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Resumo:  
Este artigo tem como objetivo ilustrar a aproximação da realidade educativa para o acadêmico 
através das Práticas de Ensino de Língua Inglesa, onde seus conhecimentos teóricos 
fundamentaram práticas reais na construção de saberes necessários à formação de professores. 
Num primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico e numa segunda etapa 
foi desenvolvida uma atividade com os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Computação 
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na disciplina de Inglês Instrumental. 
Assim, pode-se compreender que essa prática foi objeto de estudos e debates nas salas de 
aula, oferecendo reflexões sobre o espaço escolar, utilizando os jogos como possibilidade de 
aprendizagem significativa aos acadêmicos. Isso evidencia a importância da relação teoria-
prática necessária à formação de professores em busca da qualidade na/da educação. 
 
Palavras-chave:  
Práticas de Ensino, Língua Inglesa, Jogos educativos.  
 
Abstract:  
This article aims to illustrate the approximation of reality for the academic education through 
the practice of teaching English language, where their actual practices grounded theoretical 
knowledge in the construction of knowledge necessary for teacher training. At first we 
performed a literature review and a second stage was developed with the academic activity of 
the Bachelor of Computing at the University of Mato Grosso (UNEMAT), the discipline of 
English Instrumental. Thus, one can understand that this practice was the subject of studies 
and discussions in classrooms, offering reflections on the school environment, using the 
games as a possibility for meaningful learning to academics. This highlights the importance of 
the relationship between theory and practice necessary for training teachers in search of 
quality education.  
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Para pensar as Práticas de Ensino relatadas nesse artigo e a sua importância na 

formação dos professores, é necessário buscar amparo legal que se constitui na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que em seu art. 65 afirma que a 

formação do docente incluirá Prática de Ensino.  

No Curso de Licenciatura em Computação, espaço de reflexão dessa pesquisa, a 

Prática de Ensino se refere a um conjunto de atividades práticas que o acadêmico irá 

desenvolver dentro do espaço universitário (em algumas disciplinas do curso). Dessa forma, 

pode ser compreendida como a atuação do acadêmico na ação docente em sala de aula com 

fins educativos, com o objetivo de articular conhecimentos teóricos produzidos em sua 

formação com os conhecimentos da prática da docência. 

Para se responder a essas e outras questões que permeiam o espaço educativo, são 

importantes numa discussão inicial compreender a função social da universidade, que deve 

proporcionar a produção e difusão do saber historicamente acumulado aos alunos. Para isso, 

precisa traduzir nos seus mecanismos internos de trabalho, as condições propiciadoras da 

aprendizagem e do desenvolvimento do conhecimento para uma inserção crítica na sociedade. 

Isso exige que o professor em sua formação adquira: “aguda consciência da realidade 

e sólida fundamentação teórica que lhe permita interpretar e direcionar essa realidade, além de 

suficiente instrumentalização técnica para nela intervir” (PIMENTA, 2000, p. 58). Essa aguda 

consciência da realidade, só será efetivada através das Práticas de Ensino realizadas ao longo 

do curso de formação inicial ou posteriormente numa formação continuada.  

Assim, a partir das preocupações traduzidas por essas questões, ganha importância, 

hoje, a necessidade de manter as Práticas de Ensino respaldadas por uma atitude crítica 

reflexiva permanente. Neste sentido, mais do que incentivar a Prática de Ensino, mais do que 

propor que ela aconteça paralelamente aos processos educativos, essa discussão, propõe uma 

possibilidade de conjugar esforços na união das áreas da Licenciatura e das Tecnologias.  

Isto se propõe, para a construção de sujeitos prático-reflexivos, os quais estão em 

formação dentro das universidades brasileiras. Pois, conforme destaca Pimenta (2000): “O 

trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática em cujo centro está a aprendizagem 

ou o estudo dos alunos sob a direção do professor” (p. 15).  

