernán Cortés, Pedro Alvarado y los soldados españoles)? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.  (valor: 0,6) ¿Y cuál es la idea que podemos formarnos de los indios maya-

quichés? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. (valor: 1,2) Lee el texto a continuación sobre el contacto de los españoles con los 

indios en América. Luego, contesta las preguntas.  

 
[…] Creo que ligeramente se harían cristianos; que me pareció que 
ninguna secta tenían[…]Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y 
de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que mil no 
aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, 
sembrar y hacer todo lo otro que fuere menester y que hagan villas y 
se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Cristóbal Colón.  
Los cuatro viajes del almirante y su testamento  ̶  El primer viaje. Madrid: Espasa 
Calpe, 1982, p.31/p.92. 

 
Vocabulario 
 
Ligeramente: rápidamente 
Hacerse cristiano: convertirse en cristiano. En este caso, un fiel de la religión católica. 
Ingenio: Habilidad, gracia o maña para realizar algo 
Menester: necesario 
Secta: conjunto de seguidores de una doctrina, ideología o religión consideradas falsas 
Sembrar: plantar 
 
 
a) ¿Qué pensaban los conquistadores españoles de los indios? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b)    ¿Qué objetivos tenían los españoles cuando llegaron a América? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. (valor: 0,3) Observa la imagen que acompaña al texto “La Conquista de 
Guatemala” y busca, en el propio texto, una frase que podría ser la leyenda de esa 
imagen. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Un dibujo que la represente…  
Nome: _______________________________ n.o _____ 
Turma:_________ 
 
 

7.   (valor: 0,6) ¡Ahora te toca a ti! Lee las siguientes frases del texto. Enseguida, 

elige una y haz un dibujo que la represente. 

Opción A: “En 1519, llegó a México el conquistador Hernán Cortés. Tenía once barcos, 

unos seiscientos hombres, caballos, armas de fuego, y cañones para combatir a los indios 

que allí vivían.” 

Opción B: “Cuando en 1524, Pedro de Alvarado llegó a Guatemala, los indios le dieron el 

nombre de Donadiú (El Sol en la lengua indígena), al parecer por su pelo rubio.” 

Opción elegida: ________ 
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L. Guion juego 3 - En la escuela 

El objetivo general de esta clase es trabajar los factores que afectan a la convivencia 

escolar. Se consideran asimismo, los siguientes objetivos específicos: 

● preguntar y dar direcciones en español, usando el imperativo de segunda persona del 

singular   ̶ tú   ̶  ; 

● promover el pensamiento crítico acerca de las situaciones conflictivas en la escuela. 

 

Materiales: 

● Mapa “En la escuela” (individual); 

● 50 Fichas “Salida y Llegada”, por grupo. Ej: 50 para el 7B, Y 50 para el 7F; 

● Sobres con las situaciones conflictivas; 

● 20 peones coloridos por grupo (4 por pareja). 

 

Parte I: Reglas del juego (15 minutos) 

● Concepto: ¿Qué piensan sobre el problema presentado? ¿Qué hacen para 

resolverlo? 

● Objetivo: llegar a tu destino a partir de las instrucciones dadas por tu amigo, y 
darle instrucciones para que también pueda hacer lo mismo, acumulando la mayor 
cantidad de situaciones posibles. 
● Condición de victoria: gana la pareja que acumula la mayor cantidad de 
situaciones en 4 minutos. 
● Condición de derrota: pierde la pareja que no consigue acumular la mayor 
cantidad de situaciones en 5 minutos. 
 
