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O JOGO COMO INSTRUMENTO AVALIATIVO: UMA NOVA PROPOSTA DE 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS 
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Resumo: O ensino de inglês para crianças (LIC) tem se tornado mais uma regra que 

uma exceção (MCKAY, 2006). A cada dia, nos deparamos com crianças sendo expostas 

ao ensino de línguas estrangeiras (LE), tanto em escolas públicas como privadas, cada 

vez mais precocemente. Sabe-se que, ao aprender um novo idioma, a criança pode 

desenvolver suas habilidades linguísticas (Tambosi, 2006), beneficiando-se das duas 

línguas: materna e estrangeira. Portanto, a temática ensino e aprendizagem de LIC tem 

ganhado destaque no campo de pesquisas (TONELLI 2005; SANTOS 2006; ROCHA 

2007; RINALDI 2011), assim como a temática avaliação (SHAABAN 2001; 

CAMERON 2001; BARBOSA 2013; MCKAY 2006; NIKOLOV 2016; PÁDUA 2016). 

Todavia, a avaliação no contexto de LIC é um tema sensível, o qual merece atenção 

especial, assim, partindo do pressuposto que crianças desenvolvem características 

sociais, cognitivas, afetivas e motoras diferentemente dos adultos, é imprescindível 

utilizar abordagens avaliativas diferenciadas, com o intuito de satisfazer as necessidades 

específicas dos pequenos. Deste modo, nestetrabalho, objetivamos discutir o tema 

avaliação de LIC bem como seus efeitos; perpassando pelagamification e o ensino de 

línguas. Por fim, propomos jogos de tabuleiro como instrumentos avaliativos, pois 

compartilhamos da perspectiva de Kishimoto (2011) ao afirmar que o jogo cria um 

clima de liberdade, fazendo com que a criança se comunique sem medo, receio ou 

vergonha de errar, proporcionando assim um ambiente confortável e familiar para o 

aprendiz. 

 

Palavras-chave: Ensino de inglês para crianças; gamification; Avaliação. 

 

Introdução 

 

A avaliação é um importante aspecto na prática diária de professores, por isso é 

de suma importância nos atentarmos às suas diversas funções, no processo de 

aprendizagem, pois reduzi-la ao papel de classificar os alunos seria ignorar o seu poder 

transformador. Entre os diversos propósitos da avaliação podemos destacar  quatro 

funções sugeridas por Haidt (1993), sendo elas: função diagnóstica, que identifica os 

pontos fracos e fortes da criança; função formativa, que indica se os objetivos propostos 

foram ou não alcançados; função de retroalimentação, que tem como objetivo 

aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e por fim, a função somativa, que tem 
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como objetivo  classificar o desempenho do aluno e informar às partes interessadas, 

alunos, pais, professores e outros profissionais, o desempenho em forma de uma nota.  

Ainda no que se refere às funções da avaliação, Retorta e Marochi destacam a 

avaliação como agente calibrador da aprendizagem  

 
[p]ois a partir das análises dos resultados obtidos nos processos avaliativos 

podemos verificar se os objetivos do curso estão sendo cumpridos, se os 

alunos estão de fato aprendendo, quais são as dificuldades que os alunos 

estão enfrentando (RETORTA; MAROCHI, 2018, p. 9). 

 

Seja qual for a função avaliativa assumida durante o processo educativo é 

imprescindível atentar-se ao seu objetivo principal que é orientar as decisões sobre 

avaliação e sobre ensino (ESPINOSA; GARCÍA, 2012), nesse sentido, a avaliação será 

de caráter processual e espiralada pois, sempre que houver necessidade o professor 

poderá voltar ao conteúdo e retomar o que deixou de ser aprendido. Àqueles alunos que 

não demonstraram dificuldades ou lacunas na aprendizagem será oportunizado mais 

conhecimento e um maior desenvolvimento educacional. 

Scaramucci (2006), por sua vez, afirma que é na avaliação que se encontram os 

maiores problemas da educação, mas é também nela que as soluções são encontradas, é 

um lugar de poder, e exerce grande agente de mudanças se bem planejadas e aplicadas. 

