4. HOUSE GAME
O capítulo final desta dissertação apresenta uma proposta de jogo para ser
utilizada em sala de aula. As regras e peças do jogo foram elaboradas com base na
teoria apresentada nos capítulos anteriores, bem como em minha experiência como
professora de línguas.
Este jogo foi pensado para poder ser utilizado em diversas situações e com
vários conteúdos diferentes, porém depende da mediação do professor e a maneira como
este o utiliza. Este jogo pode ser abordado para sensibilizar os alunos no início da aula
ou para introduzir um conteúdo, ou para ilustrar um conteúdo sendo abordado ou
mesmo oferecendo um ambiente para utilização da língua de uma forma concreta,
simulando uma situação real. Pode ainda este jogo ser utilizado com o objetivo de
produção de conteúdo. Através da estrutura do jogo é possível ainda realizar uma
avaliação dos alunos buscando verificar o entendimento do conteúdo e, por fim, este
jogo poderá também servir de suporte para outras mídias. Enfim, este jogo tem por
objetivo apresentar uma estrutura mutável, maleável e adaptável.
4.1 O jogo e o peer pressure
O objetivo desta dissertação se dá na construção de um jogo onde serão
aplicados alguns dos conceitos supra defendidos. Apesar de existirem inúmeros
materiais com foco no ensino de inglês como segunda língua, como mostrado nos
capítulos anteriores, estes não necessariamente abordam todas as realidades. Neste
sentido, o artigo que descreve uma experiência de oficinas de ensino no Ceará: O
professor de línguas e a produção de material didático para o ensino de pronúncia:
uma experiência com alunos do Curso de letras da universidade estadual do Ceará107
demonstra a justificativa para tal projeto:
Obviamente, o mercado editorial lança
inúmeros títulos classificados como jogos ou atividades
lúdicas voltadas ao ensino-aprendizagem de pronúncia.
No entanto, estes materiais se aplicam aos problemas e
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às dúvidas de pronúncia do aluno brasileiro? Será que
alunos naturais da Região Sul e da Região Nordeste do
país têm as mesmas dificuldades? Cremos que não.
Materiais didáticos de ensino de línguas são geralmente
produzidos por falantes nativos para falantes de “toda e
qualquer outra língua” [...] e por isso acabam
desconsiderando aspectos peculiares da produção oral
de outros povos, assim como aspectos sociolingüísticos.
Não se trata de questionar a qualidade destes materiais,
todavia, eles não abarcam (e nem poderiam fazê-lo) as
várias dificuldades de pronúncia de aprendizes de
diferentes nacionalidades.