 
Reglas 
- Ambos los jugadores no pueden revelar el lugar de llegada del colega (del otro); 
- La pareja deberá usar las siguientes instrucciones para que cada uno de los 
jugadores llegue a su destino: sigue todo recto, gira (a la derecha/ a la izquierda), cruza, 
avanza ___ casillas; (Profe: escríbelas en la pizarra) 
- Cada jugador deberá darle al colega una instrucción a la vez; 
- En cuanto llegue al destino correcto, el jugador recibirá un sobre; 
- Si uno de los jugadores de la pareja no consigue llegar a su destino, a partir de 
las instrucciones dadas por su colega, él volverá a la “salida” y empezará otra vez el 
trayecto; 
-  No se puede abrir el sobre hasta que no termine el juego. 
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●  Empezando el juego:  
- Elige a una pareja; 
-  Cada jugador deberá sentarse de espaldas para su pareja; 
- Cada jugador recibirá un mapa con las partes de la escuela, y dos peones de 
colores diferentes; 
- Uno de los peones será utilizado para tu propia posición en el mapa, y el otro, 
para marcar el trayecto de tu colega. Pon atención para que no te confundas; 
-  Cada jugador recibirá una ficha con la “salida” (lugar de origen) y “llegada” 
(destino) de SU colega. ¡OJO! Los jugadores no pueden decirle el destino de su pareja; 
- Los jugadores deberán darles instrucciones para que el colega llegue a su destino 
(lugar escrito en la ficha); 
- En cuanto llegue a su destino, el jugador recibirá un sobre; 
-  En caso de que uno de los jugadores de la pareja no llegue al lugar correcto, este 
regresará al lugar de origen (“salida”); 
- Cuando los dos jugadores lleguen cada uno a su destino (da igual el orden, lo 
importante es que lleguen los dos a sus respectivos destinos), cada jugador recibirá 
nuevas fichas (con nuevos lugares de salida y llegada). 
 
“Jugador-fiscal”: 

- Encargados de entregarles las fichas y los sobres a los jugadores. Además, 
deberán vigilar a las parejas para que ningún de los jugadores: 

- Diga el destino para el colega; 
- Mire a la ficha del colega (con su lugar de llegada); 
- No abra los sobres antes de que termine el juego. 

 

Parte II: iA jugar! (10 minutos) 

- División del grupo en parejas; 

- Dinámica: 1er bloc de parejas juega 4 min (una ronda), el otro bloc será el grupo 

de los jugadores -“fiscal”. En la segunda ronda (+ 4 min), la dinámica ocurre al 

revés. 

 

Parte III: Flipgrid (25 min) 

- Cada pareja elige una de las situaciones que han cogido para comentarla (¿qué 

piensan sobre?/ ¿qué hacen para resolver la situación de conflicto que han 

elegido?); 

- Deben practicar un poco antes de grabar el video en el flipgrid. Duración: 2 min. 

- Valor de la actividad: 2 puntos 
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- Deben subirla a la plataforma hasta el término de la clase. Si no lo hacen, 

podemos quedar una fecha. Posibilidad: ¿hasta el sábado (para el grupo- 

miércoles) y hasta el lunes (para el grupo- viernes)? 
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M. Lista de situaciones conflictivas en la escuela 

● Un colega le relata a otro que algunos compañeros del grupo le provocan (lo insultan 
y lo amenazan) todos los días durante el recreo, y él no piensa contárselo a un adulto 
porque tiene miedo de que las cosas empeoren. 
 
Insultar: ofender, esp. si es por medio de palabras agresivas 
 
● Le sacan una foto inesperada a un alumno, sin su permiso, y se la envían al móvil de 
otro colega. Ese alumno que aparece en la foto le pide al colega que la recibió para que 
la apague y no la publique. Sin embargo, el colega la comparte con otros del grupo. 
 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad. 
 
● Un colega le envía mensajes amenazadores a otro colega del grupo, diciéndole que le 
va a pegar a la salida del colegio. Muchas personas supieron de lo ocurrido a través de 
las redes sociales y quieren ver lo que va a pasar. 
 
Pegar: maltratar o dar patadas, bofetadas o algún otro tipo de golpes 
 
● Una alumna le presta su móvil a su mejor amiga porque ella necesita hacer una 
llamada urgente. Sin embargo, ella entra en su álbum de fotos y las comparte con 
muchos colegas del grupo sin su autorización. 
 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad. 
 
● El profesor divide la clase en parejas y te toca trabajar con un colega que no se toma 
los estudios en serio. Hoy han quedado después de la clase para organizar el trabajo en 
la biblioteca. Sin embargo, tu colega no ha venido a encontrarte y deben entregar, en 
ese mismo día, el trabajo al profesor. 
 
Quedar: acordar un encuentro 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad 
 
● El profesor les pide que formen grupos para una actividad. Algunos alumnos se 
agrupan con sus amigos, pero otros se encuentran aislados, mirando hacia los 
alrededores sin saber qué hacer. No es la primera vez que eso ocurre: en otros 
momentos, nadie quiso trabajar o conversar con esos colegas.  
 
