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Editorial
Este número especial da Revista ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional é
dedicado ao uso de games em educação. Alguns artigos foram apresentados na trilha Cultura do
SBGames – Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, realizado em novembro de 2011
em Salvador, após passarem por um rigoroso processo de avaliação e seleção. Para esta publicação,
esses trabalhos foram alterados, levando em consideração as normas e o público-alvo da Revista, e
atualizados em função dos progressos nas pesquisas e nos projetos.
Os quatro primeiros artigos apresentam uma abordagem mais teórica.
Em „História, Teorias e Cases sobre o Uso de Games em Educação‟, João Mattar apresenta
diversas teorias que fundamentam a incorporação dos games à educação e analisa algumas
experiências contemporâneas.
Em „Os Jogos Digitais no Processo de Ensinar e Aprender e os Estilos de Aprendizagem do
Aluno‟, Filomena Moita e Érika Canuto refletem sobre a função dos games na aprendizagem,
utilizando como referência a teoria dos estilos de aprendizagem.
Em „Educação: uma nova perspectiva a partir da Transmediação e Conectivismo‟, Denis
Renó, Andrea Versuti e Luciana Renó propõem a utilização de uma diversidade de mídias para
atender às características das novas gerações de alunos, explorando a teoria do conectivismo.
E em „Exergames no Ciberespaço: uma Possibilidade para Educação Física‟, César Vaghetti,
Pollyana Mustaro e Silvia Botelho realizam uma revisão bibliográfica e apresentam propostas para a
utilização de games em educação física.
Os três artigos seguintes avaliam cases de desenvolvimento e utilização de um game
específico em educação.
Em „Reconstruindo um império: De Amarna a Tebas, um Jogo de Aventura no Egito Antigo‟,
Lilian do Nascimento e Cristiano Tonéis apresentam o processo de criação de um game para o ensino
de história.
Em „Projeto WarGrafos – Jogo para Auxilio na Aprendizagem da Disciplina de Teoria dos
Grafos‟, Roberto Figueiredo e Carla Figueiredo apresentam o desenvolvimento de um game para o
ensino de computação e avaliam as experiências iniciais em sala de aula.

v

Finalizando este número, em „A Viagem dos Pamundo - construindo possibilidades
educativas em um jogo para Ipad‟, Tiago Reis e Vanessa Rios apresentam o desenvolvimento de um
game para tablet, dispositivo que começa a invadir nossas salas de aula.
O objetivo deste número especial da Revista da ABT é oferecer uma valiosa contribuição para
o debate sobre a incorporação dos games à educação, oferecendo ao leitor uma diversificada
bibliografia que incentive o desenvolvimento de novos estudos e pesquisas.
Conselho Editorial
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A Viagem dos Pamundo - construindo possibilidades
educativas em um jogo para Ipad
Tiago Pessoa1
Vanessa Rios2

RESUMO
As tecnologias digitais fazem parte do cotidiano de sujeitos que nasceram imersos à cultura
digital, bem como daqueles que embora não tenham nascido nesse contexto, interagem com essas
tecnologias. Dentre elas, destaca-se os jogos eletrônicos, que vem se constituindo espaços de
aprendizagem. Este artigo tem o objetivo de apresentar o jogo eletrônico A viagem dos Pamundo,
game inspirado na dinâmica do jogo dos sete erros, desenvolvido para Ipad, , cuja dinâmica de jogo
foi inspirada no tradicional jogo dos sete erros. Por meio da linguagem icônica e sonora presente
nesta mídia, a narrativa do jogo aborda aspectos da cultura de diferentes países do mundo,
constituindo-se assim, uma possibilidade pedagógica voltada para o público infantil.
Palavras-chave: tecnologia mobile, Ipad, educação infantil