É notável que a citação acima se refere a dificuldades de pronúncia, mas poderia
ser interpretado com dificuldades de ensino e aprendizagem em geral, pois, da mesma
forma, as atividades que visem outras habilidades (escrita e audição) estão também
focadas a todos os estudantes de inglês do mundo, podendo estar na China ou aqui no
Brasil. Isso faz com que o professor, muitas vezes, tenha que adaptar os jogos existentes
para a sua realidade, não sendo sempre eficaz ou muito trabalhoso para não obter um
bom resultado ao final.
Este jogo foi pensado para ser utilizado em uma sala de aula de inglês como
segunda língua para o público adolescente. Trabalhar com este público exige, como em
qualquer outro, alguns cuidados especiais a respeito de suas dificuldades. Como
mostrado no capítulo 1, o público adolescente sobre influências externas (Distância
entre as línguas, Proficiência na língua nativa, Conhecimento sobre a segunda língua,
Dialeto e Formal, Status da língua, Atitudes frente à língua) em seu aprendizado,
podendo prejudicá-lo. A atitude que o aluno apresenta frente à língua ou que é
apresentada a ele por sua família, amigos, professores, pode ser um fator determinante
de seu aprendizado. No curso desta pesquisa vimos uma destas atitudes, a pressão que o
grupo exerce sob o aluno.
O jogo por si só já é capaz de trazer ao ambiente uma sensação de descontração,
e como já mencionado nos capítulos anteriores, funcionando como um instrumento de
motivação e é capaz de manter o interesse do aluno em sala de aula com a atenção
voltada para o que está sendo transmitido e, além disso, criar um contexto significativo
ao caracterizar uma situação real onde os alunos podem praticar a nova língua
adquirida, retirando um pouco da pressão imposta pelo ambiente escolar, de forma que
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o aluno pratique a língua de forma mais natural ao relacionar a estrutura praticada a uma
situação real.
O aluno adolescente se encontra em uma fase de dificuldades tanto em relação a
sua aparência quando a sua personalidade, podendo estas influenciar seu desempenho
acadêmico. Isso se dá por sua insegurança, dúvidas sobre si mesmo, vergonha e baixa
auto-estima, de acordo com o que vimos nos capítulos anteriores. Estes sentimentos
fazem com que o adolescente se seja mais suscetível a pressões externas, comparado a
outras idades.
Como vimos no capítulo 2, o medo e a vergonha fazem com que o aluno
adolescente, em uma aula de inglês, se cale por medo de cometer erros ou mesmo medo
de falar frente a seus colegas temendo ser ridicularizado. Para que este medo diminuía,
vimos nos capítulos acima algumas sugestões e foi a partir deste conteúdo que foi
desenvolvido o jogo.
O primeiro ponto seria o conceito de Catherine Sheehy Skeffington108 de falta de
base para o aprendizado. Esta falta de base pode ser lingüística ou na própria sala de
aula. A falta de base em sala ocorre quando o aluno não se sente em um ambiente
confortável, então ele não se expressa. Para isso, sugere Virginia P. Collier
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ao

professor, a criação de uma atmosfera agradável e jogos em grupos auxiliam o aluno a
perder a vergonha. Assim, este jogo tem como objetivo criar um ambiente onde o aluno
não se sinta sob pressão. O nome do jogo é House Game. O nome house, em português
casa, foi dado não só porque o jogo contém o vocabulário relacionado à moradia e ao
mobiliário, mas por dar a idéia de da casa, da sala, o jogo deles (aluno-professor), e
também por remeter a idéia de lar, conforto e não ao conceito de escola onde muitos se
sentem pressionados para tirar nota, estudar, passar no vestibular.
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Outro ponto citado pela autora Skeffington110, seria o fato de jogos em grupos
fazerem com que a vergonha diminuía. Também o autor Contardo Calligaris111 explica
que para o adolescente, seu grupo é sua família, e nela que este se sente seguro. Assim,
este jogo pode ser jogado em grupos, onde o aluno não se sente destacado e o cetro das
atenções. O seu grupo o fornece segurança. Apesar de, às vezes, ser este próprio grupo
que exerce a pressão para o aluno ser aceito, isso só acontece quando o adolescente se
destaca do grupo, ou seja, quando está sozinho. Neste jogo, as atividades podem ser
realizadas em conjunto. Segundo a autora Skeffington
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“A voz do aluno está segura

na multidão”. Neste jogo, todos os desafios podem ser feitos em grupo e a resposta
poderá ser fornecida pelo coro de alunos. Por exemplo, se a carta propõe ao grupo o
seguinte desafio “What is the coldest season of the year?” (em português, “Qual é a
estação mais fria do ano?”). O grupo, após ter tido tempo para pensar, respondem todos
juntos em coro “Winter!” (em português, inverno).
Outro problema citado pela autora seria a falta de base lingüística do aluno. Para
que isso não ocorra, uma das características do jogo objeto desta pesquisa, é que este
pode ser facilmente adaptado. O mesmo foi pensando em materiais que permitam fácil
ajuste. O tabuleiro e as cartas são plastificados e permitem que se escreva com caneta se
lousa branca ou mesmo que se colem adesivos, assim, o professor poderá trabalhar com
os instrumentos do jogo da forma que ele decidir sozinho ou após um dialogo com a
sala e abordando o conteúdo da profundidade ou do grau de dificuldade que for
apropriado. Faz parte do jogo, um dado que diz ao aluno como realizar o desafio. Este
dado foi criando através de um site
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que possui tal ferramenta. Se o professor não