Nadie: ninguna persona  
 
● Para que el grupo le acepte, un alumno cree que debe poner a los amigos en ridículo. 
A veces les provoca, y cuando le irritan a él, se defiende usando la fuerza.  Como no la 
puede controlar, lastima a los demás. Sus colegas lo respetan, pero se cansaron y lo 
evitan. Además, como ya no tiene su atención, acaba por hacer lo mismo con alumnos 
de otro grupo durante el recreo. 
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Lastimar:  herir o hacer daño físico 
● Un alumno se sienta al lado de un colega que conversa mucho durante las clases, 
molestando a los demás. Todas las veces que el colega se porta mal, ese alumno a su 
lado se perjudica, pues le llaman la atención por algo que no hizo. 
 
Molestar: perturbar la tranquilidad de alguien 
 
● Muchas veces, durante el recreo, un grupo de chicos se pone a correr detrás de otro 
chico, provocándole y dándole topetazos. Todos los chicos se ríen. Ya les han avisado 
que no lo hagan de nuevo, pero ellos no se lo toman en serio. 
 
● A algunos alumnos les gusta estudiar en la biblioteca, porque creen que allí no hay 
ruido y pueden concentrarse. Sin embargo, hay otros que van a la biblioteca para jugar 
a los videojuegos en red (online y con amigos) y no se controlan: hablan demasiado alto, 
se ríen, se insultan unos a los otros.  Eso les molesta a aquellos que necesitan y quieren 
estudiar en silencio. 
 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad 
 
● Hay grupos de alumnos que siempre tiran la basura al suelo o la dejan debajo de los 
pupitres. Los inspectores y la OE (Orientación Educacional) ya les llamaron la atención 
acerca de la importancia de cuidar el salón de clases (la sala): mantenerlo limpio y 
organizado. Sin embargo, esos grupos siguen ensuciándolo.  
 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad 
 
● En cuanto suena el timbre, los alumnos corren hacia el comedor para hacer cola y 
comprarse su merienda. Sin embargo, los alumnos mayores se cuelan en la fila e 
intimidan a los menores, incluso con amenazas. 
 
Sin embargo: indica oposición, contrariedad 
Colarse: introducirse a escondidas o sin permiso en alguna parte 
 
● Dentro del salón de clases (sala) hay alumnos que cogen los materiales de los colegas 
y los ponen en pupitres diferentes, provocando una gran confusión. Hubo una vez que 
pusieron la tableta de una alumna dentro de la mochila de otra, y ella solo se dio cuenta 
cuando llegó a casa. Esto le preocupó mucho, pues tuvo miedo de que pensasen que lo 
había robado. 
 
● Empieza la clase y el profesor nota que algunos alumnos están usando el móvil para 
cambiar mensajes por WhatsApp y ver partidos de fútbol. Esto se repite en casi todas 
las clases, y aunque el profesor les llame la atención, esos alumnos no le hacen caso. 
  
Hacer(le) caso a alguien: prestarle la atención que merece  
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N. Questionário 1 

Nombre: 
_____________________________________________________________7_______ 
Juego: Creador de personajes 
Agora que você já jogou “Creador de personajes”, compartilhe seus comentários 
conosco.  

1) Qual a sua opinião sobre o jogo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

2) O que aprendeu com ele? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

3) Sobre o que conseguiu refletir? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

4) O que te motivou a participar da atividade? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
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O. Questionário 2 

Querido (a) aluno (a), 
Em sua segunda experiência com jogos na aula de Laboratório de Espanhol do 

4.o bimestre, você jogou Historias Ocultas e desvendou, com a ajuda de seu grupo, cinco 
enigmas sobre as histórias dos índios quiches da Guatemala. Após isso, foi feita uma 
atividade na aula de Teoria em relação à chegada dos espanhóis a essa região.  

Agora, chegou o momento de conhecer a sua opinião a respeito do uso deste 
jogo digital para o desenvolvimento das duas atividades mencionadas acima nas aulas 
de Espanhol. 