O objetivo deste artigo é garantir uma maior aproximação da realidade educativa 

para o acadêmico, onde seus conhecimentos teóricos fundamentaram práticas reais numa 

dimensão de construção de saberes necessários à formação de professores. Dessa forma, essa 

prática foi objeto de estudos e debates nas salas de aula, oferecendo reflexões sobre o espaço 

escolar.   
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Para isso, o artigo está articulado em três seções: a primeira apresenta as práticas 

educativas da Educação Superior; na segunda se evidencia a importância de se trabalhar o 

Inglês Instrumental; na terceira seção se contempla o relato das atividades desenvolvidas na 

Prática de Ensino da disciplina de Inglês Instrumental e sua correlação com o Projeto de 

Formação Continuada do Curso de Licenciatura em Computação, da UNEMAT. 

 

1 PRÁTICAS EDUCATIVAS  NA EDUCAÇÃO SUPERIORiii 

Sabendo-se que os fatos só assumem seu pleno significado quando situados em seus 

contextos, é importante caracterizar a crescente problematização que envolveu a formação de 

professores. Destaca-se, desta forma, que: 

 
[...] assume, sem dúvida, posição de prevalência nas discussões relativas à 
educação numa perspectiva transformadora. Esta é uma preocupação 
evidenciada nas investigações mais recentes e na literatura da área, 
provocando debates e encaminhando propostas acerca da formação de 
docentes [...] Caracteriza-se este momento histórico pela incessante busca e 
renovação do saber-fazer educativo (PORTO, 1998, p. 11-12). 
 

Assim, a discussão e a análise em torno da formação de professores e da Prática de 

Ensino estabelecem perspectivas que para Candau (2001), nos diferentes momentos da 

história, sempre acabaram privilegiando alguns aspectos em detrimento de outros não tão 

importantes.  

Os equívocos que se apresentaram, geraram, então, alguns resultados insatisfatórios 

também nas Práticas de Ensino, bem como a inexistência de reflexão crítica e esquecimentos 

de conteúdos importantes e da carga horária necessária ao desenvolvimento do trabalho, 

desencadeando uma prática totalmente descomprometida com a questão política e social 

presente no espaço escolar (PEY, 1991). 

Por muito tempo, as Práticas de Ensino desenharam um professor com uma dimensão 

técnica e/ou prática, onde às vezes era mais importante a organização do que a execução de 

um bom trabalho dentro da escola. Freitas (2002) destaca que, os anos oitenta, representaram 

de certa forma uma ruptura com o pensamento tradicional e tecnicista que predominava na 

formação de professores. A partir de então, foram produzidas e evidenciadas concepções 

avançadas sobre a formação do educador, destacando o caráter sócio-histórico e a necessidade 

de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade, com 

consciência crítica que lhe permita interferir e com capacidade de transformar a sociedade.  

Nesse contexto, o educando não é mais um receptor de informações, tornou-se, pois 

agente que constrói o seu saber, consequentemente, o educador não pode continuar sendo 
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apenas o transmissor de conhecimentos, mas deve tornar-se dinamizador de todo o processo 

educativo e compreender as questões importantes que permeiam a escola. O ponto de partida 

para a Prática de Ensino, a partir desse momento torna-se a realidade escolar com todas as 

suas dificuldades.  

O professor em sua atividade e o acadêmico dos cursos de licenciatura em sua 

disciplina de Prática de Ensino tornam-se problematizadores dessa realidade educacional. 

Assim, os mesmos evidenciam-se comprometidos com o aspecto político da educação e com 

consciência da especificidade de seu trabalho, que é ensinar. 

A Prática de Ensino acaba sendo compreendida, a partir de então, como um campo 

de pesquisa e de análise crítica dos processos sociais e escolares. Por conseguinte, requer uma 

direção de sentido para a formação humana dos indivíduos e processos que assegurem a 

atividade prática que lhes corresponde. Nessa perspectiva, as práticas, destacam-se como 

momentos nas disciplinas, que exigem do aluno em formação reflexão e identificação de 

problemas na busca de alternativas e soluções a serem implementadas na prática profissional. 

No caso do Curso de Licenciatura em Computação, a Prática de Ensino como 

Componente Curricular é esse momento, que integra o processo formativo envolvendo 

aprendizagens do professor, possibilitando que os acadêmicos experienciem o 

desenvolvimento de habilidades necessárias em sua atuação profissional, possibilitando 

assim, situações didáticas, nas quais possam refletir, experimentar e agir a partir dos 

conhecimentos científico-acadêmicos adquiridos nas disciplinas (CONEPE, 2012).  