estiver satisfeito com o dado que já vem incluso ao jogo, este poderá criar outro ou
outros através desde site. As próprias regras do jogo podem ser criadas caso a caso.
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No capítulo sobre como reverter os efeitos do peer pressure, o livro Peer
Pressure Reversal114 de Sharon Scott, fornece ferramentas para o adolescente reverter
os efeitos da pressão que lhe está sendo imposta. A dinâmica do jogo foi pensada com
base na informação fornecida por este livro. Assim, o jogo é composto de três fases:
Observe a Cena, Tome uma decisão boa, e Aja.
a) Observe a Cena
O primeiro passo é à disposição das cartas em cada um dos espaços
determinados. Cada carta deve ser disposta de acordo com onde pode ser encontrada em
uma casa. Assim, a pia deverá ser colocada no banheiro, a cama no quarto e assim por
diante. Há uma variação que pode ser feita em relação a este momento do jogo. Como o
material que o tabuleiro é feito permite que se escreva com caneta para lousa branca, o
professor pode escrever ou desenhar os seus próprios desafios. Para limpar basta passar
álcool. Como mostra a foto abaixo

O aluno observa o tabuleiro enquanto o professor, ou mediar, dispões as cartas,
ao mesmo tempo em que pronuncia de uma maneira clara e pausada, o vocabulário
inicial.
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b) Tome uma decisão
O segundo passo é a distribuição das cartas aos jogadores. Se o jogo estiver
sendo jogado em grupos, cada grupo receberá apenas as 10 cartas, não importando o
número de número de participantes.
A partir desse momento, o jogo já pode começar basta apenas decidir quem
começa. Depois de tomada desta decisão, o primeiro aluno deve jogar o botão sob
alguma carta. Se esta não cair em cima de uma carta, o aluno poderá escolher qualquer
uma do espaço onde o botão caiu. O aluno deve virar a carta e esta revelará o desafio. O
aluno então deve decidir se aceita ou não aquele desafio. Se decidir por aceitar, o jogo
passa para a terceira etapa. Caso decida em não aceitar, ele terá a sua disposição as
seguintes opções de cartas e terá que tomar uma decisão ponderando mentalmente os
prós e contras de cada carta. Suas opções são:
Simplesmente fale não: Negar o desafio. Não tem que responder.
Saia de cena: O aluno deve mudar de lugar. Pode passar para qualquer outro
ambiente do jogo, diferente de onde caiu o botão.
Ignore o grupo: ninguém mais vai ver, é para professor. O aluno fará o desafio
somente para o professor, longe do olhar do grupo.
Dê uma desculpa: Dar uma desculpa por não saber a resposta ou por não quere
responder.
Mude de assunto: Fale sobre outra coisa.
Faça uma piada: qualquer piada ou situação engraçada.
Aja chocado: fazer o papel do professor
Faça elogios: ao professor ou alguém do grupo
Sugira uma idéia melhor: pense em outro desafio que acredita ser melhor do que o
proposto pelo professor.
Devolva o desafio: Devolva ao seu professor ou ao outro grupo o desafio.
Escolhida a carta, o aluno deverá jogar o dado. O dado irá ditar a maneira de
como o aluno deverá realizar o desafio (desenho, mímica, desenhe com a mão esquerda,
simplesmente fale, pense em uma música ou tire uma foto).
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c) Aja
Neste momento o aluno terá que fazer o que manda a carta, não há mais como
trocar ou desistir.
Se o aluno resolver por aceitar o desafio, ele deverá dar sua resposta. O
professor, ao ouvir sua resposta poderá explicar para a classe o conteúdo da carta. Se o
aluno estiver correto, ele fica com a carta, se não, está volta para o tabuleiro. Se ele tiver
decidido por utilizar uma das suas cartas ele também receberá a carta do tabuleiro,
mesmo que não aceite o desafio.
Este mesmo processo ocorrerá até que as cartas se acabem ou até o professor
decidir que esta parte do jogo terminou. Neste momento o aluno ou os grupos deverão
ter em suas mãos uma quantia de cartas retiradas do tabuleiro. A partir deste momento,
o professor pedirá aos alunos que façam uma redação com algumas ou todas as cartas,
utilizando aquele vocabulário ou algo que foi abordado durante o jogo.
Poderão, neste momento, ocorrer diversas variações do jogo, dependendo do que
o professor ou a sala preferir. Algumas opções:
Pedir ao grupo para bolar uma peça de teatro contendo o vocabulário
abordado
Pedir uma lição de casa, algo mais extenso, como um trabalho a partir do
conteúdo abordado
Uma letra música que aborde o conteúdo do jogo