Corroborando o pensamento de Scaramucci (2006), Retorta e Marochi afirmam 

que “[...]uma avaliação malconduzida pode resultar em sofrimento e até causar efeitos 

nefastos para a vida de um indivíduo ou para uma coletividade” (2018, p.15), por isso 

os objetivos e os instrumentos utilizados durante o processo avaliativo devem ser 

bemestabelecidos afim de reduzir seu efeito retroativo3, que pode ser tanto benéfico 

como prejudicial.  

No que diz respeito à avaliação de crianças aprendizes de língua estrangeira 

(LE) é necessário levar em consideração fatores como: desenvolvimento linguístico, 

social, motor e cognitivo, haja visto que, 

 
[...]as crianças trazem para a aprendizagem de línguas suas próprias 

personalidades, gostos e desgostos e interesses, os seus próprios estilos e 

capacidades cognitivas individuais e as suas próprias forças e fraquezas 

(MCKAY, 2006, p. 5)4 (tradução livre). 

                                                           
3 Retorta e Marochi (2018) definem o termo “efeito retroativo” como o impacto que os resultados dos 

testes podem causar nos programas de ensino e aprendizagem, assim como em seus alunos, professores e 

até mesmo na sociedade (p.64). 
4 Do original “Children bring to their language learning their own personalities, likes and dislikes and 

interests, their own individual cognitive styles and capabilities and their own strngths and weaknessess”. 
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Ainda no conceber da autora “[...] as crianças estão em constante estado de 

crescimento cognitivo, emocional, social e físico. Elas têm uma experiência limitada, 

porém crescente de mundo” (MCKAY, 2006, p. 6)5, ou seja, embora possuam um 

conhecimento de mundo ainda restrito, elas estão em constante aprendizado, levando-as 

à novas experiências e consequentemente ao desenvolvimento.  Nesse sentido, atentar-

se à esses fatores é imprescindível, pois estes terão grande influência nos resultados, 

causando reações adversas,como pontua Cameron (2001, p. 214- 215) “O termo 

‘avaliação’ pode provocar uma grande reação em professores, alunos, pais e talvez em 

todos aqueles envolvidos na educação”6.  

Sob a concepção de Mckay (2006) as crianças desenvolvem diferentes 

habilidades em diferentes momentos e por isso suas dificuldades devem ser levadas em 

conta se objetivamos uma avaliação justa e efetiva. A avaliação não pode ser 

segregadora de alunos, em bons ou ruins, mas sim libertadora, justa e por fim, deve 

promover o bem-estar para todas as partes envolvidas no processo, principalmente para 

o aluno, a fim de que os objetivos de ensino sejam alcançados. 

O objetivo geral desse artigo é discutir o tema avaliação de LIC bem como seus 

efeitos; perpassando pelos princípios da gamification e sua influência no contexto 

educacional, e por fim, propor o jogo de tabuleiro como instrumento avaliativo.  

O presente artigo está organizado em cinco seções. Primeiramente é abordada a 

avaliação no contexto de LIC; na segunda, trataremos dos efeitos causados pelas 

práticasavaliativas; a terceira seção será dedicada ao jogo como instrumento avaliativo; 

a quarta seção expõe a gamificação e o ensino de línguas; e por fim, sugerimos o jogo 

de tabuleiro como instrumento avaliativo no ensino de língua inglesa. 

 

Avaliação no Contexto de LIC 

 

É crescente o número de crianças que aprendem uma língua estrangeira em todo 

o mundo, no Brasil não é diferente, todos os dias deparamo-nos com novos cursos e 

programas que ofertam o ensino de língua inglesa (LI) em contextos cada vez mais 

                                                           
5Do original “[...] children are in a state of constant cognitive, social, emotional and physical growth. 

They have a limited but growing experience of the world”. 
6 Do original “The term ‘assessment’ can prove a Strong reaction from teachers, learners, parents and 

maybe all those involved in education”. 
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precoces, e por esse motivo este tem se mostrado um campo de pesquisa em expansão 

(ARMSTRONG, 2000; CAMERON, 2001; BROWN, 2004; STRECHT- RIBEIRO, 

2005; TONELLI, 2005; PUSKÁS, 2016; entre outros).  