Muito obrigada pela colaboração J 
Prof.a Juliana 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO (A) ALUNO (A) 
 
NOME: ___________________________________________ N.o: _____Turma: ______ 
 
PARTE II – USO DO JOGO DIGITAL HISTORIAS OCULTAS NA AULA DE ESPANHOL 

Questão 1. Você participou das duas aulas propostas a partir do uso do jogo Historias 
Ocultas? 
(     ) Participei apenas da aula 1 (Aula de Lab. de Espanhol: Jogo Historias Ocultas) 
(     ) Participei apenas da aula 2 (Aula de Teoria: Atividade “La llegada de los españoles”) 
(     ) Participei das duas aulas e suas respectivas atividades 
(     ) Não participei de nenhuma das aulas 
 

Questão 2. Em relação à aula 1 – Lab. de Espanhol e sua respectiva atividade (o próprio 
jogo Historias Ocultas): 
 

a. Na sua opinião, qual o objetivo do jogo além de descobrir os enigmas com as histórias 
dos índios quiches? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b. O que você aprendeu? 
 ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

c. Sobre o que conseguiu refletir?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

d. Aponte um aspecto positivo de ter usado o jogo digital na aula de Espanhol. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
e. Aponte um aspecto negativo de ter usado o jogo digital na aula de Espanhol. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

f. O que te motivou a participar da aula com o jogo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

g. Em geral, como você avalia o uso deste jogo na aula de Espanhol? 
(     ) ÓTIMO     (     ) BOM     (     ) REGULAR     (     ) RUIM     (     ) PÉSSIMO 

 
Justifique a sua resposta: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
h. Você encontrou alguma dificuldade para jogar o jogo Historias Ocultas? Explique. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Questão 3. Em relação à aula 2 – Aula de Teoria e a atividade “La llegada de los 
españoles”:  
a. Na sua opinião, qual o objetivo dessa atividade? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b. O que você aprendeu? 
 ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

c. Sobre o que conseguiu refletir?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

d. Aponte um aspecto positivo de ter usado o jogo digital na aula de Laboratório para, 
em um segundo momento, realizar essa atividade na aula de Teoria. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

e. Aponte um aspecto negativo de ter usado o jogo digital na aula de Laboratório para, 
em um segundo momento, realizar essa atividade na aula de Teoria. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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f. O que te motivou a participar da atividade? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

g. Em geral, como você avalia a proposta da atividade?  
(     ) ÓTIMA     (     ) BOA     (     ) REGULAR     (     ) RUIM     (     ) PÉSSIMA 

 
Justifique a sua resposta: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

h. Você encontrou alguma dificuldade para realizar a atividade? Explique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Fique à vontade para acrescentar alguma outra informação que 
considere importante. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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P. Questionário 3 

Querido (a) aluno (a), 
O jogo En la escuela foi a última experiência com jogos na aula de Laboratório 

de Espanhol deste 4.o bim. Agora, através do questionário abaixo, você poderá 
compartilhar a sua opinião a respeito dessa atividade. 
   

Muito obrigada pela colaboração J 
Prof.a Juliana 

 
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO (A) ALUNO (A) 

NOME: ___________________________________________ N.o: _____Turma: ______ 

PARTE II- USO DO JOGO FÍSICO EN LA ESCUELA NA AULA DE ESPANHOL 
Questão 1.  Na sua opinião, qual o objetivo do jogo? E da atividade realizada como o seu 
complemento: o vídeo no Flipgrid? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
b. O que você aprendeu? 
 ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

c. Sobre o que conseguiu refletir?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

d. Aponte um aspecto positivo de ter usado o jogo em papel (uso do mapa) na aula de 
Espanhol. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

e. Aponte um aspecto negativo de ter usado o jogo em papel (uso do mapa) na aula de 
Espanhol. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
f. O que te motivou a participar da atividade? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
g. Em geral, como você avalia a proposta da atividade?  

(     ) ÓTIMA     (     ) BOA     (     ) REGULAR     (     ) RUIM     (     ) PÉSSIMA 
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Justifique a sua resposta: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

h. Você encontrou alguma dificuldade para realizar a atividade? Explique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Fique à vontade para acrescentar alguma outra informação que 
considere importante. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Q. Questionário 4 

Querido (a) aluno (a), 

Após todas as experiências com jogos nas aulas de Laboratório de Espanhol, 

chegou o momento de fazer uma avaliação geral da proposta. Por isso, neste 

questionário é muito importante que você procure sempre justificar as respostas às 

perguntas.  
 