Elas têm como objetivo fundamental no processo de ensino aprendizagem na 

Educação Superior, propiciar ao acadêmico:  

 
• A vivência de situações concretas de trabalho que lhe possibilitem a 
integração dos conhecimentos teóricos e práticos, por meio de processo 
permanente de ação/reflexão/ação;  
• A compreensão da complexidade do ato educativo em suas múltiplas 
dimensões no cotidiano escolar;  
• A concretização das atitudes, capacidades e modos de organização, 
previstas no projeto pedagógico dos cursos;  
• O desafio dos alunos por meio de situações-problema referentes à prática 
pedagógica que os confrontem com diferentes obstáculos, exigindo 
superação;  
• A oportunidade aos alunos para refletirem, experimentarem e agirem a 
partir dos conhecimentos científico-acadêmicos adquiridos;  
• O exercício permanente de aprofundar conhecimentos e, ao mesmo tempo, 
indagar a relevância e pertinência para compreender, planejar, executar e 
avaliar situações de ensino-aprendizagem;  
• Condições para efetivar desde o início do percurso de formação, o conjunto 
das competências expressas no projeto político-pedagógico (p. 02).  
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Também há que se destacar que, segundo essa resolução, a prática é um componente 

obrigatório para a integralização das atividades acadêmicas próprias da formação docente, e 

consiste no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa que a teoria 

procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido desta atuação.  

Assim, as Práticas de Ensino enquanto componente curricular, conforme proposto 

nesse curso, possibilita de modo indissociável o conhecimento da realidade e o 

estabelecimento de finalidades para sua transformação. Mas para produzir tal transformação 

não é suficiente a atividade teórica; é preciso atuar praticamente, para Marx (2003), isso quer 

dizer que não basta conhecer e interpretar o mundo, é preciso necessariamente transformá-lo.  

Dessa forma, as Práticas de Ensino devem possibilitar que o acadêmico organize sua 

práxisiv, e isso deve ser interpretado como um dos locais mais ricos no processo de formação 

de professores, mas nem sempre acontece da forma proposta pela Resolução indicada. Busca-

se assim, práticas diferenciadas que neguem práticas tecnicistas e estanques, isoladas do 

conjunto do curso, trabalhado com o aluno de modo fragmentado, e sem a devida apreensão e 

atribuição de seu sentido político-pedagógico. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO INGLÊS INSTRUMENTAL 

A partir das décadas de sessenta e setenta ocorreu um intenso movimento de ensino 

de língua estrangeira no Brasil, isso por motivos do avanço tecnológico e social. Desde então, 

o Inglês Instrumental passou a fazer parte do currículo das universidades brasileiras. Cruz 

(2001) destaca que,   

 
[...] é indiscutível a importância do conhecimento da língua inglesa nos 
cursos universitários atuais. Considerando a competitividade do mercado e a 
necessidade de atualização constante de informações científicas e 
tecnológicas e as dificuldades das traduções de artigos, livros e outras 
publicações em tempo hábil, ou seja, com a mesma velocidade em que são 
escritos, as universidades resolveram mudar o enfoque do ensino de inglês 
como língua estrangeira, passando do estudo sistemático de vocabulário e 
regras gramaticais para um estudo mais abrangente de textos autênticos 
retirados das próprias fontes de informação (p. 01).  

 
Os avanços tecnológicos e o aumento dos cursos sobre informática nas universidades 

propiciaram a relevância do Inglês Instrumental, que teve como precursor o Brazilian ESP 

Project coordenado por Celani (et al, 1988), na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 

São Paulo. 
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Evidencia-se, desta forma, que os cursos de inglês instrumental tornam-se cada vez 

mais difundidos no mundo globalizado, principalmente pela sua característica primordial de 

atender às necessidades específicas dos acadêmicos, estando relacionado à sua área de atuação 

na Computação. Rodrigues (2010) enfatiza que além de desenvolver a linguagem apropriada 

ao seu contexto e de acordo com habilidades específicas, como é o caso desses profissionais, 

requerem também o domínio de mais de uma habilidade para o desempenho de diversas 

tarefas. 