Entretanto, no que diz respeito à avaliação da aprendizagem de LIC, encontram-

se poucas pesquisas referentes à essa temática, principalmente no âmbito brasileiro. 

Mckay (2006) sobre a escassez de pesquisas na área e o emergente interesse sobre esse 

assunto postula que, 

A pesquisa sobre a avaliação de jovens aprendizes é um novo campo de 

atuação e, embora tenha havido relativamente pouca pesquisa publicada até o 

momento, uma quantidade crescente de trabalho está sendo realizada por 

pesquisadores e professores em todo o mundo (MCKAY, 2006, p. 61)7 

(tradução livre). 

 

 Tsagari (2016) afirma que pesquisadores só há pouco começaram a investigar o 

campo de avaliação de crianças aprendizes de línguas estrangeiras, evidenciando assim 

a necessidade de pesquisas nessa área. Nota-se ainda um despreparo por parte dos 

docentes na aplicação de avaliações ou testes, sendo muitas vezes feita de forma 

intuitiva, causando grandes consequências ao processo de ensino e aprendizagem. 

Tsagarie (2016) enfatiza ainda que a avaliação da aprendizagem de LIC é ao mesmo 

tempo uma área sensível e inovadora, a qual merece atenção especial, uma vez que 

procedimentos e instrumentos avaliativos inadequados podem ter consequências 

negativas para as atitudes e motivação dos pequenos em relação à aprendizagem de uma 

nova língua.  

Dada a importância e sensibilidade da temática avaliação no ensino de LIC, 

abordaremos os efeitos causados pela prática avaliativa na seção seguinte. 

 

Os Efeitos Causados Pela Prática Avaliativa 

 

Como mencionado na seção anterior a avaliação é uma área sensível, e se 

aplicada por meio de instrumentos e procedimentos inadequados é capaz de causar 

efeitos negativos ao processo de ensino e aprendizagem. Para melhor exemplificar o 

termo “efeito” é necessário denominá-lo, assim segundo Retorta e Marochi (2018, p. 

64) “O termo efeito retroativo se refere ao impacto que os resultados dos testes podem 

                                                           
7Do original “Research into the assessment of young learners is a new field of endeavour, and whilst there 

has been relatively little published research to date, a growing amount of work is being undertaken by 

researchers and teachers around the world”. 
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causar nos programas de ensino e aprendizagem”, já Hughes (2003) postula que efeito 

retroativo é o impacto que um teste/avaliação exerce sobre as pessoas envolvidas na 

avaliação (alunos, pais e professores), e que esse efeito pode ser positivo ou negativo. 

Ainda sobre os efeitos ocasionados pelas práticas avaliativas Mckay afirma que, 

“O efeito da avaliação pode ser positivo ou negativo, dependendo de uma série de 

fatores, desde a forma como o procedimento de avaliação ou teste é construído, até a 

maneira como é usado” (2006, p.18)8. 

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem exerce influência não somente a 

partir de sua aplicação, mas desde seu planejamento até o momento de informar os 

resultados, sendo eles em forma de notas ou feedback9, às partes interessadas. 

Ainda que inconscientemente a avaliação ocorre a todo momento na sala de aula, 

e por isso são necessários esforços para diminuir os efeitos retroativos negativos 

causados pelo processo. Retorta e Marochi (2018, p. 9) afirmam que “[...] o medo, a 

ansiedade e o nervosismo são sentimentos que comumente antecedem os atos 

avaliativos, cujos resultados podem levar o aluno a frustrações, abandono do curso ou 

até mesmo arruinar projetos de vida”, no contexto de LIC os efeitos são ainda mais 

sérios, já que uma avaliação mal planejada e mal aplicada pode levar ao sofrimento e 

causar efeitos nefastos não só no aprendizado atual, mas para toda a vida educacional de 

um indivíduo (RETORTA; MAROCHI, 2018).  