Fotografias. Peça aos alunos para fazerem um trabalho com fotos a partir
do conteúdo abordado através do jogo
Dar aos alunos autonomia para escolherem o que preferem fazer
A idéia é que o conteúdo será revisado e aplicado em diversas formas. O
professor pode escolher por trabalhar com o conteúdo visto no jogo dá maneira que
acreditar necessária.
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Utilizando a classificação de jogos de Roger Callois no livro Os jogos e os
homens: a máscara e a vertigem, 115que os classifica em Agôn, Alea, Mimicry e Ilix, este
jogo se encaixa sob a categoria Agôn por se tratar de um jogo de tabuleiro, apesar de
possuir características mimicrys por ter a mímica como um dos elementos do dado. A
classificação Agôn, prevê que o jogo seja uma competição. Contudo, o jogo
desenvolvido com base nesta pesquisa não tem como objetivo principal a competição.
Na verdade, quando a isso, este pode ser utilizado de duas maneiras e ficará a cargo do
professor e alunos escolherem como preferem. Os desafios podem ser oferecidos entre o
professor e a sala, ou seja, a competição existe, mas é do aluno ou grupo de alunos
contra o professor. No final, não importa quem ganha ou perde, pois o número de cartas
conquistadas pelo aluno podem não fazer a menor diferença, dependerá do que por
determinado pelo professor como fim do jogo.
O professor pode também decidir por dividir a turma em grupos e um grupo
jogaria contra o outro, em uma competição para ver qual grupo acerta mais desafios e
conquista o maior número de cartas. Assim, ao termino das cartas disponíveis, ganha o
jogo quem obtiver mais cartas.
Este jogo tem como objetivo fornecer aos alunos de uma sala de inglês como
segunda língua um ambiente agradável, não ameaçador e familiar, visando suavizar a
pressão imposta pelo ambiente escolar. É também o objetivo deste jogo fazer com que
os alunos aprendam, através deste, técnicas de como lidar com o peer pressure não só
em sala de aula de inglês como segunda língua, como também em qualquer outro local
que esta pressão faça com que o aluno se sinta forçado a tomar uma atitude, ou deixar
de tomar, por medo ou vergonha.
No caso especifico do inglês, o peer pressure faz com que o aluno se cale, com
medo de errar, e não queria participar das atividades propostas pelo professor. Isso
também ocorre, pois os alunos têm vários níveis diferentes de conhecimento, fazendo
com que a preocupação com a opinião do outro aumente.
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Através da utilização de um vocabulário simples e a utilização de recursos
imagéticos, este jogo se preocupa em dar autonomia ao aluno no sentido que lhe permite
se comunicar de acordo com seus limites, sem pressioná-lo a algo que não tem ainda
conhecimento ou não compreendeu corretamente.
4.3 Composição do jogo
O jogo contém os seguintes itens:
Tabuleiro de papel laminado
Este tabuleiro foi feito com papel laminado, o que permite se escreva com caneta para
lousa branca. Para apagar, basta passar um pano com álcool. O tabuleiro é composto de
oito espaços do mesmo tamanho com nomes de partes da casa, sendo esses Bedroom,
Bathroom, Living room, Dining room, Yard, Office e Kitchen.
36 cartas a serem dispostas pelo tabuleiro
Estas cartas são desenhos de móveis outros utensílios encontrados em uma casa e serão
dispostas pelo tabuleiro sob o lugar na casa onde pertencem. Não há uma regra do lugar
específico onde deverá ir. Foram pensadas para ficarem soltas e poderem alterar sua
localização, fazendo assim que o jogo seja sempre um pouco diferente, a cada vez que
for jogado.
Um dado de papel
Este dado foi criado utilizando uma ferramenta de um site para professores. O site
http://www.toolsforeducators.com, permite que o professor crie o dado com imagens e
textos. O professor acreditar que o dado que acompanha o jogo não é apropriado para
sua realidade, pode fazer outro ou outros através deste site.
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Um botão
Serve para lançar ao tabuleiro. Se ele cair sob uma carta, esta será o desafio. Se não cair
sob uma carta especifica, mas dentro de um espaço, o aluno ou grupo poderá escolher a
que preferir. Essas regras não são obrigatórias, a classe poderá acordar novas regras. O
professor pode escolher qualquer coisa que seja fácil de jogar como uma pedrinha ou
uma borracha.
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10 cartas do aluno (2 kits)