Munhoz (2005) conceitua o Inglês Instrumental, como a própria palavra denota, no 

treinamento instrumental dessa língua. É também conhecido como Inglês para Fins 

Específicos e tem como objetivo principal capacitar o aluno, num período relativamente curto, 

a ler e compreender o essencial para o desempenho de determinada atividade. 

Ao desenvolver a aprendizagem do Inglês Instrumental, o educando poderá 

aprimorar o seu conhecimento, pois possui estratégias de leituras que facilitarão a 

compreensão de textos com informações específicas da área que cursa. Almeida Filho (1998) 

sinaliza que: 

 
A aula de língua estrangeira como um todo pode possibilitar ao aluno não só 
a sistematização de um novo código linguístico que o ajudará a se 
conscientizar do seu próprio, mas também a chance de ocasionalmente se 
transportar para dentro de outros lugares, outras situações, e pessoas. Esses 
clarões culturais conseguem às vezes marcar nossa percepção e memória de 
maneira indelével e para sempre (p. 28). 
 

Logo, ao proporcionar essa aprendizagem, o professor direcionará os textos com 

enfoque na área a qual o discente estuda, no caso da discussão deste artigo, na área de 

Computação. Desta forma, o inglês é de suma importância devido a maior referência nessa 

área ser nos Estados Unidos. 

Para Nardi (2005):  

 
No Brasil, de um modo geral, Inglês Instrumental é uma das inúmeras 
abordagens do ensino de língua inglesa que trata do inglês como língua 
técnica e científica. Focaliza o emprego de estratégias específicas. Seu 
objeto de ensino é o texto científico. O estudo da gramática restringe-se ao 
mínimo necessário, sendo normalmente associada ao texto. Como o Brasil 
quase não visa à comunicação oral em inglês é comum o emprego da língua 
portuguesa no momento de ministrar a aula, bem como as instruções para os 
exercícios também são em língua materna (p. 01). 

 
Diante disso, é possível compreender a função da disciplina do Inglês Instrumental 

como uma abordagem de leitura e um recurso rápido e eficaz na aprendizagem desenvolvendo 



 7

a percepção para uma técnica diversificada, que propiciará o acesso a novos saberes em uma 

língua estrangeira. 

Porém, é imprescindível esclarecer ao aluno como se dá essa aprendizagem, para que 

saiba utilizá-la.  Para que essas habilidades o ajudem a solucionar problemas ocasionados pela 

falta do domínio na língua, que não seja a materna. No desenvolvimento da disciplina de 

Inglês Instrumental, os estudos estão centrados no sistema linguístico, bem como a gramática 

é trabalhada conforme a necessidade do acadêmico, ou mesmo, no processo de ensino 

aprendizagem da disciplina, que é analisada por curso. Há necessidade de interação para 

escolher que foco poderá ser utilizado para as necessidades linguísticas dentro do enfoque 

instrumental. 

Cabe ao professor induzir a gramática de forma que não a torne “maçante” ou 

excessiva. Ela é importante, porém as universidades indicam em seu currículo o uso de apenas 

um semestre, não há tempo para desenvolver todo o conhecimento gramatical da língua 

escolhida, enfim, são trabalhados apenas os conteúdos básicos para que haja aprendizagem de 

alguns termos específicos utilizados na área.  

Nardi (2005) enfatiza que o Inglês Instrumental auxilia na compreensão de textos 

específicos, “Neste enfoque a leitura conta com o conhecimento prévio. A concepção do 

ensino instrumental não visa simples aquisição de conhecimento através da leitura, é na 

verdade, uma expansão do conhecimento através da leitura”. 

Sua relevância está na agilidade e rapidez como metodologia de compreensão, essa 

leitura rápida faz parte da proposta do Inglês Instrumental. Lopes (1996, p. 130) explica que 

“[...] só uma pequena maioria da população terá a chance de usar inglês como meio de 

comunicação oral [...] a única habilidade linguística que pode manter no Brasil é a de leitura”. 