Diante ao fato de queuma avaliação mal planejada e mal conduzida pode causar 

efeitos negativos, torna-se evidente a necessidade de uma abordagem mais crítica na 

avaliação de LIC, pois não se deve aceitar que qualquer tipo de abordagem seja 

apropriada em todos os contextos educacionais.  

Na maioria das vezes tomam-se avaliações aplicadas em contextos de ensino de 

língua para adultos como modelo para o ensino de LIC, porém o público infantil 

desempenha habilidades e especificidades distintas dos adultos. 

Por se tratar de um público tão específico, a avaliação da aprendizagem de 

línguas por crianças deve considerar a faixa-etária, os formatos da avaliação e os níveis 

                                                           
8Do original “The effect of assessment may be positive or negative, depending on a number of factors, 

ranging from the way assessment procedure or test is constructed, to the way it is used”. 
9 “O feedback refere-se à informação que será dada ao aluno para descrever e avaliar o seu desempenho 

em uma determinada atividade, comparando o resultado observado com aquele que realmente era 

esperado que ele obtivesse, que deve ser baseado em premissas pré-estabelecidas de competências para 

aquele determinado grau de formação” (BORGES; MIRANDA; SANTANA; BOLLELA, 2014, p. 327). 
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de desenvolvimento cognitivo, social e linguísticos, pois trata-se de um processo 

complexo e importante na aprendizagem de uma segunda língua.  

Dentre as várias necessidades das crianças está o brincar e se divertir, por isso, 

traremos na próxima seção o jogo como instrumento avaliativo, pois, compartilhamos 

da perspectiva de Kishimoto (2011) de que o jogo cria um ambiente livre de stress e 

julgamentos, proporcionando um clima de liberdade para o aprendiz. 

 

O Jogo Como Instrumento Avaliativo 

 

Tomamos como fundamentação teórica norteadora para esta pesquisa a visão de 

aprendizagem seguida por Vygotsky (1978), a qual considera as interações sociais como 

instrumento de aprendizagem. Segundo o psicólogo russo, aprendizagem é o processo 

pelo qual o indivíduo desenvolve habilidades, atitudes, valores e informações, isso 

ocorre em decorrência dos contatos entre o sujeito e os outros, adultos ou não, e com o 

meio no qual está inserido. 

Indo ao encontro dos pensamentos sociointeracionistas de Vygotsky, Mckay 

(2006) salienta que o conhecimento da criança não é construído mediante ao 

isolamento, mas sim por meio de suas relações sociais com outros indivíduos, assim, as 

crianças aprendem por intermédio da comunicação e da troca de ideias com outras 

pessoas. Levando em consideração as necessidades das crianças, abordaremos 

nestaseção a avaliação de aprendizagem de LIC por meio do jogo de tabuleiro, pois de 

acordo com Pádua  

 

É preciso destacar que, para avaliar a aprendizagem e, no nosso caso, 

crianças, as escolhas dos instrumentos a serem utilizados devem, 

necessariamente, lançar mão de atividades que fazem parte do universo 

infantil e, nesse sentido, testes formais podem não ser frutíferos, uma vez que 

seu propósito não é o de avaliar o potencial e o desenvolvimento do aluno 

(PÁDUA, 2016, p. 21).  

 

O jogo faz parte da realidade infantil, além da motivação, é capaz de promover a 

interação social entre os jogadores (crianças e professor), e consequentemente o 

desenvolvimento da língua, em um ambiente confortável sem a pressão causada por 

provas escritas, pois por intermédio do jogo a criança se sentirá livre, sem medo ou 

receio de se comunicar e errar. Pereira (2018, p. 7) afirma que “crianças precisam 
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brincar, e, ao propormos brincadeiras direcionadas ao objetivo almejado, possivelmente 

os resultados serão satisfatórios”. 

Um ambiente informal de aprendizagem pode contribuir tanto quanto um 

ambiente formal para a aprendizagem de LI. Brincar é uma atividade inerente a 

infância, elas sentem necessidade de brincar e participar de atividades que promovam a 

fantasia e a diversão. 