Muito obrigada pela colaboração J 
Prof.a Juliana 

PARTE I. IDENTIFICAÇÃO DO (A) ALUNO (A) 

NOME: ___________________________________________ N.o: _____Turma: ______ 
PARTE II. AVALIAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 
Questão 1. Como você avalia a proposta de incluir jogos físicos (em papel) e digitais 
nas aulas de Laboratório de Espanhol? 

(      ) ÓTIMA (      ) BOA (     ) REGULAR       (     ) RUIM       (     ) PÉSSIMA  
Comente: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 2. De maneira geral, você acha que aprendeu espanhol nas aulas com jogos? 

(     ) Sim (     ) Não (     ) Não consegui perceber 
Se você respondeu SIM, o que você aprendeu? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Questão 3.  Abaixo estão as três experiências com jogos desenvolvidas durante o 4.o 
bimestre.  
a. Marque o que você acredita ter aprendido em cada aula.  
 Aula 1: Jogo Creador de personajes (tabuleiro + app Zmoji) 
(     ) Vocabulário: novas palavras 
(     ) Gramática: uso de tempos verbais 
(     ) Informações culturais sobre as representações sociais de gênero e beleza 
(     )  Todas as afirmações anteriores 
(      ) Não aprendi nada, apenas joguei. 
 Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Aula 2: Jogo Historias Ocultas – indios quichés (cards digitais) 
(     )  Vocabulário: novas palavras 
(     ) Gramática: uso de tempos e modos verbais 
(     ) Informações culturais sobre os costumes dos índios e a conquista espanhola. 
(     ) Todas as afirmações anteriores 
(     ) Não aprendi nada, apenas joguei. 
 

Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 Aula 3: Jogo En la escuela (mapa em papel) 

(     ) Vocabulário: novas palavras 
(     ) Gramática: uso de tempos e modos verbais 
(     ) Informações culturais sobre as cenas de conflito presentes no cotidiano escolar 
(     ) Todas as afirmações anteriores  
(     ) Não aprendi nada, apenas joguei. 
 

Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b.  Marque de que forma você acha que aprendeu espanhol em cada aula. 
 

Aula 1: Jogo Creador de personajes (tabuleiro + app Zmoji) 
(     ) Através da escrita (prática escrita) 
(     ) Através da fala (prática oral) 
(     ) Através da audição (prática auditiva) 
(     ) Todas as opções anteriores 
(     ) Nenhuma das opções anteriores. 
 

Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Aula 2: Jogo Historias Ocultas – indios quichés (cards digitais) 
 (     ) Através da escrita (prática escrita) 
(     ) Através da fala (prática oral) 
(     ) Através da audição (prática auditiva) 
(     ) Todas as opções anteriores 
(     ) Nenhuma das opções anteriores. 
 

Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Aula 3: Jogo En la escuela (mapa em papel) 
(     ) Através da escrita (prática escrita) 
(     ) Através da fala (prática oral) 
(     ) Através da audição (prática auditiva) 
(     ) Todas as opções anteriores 
(     ) Nenhuma das opções anteriores. 
 

Comente sua escolha: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c.  Abaixo estão descritos os formatos de cada jogo aplicado em aula: 
Jogo 1 – Creador de personajes: híbrido = tabuleiro + digital (app Zmoji); 
Jogo 2 – Historias Ocultas: cards digitais 
Jogo 3 – En la escuela: mapa em papel 
Agora, responda: Você acha que o formato (híbrido, digital, em papel) de cada jogo 
interferiu na sua aprendizagem de espanhol? Complete as lacunas a seguir de acordo 
com a sua opinião. 
(      ) Com certeza. Consegui aprender melhor a língua espanhola com o formato 
______________________, do jogo______________________. 
(      ) O formato do jogo não influenciou nada na minha aprendizagem da língua 
espanhola. 
Questão 4.   
a. A seguir estão as atividades realizadas como complemento de cada jogo. Leia cada 
uma das opções com atenção para responder às perguntas. 
1 Jogo Creador de personajes: atividade – Ficha Justifica tu elección (com 
características físicas e perguntas) 
(      ) A ficha com as características físicas foi necessária para aprender espanhol 
(     ) A ficha com as características físicas foi desnecessária para aprender espanhol 
Comente: ______________________________________________________________ 
2 Jogo Historias Ocultas: atividades –  a) Ficha Organicen su narrativa misteriosa; b) La 
llegada de los españoles 
(    ) Somente a ficha para organizar os enigmas em forma de história foi necessária para 
aprender espanhol 
(     ) Somente a atividade sobre a chegada dos espanhóis foi necessária para aprender 
espanhol 
(      ) Ambas as atividades anteriores foram necessárias para aprender espanhol 
(      ) Nenhuma das atividades anteriores foram necessárias para aprender espanhol. 
 