Say

NO
Give
an

excuse

Be
the

teacher

Leave
this

scene

Change
the
subject

give
a

compliment

Teacher’s
eyes

only
Tell
a

joke
Suggest
a

better
idea

Return

The
Challenge
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação teve por objetivo pesquisar os efeitos do peer pressure no
grupo de alunos adolescentes em aulas de inglês como segunda língua e, a partir das
informações encontradas, desenvolver um jogo que pudesse minimizar os efeitos do
mesmo em sala de aula.
O assunto do peer pressure foi escolhido após uma análise de diversos fatores
que influenciam o aprendizado do aluno adolescente, como os que foram apresentados
no capítulo 1 deste trabalho. Meu interesse por tal questão se deu pela minha
experiência como professora de inglês, pois me deparei com turmas de alunos
adolescentes em que uns tinham mais facilidade de aprender do que os outros. Visando
melhorar meus conhecimentos de como alunos aprendem inglês, surge o efeito do peer
pressure e suas influências no aprendizado.
Sempre gostei de trabalhar com jogos e brincadeiras em sala de aula por
acreditar que são uma maneira eficaz de transmitir o conteúdo. Ao unir os dos
conceitos, jogos e peer pressure, o próximo passo foi pensar em maneiras de uni-los.
A busca pela bibliografia para este trabalho me levou a diversos caminhos e me
deparei com os mais variados assuntos, como drogas e adolescentes, gravidez na
adolescência e até mesmo livros evangélicos e partes da bíblia. Como não existem
publicações suficientes aqui no Brasil, a maior parte dos livros foi importada e a maioria
dos artigos foi de outros países, em especial os Estados Unidos, onde percebi que o
assunto do peer pressure parece ser mais discutido.
Para discutir a questão do ensino de inglês como segunda língua, inicialmente
foi necessária uma pesquisa sobre como se ensinar inglês, quais seriam as melhores
formas e as mais eficazes. Apesar de ter experiência como professora de inglês, essa não
foi minha formação, e senti então necessidade de buscar literatura que discutisse o
assunto. Encontrei, entre outros, o livro de Larsen-Freeman, que se chama Techiques
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and Principles in Language Teaching116 e forneceu a este trabalho uma visão geral de
métodos e técnicas de ensino de uma língua estrangeira. Com ele, foi possível perceber
que existiram diversos modismos e cada época tentou melhorar a anterior, fazendo com
que surgissem métodos e técnicas bem diferentes. Vimos também que a melhor maneira
de aplicar essas técnicas em sala de aula não ocorre ao negar a anterior, e sim ao utilizálas em conjunto, visando sempre perceber a melhor maneira de apresentar o conteúdo
especifico.
Após essa análise das técnicas e métodos de ensino do inglês, a segunda parte
deste primeiro capítulo apresentou os problemas no ensino/aprendizagem de inglês por
meio dos conceitos apresentados por Aída Walqui em seu artigo “Contextual Factor in
Second Language Acquisition”117. Os fatores apresentados por esse artigo não
relacionam problemas do desenvolvimento cerebral ou algum problema médico que
possa influenciar no aprendizado. A autora trata de aspectos sociais que, se tiverem seus
efeitos minimizados, podem trazer grandes vantagens ao aluno. Depois de feito esse
estudo, fui capaz de observar essas influências em sala de aula e confirmar que
realmente há um impacto como, por exemplo, quando a autora cita a questão da
necessidade de cada um frente à língua sendo aprendida. Fui capaz de observar a
diferença das atitudes dos alunos, variando quando tinham um objetivo de
aprendizagem diferente.
A questão do peer pressure foi abordada em um capítulo diferente por se tratar