De acordo com a teoria sociointeracionista de Vygotsky (1978) nós, enquanto 

professores, devemos auxiliar no desenvolvimento das crianças, dando subsídios para 

queesses sujeitos saiam da zona de desenvolvimento proximal (ZDP)10 e caminhem 

rumo à zona de desenvolvimento real (ZDR)11, assim  

 

O que é considerado Zona de Desenvolvimento Proximal hoje, será o nível 

do desenvolvimento real amanhã- ou seja, o que uma criança pode fazer hoje 

com assistência ela será capaz de fazer sozinha amanhã (VYGOTSKY, 1998, 

p.38)12. 

 

 

Assim, promover atividades as quais necessitem da ajuda de outras pessoas 

auxilia no desenvolvimento da criança, dessa forma o jogo oportuniza interação social 

entre as crianças, levando-as ao desenvolvimento. Vygotsky postula que a interação e a 

ajuda do outro podem levar um indivíduo a realizar uma tarefa em um nível o qual 

sozinho não conseguiria alcançar.  Por conseguinte, é importante que o professor 

conheça seu público-alvo, neste caso as crianças, para que possa criar diferentes formas 

de mediar o conhecimento, ou no caso desta pesquisa, diferentes formas de avaliar. 

Dossena (1995, p. 29) sobre o ensino e a aprendizagem de LIC afirma que “[...] 

ensinar línguas estrangeiras em escolas primárias requer abordagens especiais”13, ou 

seja, os processos de ensino, assim como os instrumentos avaliativos, precisam estar 

alinhados às necessidades específicas das crianças. Um dos aspectos em que as crianças 

se diferenciam dos adultos é a motivação. No conceber da autora, 

 

[...] as crianças precisam receber algum tipo de motivação, para que todas as 

atividades tenham um propósito e, portanto, façam sentido. Este tipo de 

motivação é normalmente fornecido por jogos, que têm propósito em si 

                                                           
10 Segundo Vygotsky são as ações que a criança consegue fazer com o auxílio de um par mais experiente.  
11 Segundo Vygotsky diz respeito às ações que a criança é capaz de realizar sozinha. 
12 Do original: “What is in the zone of proximal development today will be the actual developmental level 

tomorrow- that is, what a child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow”. 
13 Do original: “[...] teaching of foreign languages in primary schools requires a very special 

approach”(DOSSENA, 1995, p. 29). 
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mesmos; o mesmo se aplica a canções e rimas, atividades práticas como 

desenhar e colorir, ou até mesmo encenar14 (DOSSENA, 1995, p. 29).  

 

A autora afirma ainda que “crianças de 8 a 10 anos geralmente não têm 

motivação real para aprender outro idioma”15 (DOSSENA, 1995, p. 29), o que pode  

estender-se também às  avaliações, causando desinteresse pela aprendizagem da nova 

língua.Por esse motivo, tanto as atividades realizadas como as avaliações precisam ser 

apropriadas e relevantes para o público infantil, por meio dos jogos o processo de 

ensino/ aprendizagem/ avaliação torna-se mais prazeroso,significativo e motivador, 

Kishimoto a respeito dos jogos nos processos educativos afirma que, 

O jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento ou brincadeira para 

desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, social e moral. [...]Agindo sobre os objetos, as crianças, desde 

pequenas, estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de 

causalidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. As crianças 

ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem; sendo 

assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto 

emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais 

ativas mentalmente (2011, p. 106- 107). 

 

Ainda sobre os jogos na educação, Kishimoto (2011, p. 107) declara que “O 

jogo, por ser livre de pressões e avaliações cria um clima de liberdade, propício à 

aprendizagem e estimulando a moralidade, o interesse, a descoberta e a reflexão”, deste 

modo, entendemos que o jogo como instrumento avaliativo será capaz de reduzir os 

níveis de ansiedade e aumentar a motivação das crianças a respeito da aprendizagem de 

um novo idioma.  