1

Sócio fundador da empresa Virtualize Interatividade Digital. Pós-graduando em Design de Interação pelo
institudo Faber Lundes. Email: tiago@virtualizeid.com.br
2
Bolsista de Mestrado FAPESB. Universidade do Estado da Bahia. Mestranda GESTEC (Mestrado
Profissionalizante Gestão de Tecnologias Aplicadas a Educação)- UNEB. Email: nessarios.uneb@gmail.com
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Tecnologias digitais: mudanças no caminho da mobilidade
As tecnologias, sejam elas digitais ou não, modificam algumas dimensões de nossa
participação e interação no mundo/com o outro, da percepção da realidade, bem como da interação
com o tempo e espaço. As tecnologias móveis, por exemplo, vem modificando os conceitos de tempo
e espaço, redefinindo as relações sociais e os sentidos de lugar. Segundo Lemos, ”a mobilidade
propiciada pelas tecnologias de comunicação móveis criam ―points of convergence”, territórios
informacionais que redefinem tanto os lugares físicos como o espaço de fluxo.” (2009, p.12). Essa
mudança na concepção de tempo e espaço vem possibilitando um “estar no processo”, estar aqui e lá
simultâneamente.
No entanto, embora as relações espaciais sejam alteradas com a mobilidade informacional,
aliada à mobilidade física, deve-se ressaltar a tecnologia enquanto processo que se confunde com a
própria história do homem, refletindo a própria teia de significados que ele está envolvido. Não se
sustenta, assim, a dicotomia homem-máquina, mas um imbricamento entre eles, uma rede que não
separa homem e objetos em constantes processos de transição.
As tecnologias digitais da informação e comunicação podem se constituir como grandes
potenciais que estruturam novas maneiras de ser e de pensar. Segundo Sancho (2006, p.17), “torna-se
difícil negar a influência das tecnologias da informação e comunicação na configuração do mundo
atual [...]”. Estudar, aprender, se comunicar, se divertir (e por quê não dizer produzir conhecimento)
vem se tornando a cada passo atividades indissociáveis entre aqueles que nasceram imersos numa
cultura fortemente marcada pela presença das Tecnologias da Informação e Comunicação – as TIC.
O atual cenário de mudanças mediadas pela utilização das TIC exige configurações no cenário
educacional, no desenvolvimento de propostas e iniciativas que abram caminhos para novas formas
de pensar e de produzir e/ou difundir o conhecimento, sendo necessário, então, “rever o papel da
educação escolar, problematizar as metodologias de ensino-aprendizagem e, particularmente, o
estatuto do conhecimento científico.” (Lima Jr., 2007, p.52).
A compreensão de que os jogos eletrônicos contribuem para o processo de
ensino-aprendizagem de maneira mais lúdica, significativa e contextualizada norteou os fundamentos
deste trabalho.
Os jogos eletrônicos e sua presença nos dispositivos móveis.
O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis vem apresentando crescimentos
significativos, se tornando parte integrante na vida de milhares de pessoas, principalmente nas
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gerações nascidas a partir da década de 80, denominadas Nativos digitais (Prensky 2007). Esses
sujeitos se caracterizam por terem nascidos imersos às tecnologias digitais e também são chamadas
de geração multitask, que interage com várias mídias, acessa a Internet, estabelece links, ouve música,
faz downloads ao mesmo tempo em que utiliza o celular, por exemplo.
Nesse contexto, crianças e adolescentes tem se apropriado dos dispositivos móveis para
realizar diversas atividades e acessar variados conteúdos por meio dos aplicativos e programas
presentes nessas mídias. Um desses aplicativos que tem ganhando espaço na indústria mobile são os
jogos eletrônicos.
Segundo dados do Olhar Digital3, em pesquisa realizada pela NPD Group, no ano de 2011, os
jogos eletrônicos para dispositivos móveis já representam quase a metade dos downloads de jogos em
todo o mundo. Os games desenvolvidos para plataformas mobile já representam um dos mercados de
maior crescimento no seguimento dos jogos digitais.
Sucessos como Angry Birds, da Rovio, com mais de 300 milhões de downloads4, Plants Vs
Zombies, que vendeu mais de 300 mil cópias nos primeiros 9 dias disponíveis na appleStore5 e o
e-book interativo infantil para iPad “The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmote”, criado por
um ex-animador da Pixar Studios, demonstram o quanto essa indústria está aquecida e em franco
crescimento.
Os jogos eletrônicos nesse contexto de mudanças

das tecnologias e mídias digitais vem

contribuindo para novos olhares acerca de suas potencialidades e contribuições para a construção de
saberes e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, favorecendo a aprendizagem, inclusive, de
conteúdos escolares, sendo objeto de estudos entre pesquisadores em Universidades, professores, pais
e desenvolvedores de games que atento ás essas mudanças e exigências sócio culturais tem investido
em pesquisas e produção de games de acordo às demandas e oportunidades.
Atentos a isso, foi desenvolvido pela Virtualize Interatividade Digital um jogo eletrônico
voltado para o público infantil, buscando atender um dos mercados de maior crescimento no
seguimento de jogos, games que utilizam a tecnologia mobile como suporte.
Uma viagem em família
3

Dados
disponíveis
em:
http://olhardigital.uol.com.br/jovem/games/noticias/games_para_dispositivos_moveis_ja_sao_quase_metade_dos_down
loads_de_jogos Acesso em 28 de jul. de 2011.
4
Informação disponível em : BBC News http://www.bbc.co.uk/news/business-14245047 Acesso em 22 de jul.
de 2011.
5
Informação disponível em: http://www.shacknews.com/article/62519/plants-vs-zombies-iphone-sets Acesso
em 22 de jul. de 2011.
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A viagem dos Pamundo é um jogo estilo puzzle desenvolvido pela Virtualize Interatividade
Digital, empresa que trabalha no desenvolvimento de jogos e aplicativos interativos para o meio
digital. A plataforma escolhida para executar o jogo foi o iPad, devido à mobilidade e ao fascínio que
esse suporte possui, se tornando um dos presentes mais desejados pelas crianças, público alvo do
jogo.
O game faz uso da popular mecânica do "jogo dos 7 erros", apresentando na sua narrativa a
história de uma família que viaja por alguns lugares do mundo, tirando fotos e registrando os
principais pontos visitados. Essas “fotos” são exibidas espelhadas e aparentemente idênticas, porém
uma tem 7 diferenças em relação a outra. O objetivo é localizar e apontar essas diferenças presentes
entre as duas imagens, que mudam aleatoriamente toda vez que reinicia o cenário.