Outro fator importante é refletir como trabalhar essas leituras no espaço 

universitário. Uma das melhores opções que são apresentadas são os gêneros textuais ou 

narrativos, que além de apresentarem leituras diferenciadas indicam estruturas, desde uma 

revista até uma charge, ou mesmo um romance. Segundo Ramos (2004) 

 
[...] a utilização de gêneros textuais nos conteúdos programáticos de cursos 
na Abordagem Instrumental encontra seu lugar propício, pois oferece ao 
professor acesso mais rápido e eficiente à identificação dos componentes 
linguísticos, sociais e culturais que o aluno precisa aprender para melhorar 
seu desempenho nas situações-alvo identificadas como necessárias (p. 10). 

 
Assim, ao trabalhar gêneros textuais, o professor está propiciando uma interação 

entre o aluno e o mundo, aprimorando o seu conhecimento na área específica. Esse momento 
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interativo promove o crescimento, as trocas e a formação que constitui o indivíduo. A 

abordagem instrumental possibilita essa integração, com outros saberes e com outras línguas.  
  

3 PRÁTICA DE ENSINO NO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

3.1. Contexto do Projeto de Formação Continuada 

O Projeto de Extensão Formação Continuada dos Egressos e Licenciados do 

Departamento de Computação do Campus Universitário Vale do Teles Pires – Colíder/MT 

teve como objetivo oferecer a possibilidade de desenvolvimento de uma proposta de formação 

continuada que objetive qualificar os egressos, acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Computação e professores, na construção de reflexões sobre os fundamentos teórico-práticos 

das áreas do conhecimento.  

Os professores, em alguns casos, vêem o curso superior, como formação suficiente 

para o exercício de sua profissão. Porém, depois disto acabam inseridos em seu trabalho 

pedagógico e passam a perceber a necessidade da formação continuada no exercício de sua 

profissão. 

Para fortalecer a ideia da formação continuada indica-se que esta seja apenas um 

ponto de partida para que o professor objetive fazer da sua prática um constante ensinar e 

aprender, destacando o que Freire (1998) afirma: “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” (p. 20). 

Dessa forma, considerando a formação de professores um processo que se consolida 

na prática, com a reflexão na e sobre a ação (SCHÖN, 1992), crê-se que é da responsabilidade 

da universidade, alargar o objeto de reflexão, para transpor os limites, bem como para analisar 

as contradições existentes no cotidiano escolar e a Prática de Ensino a ser relatada a seguir é 

um desses caminhos de melhoria da qualidade do/no ensino.  

A proposta do projeto é que a formação ocorra num processo articulado. Esta 

proposição demanda um repensar na formação inicial de professores, pois além de ser 

contínua, deve buscar reflexões que aliem a teoria à prática e provoquem a formação docente 

em processo desenvolvido a partir reflexão na e sobre a ação. Diante disso, se justifica a 

relevância extensionista deste projeto e das Práticas de Ensino, os quais têm como finalidade 

a construção de reflexões sobre o contexto sócio-histórico e político da educação, bem como a 

compreensão dos pressupostos teórico-metodológicos que a sustentam. 

Isto porque as Práticas como Componente Curricular deverão se preocupar 

constantemente com a transposição didática dos conteúdos, e para tanto não deverá perder de 
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vista a dimensão prática das disciplinas, proporcionando ao acadêmico melhor assimilação 

dos conteúdos trabalhados em sala de aula (CONEPE, 2011).  

Nesse contexto, as práticas se articulam e se inserem no Projeto de Extensão de 

Formação Continuada, pois que podem ser desenvolvidas através de procedimentos que 

envolvam observação e reflexão de atividades escolares, visando à atuação em situações 

contextualizadas, nesse caso a inserção com os jogos educativos desenvolvida na disciplina de 

Inglês Instrumental, visto que atendeu a demanda na formação continuada dos professores da 

Educação Básica também.  