Shute e Ke a respeito dos jogos em contextos educativos postulam que, “O jogo 

é voluntário, intrinsecamente motivador e envolve engajamento cognitivo e/ ou físico 

ativo que permite a liberdade de falhar, experimentar, moldar identidades e liberdade de 

esforço e interpretação (2012, p. 44).Ancorados à essa informação é possível afirmar 

que com o jogo a criança se sentirá livre para se comunicar e demonstrar seu 

conhecimento sem preocupar-se se suas respostas estão certas ou erradas. Ainda, do 

ponto de vista de Shute e Ke, 

 
[...] jogos bem projetados podem servir como um excelente tipo de ambiente 

de aprendizado, porque os jogos são intrinsecamente motivadores e podem 

                                                           
14 Do original: “[...] children need to be given sort of motivation, so that all the activities may have a 

purpose and thus make sense. This kind of motivation is normally provided by games, which have a 

purpose in themsenvels; the same may apply to songs and rhymes, practical activities such as drawing and 

colouring, or even play-acting”(DOSSENA, 1995, p. 29) (tradução livre). 
15 Do original: “Children aged 8-10 generally have no real motivation to learn another 

language”(DOSSENA, 1995, p. 29) (tradução livre). 
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facilitar o aprendizado do conteúdo acadêmico e as competências do século 

XXI em ambientes complexos e significativos. Esses jogos também podem 

promover habilidades sociais (como comunicação, colaboração, negociação e 

tomada de perspectiva), habilidades de raciocínio de alto nível (como 

resolução de problemas e raciocínio crítico e propriedade de aprendizado 

(SHUTE; KE, 2012, p. 55). 

 

Neste sentido, o jogo pode tornar-se um importante aliado no campo avaliativo, 

pois por intermédio dele é possível propiciar um ambiente familiar para a criança, 

gerando envolvimento, motivação, engajamento entre os jogadores, à medida que o 

professor desenvolve a aprendizagem e diagnostica as dificuldades dos alunos, podendo 

assim repensar sua prática pedagógica com a intenção de mediar o 

desenvolvimento.Além disso, os jogos são capazes de preencher lacunas no processo 

avaliativo com consequências positivas, desenvolvendo motivação e aprimorando o 

desempenho do aluno.  

Sobre o uso de jogos no contexto escolar Boaventura e Oliveira (2018, p.106) 

afirmam que é “[..] uma alternativa para a criação de estratégias que promovam a 

aprendizagem autônoma, desenvolve a aprendizagem colaborativa, melhoram a 

integração social do grupo através da interação e da motivação dos alunos”, por essa 

perspectiva entendemos que os jogos tornam-se instrumentos avaliativos pertinentes no 

contexto de LIC por fazerem parte da realidade do público infantil. 

 O aluno deve ser o centro das abordagens avaliativas, por isso o feedback é 

importante, pois as crianças precisam saber o que são capazes de fazer hoje que não 

conseguiam há algum tempo, o jogo proporciona esse feedback, por meio desse 

instrumento a criança consegue perceber seu desenvolvimento. 

 

Gamificação e o Ensino de Línguas 

 

Como declarado naseção anterior os jogos são importantes aliados ao processo 

de ensino, aprendizagem e avaliação no contexto de ensino de línguas, assim torna-se 

pertinente dissertar sobre o termo gamificação. Fardo afirma que,  

 

a gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente 

encontrados nos games, como narrativa, sistema de feedback, sistema de 

recompensas, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, 

níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade. Esses elementos 

são utilizados, portanto, para gerar o envolvimento e motivação dos usuários 

de jogos (FARDO, 2013, p. 2). 
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Entendemos, portanto, que, todo e qualquer elemento tais como regras ou turnos 

de fala, são característicos da gamificação, podendo ser jogos digitais ou não.  Sobre os 

benefícios gerados pelo uso de elementos incutidos nos jogos em contextos 

educacionais Fardo informa que, 

 

a gamificação (...) pode impactar de forma positiva a experiência educacional 

dos indivíduos, pois ela pode fornecer um contexto para a construção de um 

sentido mais amplo para a interação, tanto nas escolas como em outros 

ambientes de aprendizagem, potencializando a participação e a motivação 

dos indivíduos inseridos nesses ambientes (FARDO, 2013, p. 7). 