do foco desta pesquisa. Notei que o publico adolescente tende a sofrer com mais
intensidade os efeitos da pressão social do grupo por estar em um momento inseguro e
duvidoso da vida, em que a opinião do grupo é tida como de grande importância e pode
levar o aluno desde se calar por completo em sala de aula a realizar atos de
desobediência e rebeldia. Muitos autores foram apresentados nesse capítulo, em especial
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Contardo Calligaris118com o seu livro A adolescência, que forneceu uma primorosa
visão sobre o adolescente e a necessidade dele de pertencer a um grupo.
A autora Catherine Skeffington119 também teve grande importância nessa
pesquisa por demonstrar os efeitos do peer pressure no ensino do inglês como segunda
língua, e foram os seus conceitos, em conjunto com de alguns outros autores, que se
tornaram inspiração para a criação do jogo.
Igualmente importante para a criação do jogo foram as habilidades que o
adolescente teve de desenvolver para melhor lidar com a pressão do grupo. Esses
conceitos são fornecidos por Sharon Scott no livro sobre como reverter os efeitos do
peer pressure chamado Peer Pressure Reversal120, fornecendo sugestões práticas de
como lidar com a pressão. Também se sugeriu o jogo como uma maneira de tornar a
pressão do ambiente mais amena.
O capítulo posterior apresenta o jogo no contexto da educação e as possíveis
aplicações e também quando é mal utilizado. Um jogo por si só já é capaz de
acrescentar ao ambiente uma sensação de descontração e, como já mencionado nos
capítulos anteriores, funciona como um instrumento de motivação capaz de manter o
interesse do aluno em sala de aula, com a atenção voltada para o que está sendo
transmitido.
A seguir, ainda no capítulo sobre jogos, fez-se necessário uma pesquisa em
conceitos sobre a definição de jogos, o que foi feito a partir de dois teóricos
importantes: Johan Huizinga121 e Roger Callois122, que definem o jogo como sendo uma
atividade cultural exercida por homens que, por sua própria vontade, decidem por um
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período determinado, obedecer a regras pré-estabelecidas, para se desprender da vida
cotidiana. A parte seguinte saiu da classificação de jogos amplamente conhecidos hoje
apresentada por Callois123.
Para que pudesse desenvolver um material didático, precisei de uma análise do
que há disponível no mercado e na Internet, buscando entender os pontos fortes e fracos
de casa um. Após essa analise, apropriei-me dos conceitos sobre a utilização do vídeo
na escola de José Manuel Moran124, que ajudaram a perceber como o jogo poderia ser
usado em sala de aula.
O último capítulo apresenta a proposta prevista por este projeto, que é o jogo.
Esse jogo tem como objetivo minimizar os efeitos do peer pressure no público
adolescente no ensino de inglês como segunda língua. Suas características foram
pensadas para fornecer o máximo de liberdade para o professor adaptá-lo a própria
realidade. Visa também fornecer aos alunos artifícios para saber lidar com uma situação
imposta, através das habilidades previstas por Sharon Scott em Peer Pressure
Reversal125.
O que espero deste trabalho é que tanto a fundamentação teórica quanto o jogo
em si sejam capazes de apresentar o peer pressure como uma real influência no
aprendizado do aluno e o que mais pode ser pensado e discutido sobre o assunto aqui no
Brasil, não apenas sobre esse problema de aprendizagem, mas também os muitos
existentes. O professor não pode fazer um aluno aprender, mas pode tentar melhorar as
condições de aprendizado.
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