 
 

3.2. Contexto da disciplina de Inglês Instrumental 

A disciplina de Inglês Instrumental, que está localizada no primeiro semestre do 

curso, possui uma carga horária de sessenta horas, com conteúdos gramaticais, estratégias de 

leitura e textos sobre informática. Ao final da fundamentação teórica desenvolve-se a Prática 

de Ensino, a qual tem carga horária de quinze horas a ser cumprida, de forma que o 

acadêmico demonstre o seu conhecimento e se familiarize com a docência, ao se tratar de um 

curso de Licenciatura em Computação (exigência legal já comentada anteriormente). 

Partindo desse pressuposto, veio à ideia de desenvolver a prática de uma forma mais 

direta, criativa e que aprimorasse o uso do inglês, pois que as práticas das outras disciplinas 

eram desenvolvidas quase que exclusivamente em forma de seminários. Era necessário algo 

diferente e inovador, onde os acadêmicos pudessem se sentir próximos da docência. Devido à 

dificuldade na aprendizagem da língua estrangeira, pensou-se em uma maneira que fosse 

prazerosa. Surgiu a possibilidade de utilização dos jogos educativos em inglês (eletrônicos ou 

não), como uma prática inovadora nas Práticas de Ensino. 

Essa modalidade diferenciada de Prática de Ensino teve início em 2010 e vem sendo 

desenvolvida até o semestre atual e está articulada ao Projeto de Extensão já indicado para a 

sistematização e certificação dos acadêmicos envolvidos, bem como para a contabilização de 

Atividades Complementares na execução da atividade.  

Enquanto procedimento de organização da atividade, primeiramente, há uma 

apresentação sobre as Práticas e uma sensibilização sobre o que deve se desenvolver e como 

será aplicado. Depois disso, divide-se a turma em grupos de no máximo quatro acadêmicos, 

cada grupo fica com um tema sorteado de inglês relacionado à Computação, sendo, a saber: 

partes do computador, linguagem de informática, gramática, entre outros.  
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Os acadêmicos ficam responsáveis pela criação e elaboração de um jogo educativo, 

sendo supervisionado pela professora e demais participantes do Projeto de Extensão, também 

há procura dos professores do curso que trabalham disciplinas que dão suporte a execução da 

atividade, buscando assim, uma atividade interdisciplinar. Fazenda (1996, p. 14) sinaliza que 

“perceber-se interdisciplinar é o primeiro movimento em direção a um fazer interdisciplinar e 

a um pensar interdisciplinar”. Essa atividade proposta enquanto Prática de Ensino caminha 

exatamente nessa busca.  

Fazenda (1996, p. 14) acrescenta ainda que um projeto interdisciplinar “não se ensina 

e nem se aprende: vive-se, exerce-se.” A responsabilidade individual é marca desse tipo de 

projeto e esta responsabilidade esta imbuída no envolvimento do projeto em si, com os alunos 

e com o espaço escolar. Essa atitude interdisciplinar é caracterizada pela busca, pela pesquisa 

e pela transformação da insegurança num exercício do pensar e refletir continuamente.  

Toda a criação dos jogos ocorreu em sala de aula durante a disciplina de Inglês 

Instrumental, conforme as dúvidas surgiam, eram sanadas, possibilitando o acompanhamento 

do aluno até a produção final. Apesar de estarem no primeiro semestre, alguns tinham bom 

domínio da informática, facilitando a produção dos jogos educativos eletrônicos. Como a 

escolha do jogo era feita pelo grupo, escolhiam algo que gostavam e tinham domínio.  

Em cada semestre letivo, houve aplicação numa modalidade de educação diferente, 

isto porque as atividades foram se aprimorando e conseguiu-se atender demandas 

diferenciadas. Um detalhamento das atividades desenvolvidas na aplicação dos jogos pode ser 

visualizado no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Desenvolvimento das Práticas de Ensino  

SEMESTRE 
LETIVO 

MODALIDADE 
APLICADA 

QUANTIDADE DE 
GRUPOS/ACADÊMICOS 

QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTESv 

2010/01 Ensino Fundamental 10 grupos 
35 acadêmicos  

20 

2010/02 Ensino Médio 10 grupos 
30 acadêmicos 

100 

2011/01 Ensino Médio 10 grupos 
30 acadêmicos 

100 

2011/02 Ensino Médio 10 grupos 
35 acadêmicos 

150 

2012/01 Educação Superior 8 grupos 
28 acadêmicos 

150 

Fonte: Pesquisa desenvolvida na disciplina de Inglês Instrumental. 
 