 

Agamificaçãoaplicada nos processos educativos tem se tornado um campo em 

ascensão, entretanto seu uso nos processos avaliativos ainda se mostra restrito. Costa e 

Marchiori dissertam sobre a utilização de jogos durante verificação da aprendizagem, 

desta forma “A avaliação permite que os jogadores vejam como estão progredindo no 

jogo” (2015, p. 49), nesse sentido, além do jogo propiciar um ambiente livre da pressão 

imposta pelas provas escritas é possível ainda oferecer um feedback imediato aos alunos 

por meio de seu progresso.  

É possível elencar pontos positivos sobre o uso da gamificação nos processos 

avaliativos “como motivação para a realização das tarefas, a motivação para a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências linguísticas” (BOAVENTURA; 

OLIVEIRA, 2018, p. 122), por esses motivos propomos introduzir o jogo de tabuleiro 

como instrumento avaliativo da aprendizagem de LIC, e ademais como agente 

motivador capaz de “reter a atenção do aluno, aumentar seu engajamento e sua interação 

com os demais atores” (BOAVENTURA; OLIVEIRA, 2018, p. 123). 

Apresentaremos na seção seguinte a proposta de um jogo de tabuleiro como 

instrumento avaliativo no ensino de LIC. 

 

O Jogo de Tabuleiro como Instrumento Avaliativo 

 

Optamos por utilizar os jogos de tabuleiro como instrumentos avaliativos da 

aprendizagem no contexto do LIC por haver a necessidade das crianças se comunicarem 

na língua alvo, ademais as crianças passarão por um processo avaliativo sem nem ao 

menos se darem conta, Dossena (1995) sobre os jogos na avaliação de aprendizagem de 

LIC postula que,  
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Nos jogos, há necessidade real de se comunicar na língua alvo, não 

importando a língua do interlocutor, as tarefas linguísticas são “escondidas” 

pela motivação que o jogo causa. As crianças ouvem uns aos outros com 

mais atenção e falam mais livremente, o envolvimento com o jogo baixa os 

níveis de ansiedade causados pela avaliação, assim o teste se torna mais 

confiável (DOSSENA, 1995, p. 31)16 (tradução livre). 

 

Assim como Dossena (1995), acreditamos que os jogos são capazes de estimular 

a comunicação na língua alvo, sem que haja medo ou receio de errar. Optamos pelo 

jogo de tabuleiro pois ao jogar a criança é estimulada, desenvolvendo seu raciocínio 

lógico, a memória e a criatividade de forma lúdica e prazerosa. Por meio dos jogos de 

tabuleiro a criança será sujeito ativo em sua aprendizagem, integrando-se ao grupo 

social no qual está inserida. 

Ao propor o jogo de tabuleiro como instrumento avaliativo tomamos como 

justificativa a ludicidade e a interação entre os alunos proporcionada por ele. O jogo de 

tabuleiro pode ser utilizado por crianças desde muito cedo, entretanto, neste artigo, 

tomaremos como público-alvo crianças entre 9 anos de idade (4º ano do ensino 

fundamental I), pois nessa idade as habilidades de compreensão leitora e produção 

escrita já foram estabelecidas, ou seja, elas já estão alfabetizadas, dessa forma, as 

crianças serão capazes de ler as perguntas contidas nas cartas e respondê-las com texto 

oral ou escrito, de acordo com a forma a qual é solicitada. As habilidades linguísticas as 

quais pretende-se avaliar são compreensão leitora e produção oral e escrita. 

O jogo será composto por um tabuleiro e quatro conjuntos de cartas. Cada 

conjunto de cartas será constituído por uma cor, sendo elas red, blue, yellow e green17. 

Cada conjunto de cartas abarcará perguntas e/ou comandos, em língua inglesa (LI), os 

quais já foram abordados durante as aulas de LI. Neste trabalho, nos ateremos à 

conteúdos referentes ao 4º ano do ensino fundamental. É importante ressaltar que se 

trata de um tabuleiro flexível, ou seja, poderá ser utilizado para todos os níveis (do 2º ao 

5º ano do ensino fundamental I) visto que, as perguntas e/ou comandos estarão contidos 

nos conjuntos de cartas, as quais serão usadas de acordo com a série e ao conteúdo 

abordado durante as aulas de LI.  