Comente: ______________________________________________________________ 
 

 
 



 

262 
 
 

3 Jogo En la escuela: atividade – Flipgrid (vídeo) sobre uma situação escolar.  
(     ) O vídeo no Flipgrid foi necessário para aprender espanhol 
(     ) O vídeo no Flipgrid foi desnecessário para aprender espanhol 
Comente: ______________________________________________________________ 
 
b. As atividades realizadas durante ou após os jogos te ajudaram a refletir sobre algum 
assunto? 
1 Jogo Creador de personajes: atividade – Ficha Justifica tu elección (com 
características físicas e perguntas) 

(     ) SIM (     ) NÃO 
Se você respondeu SIM, sobre o que acha que conseguiu refletir? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2 Jogo Historias Ocultas: atividades –  a) Ficha Organicen su narrativa misteriosa; b) 
La llegada de los españoles 

(     ) SIM (     ) NÃO 
 
Se você respondeu SIM, sobre o que acha que conseguiu refletir? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3 Jogo En la escuela: atividade – Flipgrid (vídeo) sobre uma situação escolar.  

(     ) SIM (     ) NÃO 
Se você respondeu SIM, sobre o que acha que conseguiu refletir? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Questão 5.  Leia a descrição de cada jogo no que diz respeito a sua modalidade: 

I. O jogo Creador de personajes era um jogo individual em que cada jogador 
disputava quem seria o primeiro a criar o seu personagem, avançando no 
tabuleiro com o auxílio do app Zmoji. 

II. O jogo Historias Ocultas era um jogo em grupo em que os jogadores de 
cada grupo se ajudavam para desvendar um enigma em 4 minutos. 

III. O jogo En la escuela era um jogo em dupla em que dois jogadores deveriam 
ajudar-se, trocando as instruções de direção, para que a dupla chegasse ao 
destino e conseguisse recolher o maior número de envelopes possíveis. 
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Considerando as afirmações acima, responda: 
Você acha que alguma(s) das três modalidades (individual, em grupo ou em dupla) 
contribuiu de maneira mais especial para a aprendizagem de Espanhol? Qual (Quais)? 
Por quê? 

(     ) Sim  (     ) Não   (      ) todas contribuíram da mesma forma  
Comente: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Questão 6. Como você avalia o tempo destinado para a realização das atividades (ex: o 
tempo para cada jogo e suas respectivas atividades)? 
1 Jogo Creador de personajes (tabuleiro e app Zmoji) + atividade – Ficha Justifica tu 
elección (com características físicas e perguntas) 

(      ) Suficiente  (      ) Insuficiente 
PORQUE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2 Jogo Historias Ocultas (cards digitais) + atividades –  a) Ficha Organicen su narrativa 
misteriosa; b) La llegada de los españoles 

(      ) Suficiente  (      ) Insuficiente 
PORQUE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3 Jogo En la escuela (mapa em papel) + atividade – Flipgrid (vídeo) sobre uma 
situação escolar.  

(      ) Suficiente  (      ) Insuficiente 
PORQUE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Questão 7. Qual sua opinião sobre os assuntos abordados nas atividades realizadas? 
Foram importantes e interessantes? Por que sim/não?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Questão 8. O que você MAIS valoriza no uso dos jogos para aprender espanhol? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

Questão 9. Para você, houve algum ASPECTO NEGATIVO relacionado ao uso dos jogos 
para aprender espanhol? Comente.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Questão 10. De maneira geral, você se sentiu motivado (a) para participar das atividades 
com jogos? 
(     ) Muito motivado(a) 
(     ) Motivado(a) 
(     ) Pouco motivado(a) 
(     ) Não me senti motivado(a) 
PORQUE: 
_______________________________________________________________________ 
 

Questão 11. Resumindo, para você, utilizar jogos para aprender espanhol foi uma 
experiência _________________________ PORQUE: ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Mais uma vez, obrigada pela colaboração J   
 