A aplicabilidade do jogo ocorria na forma de exposição, cada grupo se organizava no 

espaço físico de forma bem disposta facilitando o acesso dos alunos que participavam. A cada 
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jogador era demonstrado às normas do jogo e a premiação que receberiam ao término da 

jogada. Foram criados jogos eletrônicos e outras adaptações de jogos já existentes como jogo 

da memória, dominó, trilha, tabuleiro, além de vídeo karaokê, entre outros. Todos produzidos 

e confeccionados pelos próprios acadêmicos. Os jogos foram doados para as escolas que 

participaram, e também, para as escolas públicas das cidades circunvizinhas onde residiam 

alguns acadêmicos.  

Vale destacar que na primeira turma 2010/01, a atividade da Prática de Ensino foi 

desenvolvida no espaço físico da Universidade, onde os alunos de uma Escola Estadual foram 

convidados a se deslocar até a UNEMAT, compareceram e os professores validaram a 

experiência informando que foi uma tarde criativa e inovadora. Ao término das brincadeiras 

com os jogos educativos, os alunos receberam um coffebreak. Essa turma produziu jogos 

direcionados ao público de dez a quatorze anos, sendo desde jogos de tabuleiro até 

eletrônicos.  

As turmas subsequentes participaram da criação dos jogos e desenvolveram suas 

práticas numa outra Escola Estadual, que oferece o Ensino Médio, foi escolhido esse público 

com o intuito de proporcionar práticas pedagógicas inovadoras, se tratando do público 

noturno. Houve muita reciprocidade e o desenvolvimento foi um sucesso. Tanto os 

acadêmicos quanto os alunos do Ensino Médio gostaram e aprovaram a Prática de Ensino. 

Essas turmas desenvolveram jogos para o público de quinze a vinte anos, onde foram 

organizados em duas salas de aula, para melhor atender aos participantes. Foram produzidos 

jogos que chamassem a atenção, como foi o caso do karaokê, com músicas em inglês para 

serem interpretadas; outro caso interessante foi o bingo com prêmios; e os jogos eletrônicos 

que foram instigantes, devido à falta de domínio da informática e da língua inglesa pelos 

alunos da rede pública. 

Na última turma (2012/01), os jogos foram desenvolvidos na própria Universidade, 

com os próprios acadêmicos, no II Ciclo de Estudos que teve como objetivo envolver 

professores e acadêmicos dos diferentes semestres do Curso de Licenciatura em Computação, 

por meio de minicursos, cine-fórum, oficinas e apresentações de produções científicas. Os 

grupos organizaram seus jogos para atenderem ao público proposto, foram dispostos no 

saguão, com a ideia de chamar a atenção dos universitários. 

 Essa turma criou jogos bem interessantes como foi o caso do tabuleiro de lógica 

(ilusão de óptica em formato de triângulo com escritas em inglês); outro foi o quebra-cabeça 

das partes de computador; também houve um dominó (exigia cálculos em matemática e os 

números foram em inglês); e um software também foi trabalhado chamando a atenção dos 
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participantes. Houve interação, trocas de experiências, e muitos relataram que deveriam ter 

tido essa experiência antes, pois que facilitaria muito as atividades dos estágios 

supervisionados.  

 

Ao longo do processo das Práticas de Ensino foram realizadas coleta de dados com 

os acadêmicos do Curso para avaliação das atividades. A primeira turma respondeu a um 

questionário com ideias norteadoras do momento avaliativo, as turmas seguintes foram 

solicitados relatórios dos acadêmicos para exporem seu parecer a respeito da experiência 

dessa Prática de Ensino diferenciada, que não era apenas um seminário. E por fim, na última 

turma, foi encaminhada a solicitação de um paper, como forma de reflexão das atividades 

propostas. 

Os relatos dos alunos sobre as Práticas desenvolvidas indicam que: “É um ensaio 

para o nosso futuro. Com ela podemos ter uma ideia do que nos espera em relação à 

preparação e aplicação das aulas, a reação dos alunos perante o nosso desenvolvimento e ao 

aproveitamento dos alunos em relação à aula” (Turma 2010/01, Respondente P).   