                                                           
16 Do original: “in games, there is a real need to communicate in the target language, no matter what the 

language of the interlocutor may be, and the linguistic tasks are “hidden” by the motivation goals of the 

game. In this way the children listen to each other more carefully and speak more freely, since the 

involvement in the game lowers the level of anxiety that would otherwise be caused by the facto f being 

tasted, and thus the test becomes more reliable”. (DOSSENA, 1995, p. 31). 
17 Vermelho, azul, amarelo e verde em língua inglesa. 
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Ao jogar o dado a criança avançará a quantidade de casas correspondente ao 

número obtido no dado, cada “casa’ terá uma cor a qual corresponderá às cores das 

cartas. Ao parar na casa de cor red18, por exemplo, a criança pegará uma carta vermelha 

do conjunto de cartas vermelho. Nesta carta estará escrita, por exemplo, a pergunta: 

What time do you go to school?19, ao responder à pergunta, o professor, por meio da 

observação, poderá identificar se o aluno aprendeu o conteúdo ‘Horas’, ou se há lacunas 

na aprendizagem que ainda precisam ser preenchidas por meio da intervenção no ensino 

(retomada do conteúdo). 

Ao ler a pergunta What time do you go to school?, a criança pode responder: 

eight20, demonstrando ter compreendido a pergunta, entretanto o professor poderá 

intervir levando-a a utilizar estruturas linguísticas mais complexas, por exemplo: I go to 

school at eight a.m21. Desta forma, ainda que o foco do jogo seja a avaliação, o 

professor poderá utilizá-lo como ferramenta de ensino. 

É preciso explicitarmos que o jogo contido neste estudo não foi pilotado pela 

escassez de tempo, entretanto, acreditamos que o jogo pode tornar-se grande aliado nos 

processos avaliativos, bem como ao ensino e a aprendizagem de língua inglesa para 

crianças. 

Considerações Finais 

 

O presente artigo teve como objetivo propor o jogo de tabuleiro como 

instrumento avaliativo, pois acreditamos que além de avaliar seja possível intervir no 

processo educativo levando a criança a um maior desenvolvimento linguístico, pois o 

jogo promove uma atmosfera motivadora e familiar para o público infantil. 

Sob a visão dos teóricos apresentados, podemos evidenciar o quão sensível os 

processos avaliativos são, e quão sérios são os efeitos retroativos causados por eles 

(SHAABAN 2001; CAMERON 2001; BARBOSA 2004; MCKAY 2006; NIKOLOV 

2016; PÁDUA 2016). Todavia, pudemos perceber que há ainda lacunas a serem 

preenchidas em relação ao ensino, aprendizagem e avaliação de língua inglesa para 

crianças, principalmente no contexto brasileiro. 

O objetivo proposto, mediante a sugestão do jogo de tabuleiro como instrumento 

avaliativo (para crianças  de 9 anos de idade, 4º ano do ensino fundamental I) com o 
                                                           
18 Vermelho em língua inglesa. 
19 Que horas você vai para a escola? em língua inglesa. 
20 Oito em língua inglesa. 
21 Eu vou para a escola às oito da manhã em língua inglesa. 
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intuito de propiciar uma avaliação com caráter intervencionista e mediador, o qual 

busca lacunas a serem preenchidas na aprendizagem, para que o professor retome o 

conteúdo afim de levar a criança ao desenvolvimento da nova língua, além disso, 

objetiva-se motivar a criança em relação a aprendizagem da língua inglesa. 

Esperamos ter contribuído com outros professores, não só de LIC, mas com 

todos os que desejam proporcionar uma avaliação em um ambiente confortável e que 

faça parte da realidade infantil, no qual as crianças sintam-se livres para se 

comunicarem e demonstrarem seus conhecimentos sem medo ou receio de errar.  
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