Segundo outro relato, os alunos que participaram das atividades propostas “No 

começo ficaram meio tímidos, pois não tinham muita prática, os alunos gostaram, pois era 

como um desafio para eles, e para nós também” (Turma 2011/02, Respondente S). Isso 

reforça a atitude desafiadora necessária às atividades que se querem interdisciplinares.  

Houve também reflexões com relação às dificuldades do processo, “O interessante 

foi ver e aprender junto aos alunos que apesar de estarmos muito ligados ao computador, 

encontraram dificuldades na montagem, pois os mesmos não sabiam a ordem correta do 

teclado” (Turma 2011/01, Respondente I).  

As experiências aqui vivenciadas puderam propiciar aos discentes uma nova forma 

de Prática de Ensino, em que a docência passa ser realidade, e com isso, o desenvolvimento 

da aprendizagem se concretiza. E a dificuldade da língua estrangeira não fica tão evidente, 

mostra que é possível se trabalhar com uma língua que não é a materna. 

Ao refletir sobre as Práticas de Ensino desenvolvidas pelas Universidades nos cursos 

de licenciaturas, cabe ressaltar que processos pedagógicos inovadores possibilitam o 

aprimoramento da aprendizagem enquanto docente, e assim, consecutivamente profissionais 

da área de educação com mais qualidade e preparados para os desafios diários da sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da reflexão crítica dos dados dessa pesquisa, podem-se indicar considerações 

acerca das Práticas de Ensino compreendidas como componente curricular do curso em 

questão. Essa preparação é uma atividade teórica, ou seja, atividade cognoscitiva (conhecer) e 

teleológica (estabelecendo finalidades; antecipando uma realidade que ainda não existe) 

(ALVES, 1993). 

Para chegar à antecipação ideal de uma realidade, requer que se parta do 

conhecimento (teórico-prático) da realidade que já existe (objetiva-prática), porém, não se 

explica nela mesma, porque enquanto realidade histórico-social, é situada e tem sua 

explicação no movimento da sociedade. É essa atividade teórica que possibilita conhecer a 

realidade, tomando-se como objeto de estudo e como referência, para, a seguir, estabelecer a 

realidade que ser quer.  

Compreende-se, então, que muitas ao invés de permitir o enriquecimento de sua 

prática e a justificação fundamentada da teoria que se quer sistematizar, o que acontece em 

algumas disciplinas nas Práticas de Ensino é apenas uma função burocrática dos cursos de 

formação de professores. O relato apresentado neste artigo é um dos destaques para as 

práticas realizadas neste espaço acadêmico, incentivando a interação com os jogos educativos. 

Assim, as Práticas de Ensino podem ser um momento preparador para uma práxis 

transformadora, na qual a teoria e a prática estão indissociadas. Uma Prática de Ensino 

adequada para promover a autonomia é coerente com esta proposta de preparação de 

professores crítico-reflexivos, comprometidos com o próprio desenvolvimento profissional e 

que se envolvam com a implementação de projetos em que serão atores e autores da 

construção de uma prática pedagógica transformadora (FREITAS, 2002).  

Os jogos da Língua Inglesa apresentados nesse relato enfatizam a possibilidade de 

articulação entre teoria e prática da disciplina de Inglês Instrumental, bem como a 

implementação dessas práticas. Só a garantia disso é que provocará nos acadêmicos uma ideia 

de docência articulada aos conhecimentos teóricos do Curso de Licenciatura em Computação. 

Esse é um dos caminhos, uma das possibilidades de contribuição para uma implementação 

adequada de Prática de Ensino nos cursos de formação de professores, buscando uma ação 

reflexiva e investigativa. 

Com vistas nesses parâmetros de análise, é desejável uma reorganização das Práticas 

de Ensino para que possibilitem a interação entre os sujeitos do processo, ou seja, o professor 

e o acadêmico, para que nessa coparticipação à ação docente não seja um momento ilusório, 
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mas que efetivamente possa se construir conhecimentos para a formação de indivíduos em 

todos os seus aspectos. 
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