Figura 1: Cenário do jogo – Nova York

Sobre as formas de interagir com os games e os possíveis caminhos percorridos pelos
jogadores, Santaella afirma que “a forma como um jogo é jogado por humanos envolve nuances do
comportamento social e psicológico dos jogadores, do contexto no qual o jogo acontece, da finalidade
da atividade, das convenções adotadas, e de outros fatores." [2009]
Assim, na medida em que o jogador interage, identifica e assinala as sete diferenças presentes
no primeiro cenário, outro local do mesmo país será desbloqueado. Em cada país, é apresentado seis
cenários distintos, representando cidades e aspectos da cultura local. Ao desbloqueá-los, um novo
será habilitado e disponível.
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Figura 2: Tela de Seleção de cenário

Dessa maneira, o jogador é convidado a viajar com os personagens e assim conhecer e/ou
associar pontos turísticos de diferentes países do mundo. O caminho percorrido para essa viagem é
determinado pelas escolhas do jogador, não possuindo um caminho linear para concluir as fases do
jogo.
O jogo "A viagem dos Pamundo6" encontra-se em constantes avanços, aprimoramentos, com
novos países e cenários sendo adicionados. Atualmente o jogo está disponível em três línguas
(português, espanhol e inglês) e pode ser adquirida através da AppStore em versão gratuita,
demonstrativa, ou em sua versão completa por apenas 1.99.
Destacam-se também outros produtos que vem sendo desenvolvido a partir do game, a
exemplo de jogos para colorir e quebra-cabeça, mantendo o aspecto cultural e educacional do game,
mas explorando outras dinâmicas de jogo. Espera-se, então, aumentar as possibilidades de tempo e
imersão dos jogadores com “A viagem dos Pamundo” e a sua história.
Muito Além dos 7 erros
O jogo, atividade presente na vida de cada sujeito no seu meio social, se constitui como um
elemento da cultura humana, apresentando seus significados (Huizinga, 2003), caracterizado pela
sensação de prazer e divertimento, bem como espaços e uma temporalidade próprios.
Dessa maneira, “quando os jovens têm a possibilidade de jogar, os comportamentos de
alegria, seriedade, criação e liberdade poderão aparecer simultaneamente.” (Moita 2007)
6

Site do jogo: www.pamundo.com.br
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Como todo jogo, A viagem dos Pamundo também possui sua dinâmica própria que deve ser
compreendida pelas crianças. Para Huizinga (2003), o jogo, enquanto possuidor de regras, apresenta
na sua estrutura uma dinâmica que impõe àquele que joga ordem sobre algumas formas socialmente
produzidas. Assim, as regras presentes nos jogos, sejam eles digitais ou não, contribuem para a
tomada de decisão dos sujeitos que interagem com esses elementos culturais.
Com um púbico voltado para crianças em idade pré-escolar, o jogo desenvolvido pode
contribuir para a construção de conceitos básicos de espaço e noções de Geografia, como por
exemplo, a localização de alguns países no mapa mundi apresentados por suas respectivas bandeiras.
As regras e as informações apresentadas no jogo foram elaboradas buscando atender um
público que, movido pelo desejo e pelo fascínio da descoberta, interage com as novas mídias digitais,
que estão inseridas numa cultura vista como “um sistema semiótico que envolve textos, sons,
imagens, luz, cores, formas e gestos que são percebidos, armazenados e divulgados mediante a
função cognitiva da memória, a qual não se estrutura de forma individual, mas coletiva.” (ALVES,
2005)
Imersos nessa cultura digital, crianças e adolescentes interagem com mais facilidade com as
novas mídias e se deparam com uma característica presente nessa cultura: uma linguagem carregada
de sons e imagens que possibilita maior compreensão das mensagens, e os jogos eletrônicos estão
inseridos nesse contexto.
Com base nessa linguagem icônica e sonora presente na Viagem dos Pamundo, o jogador tem
acesso a aspectos culturais presentes nos diferentes países apresentados no jogo, a exemplo da
arquitetura, festas e demais expressões artísticas que caracterizam os diferentes povos.
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Figura 3: Cenário do Jogo – Bahia-Brasil

A figura acima, por exemplo, apresenta um dos cenários presentes no jogo, o Farol da Barra,
local de grande importância histórica para a cidade de Salvador/capital do estado da Bahia marcado
por suas manifestações culturais como a capoeira, além da presença do berimbau, um dos
instrumentos musicais símbolo da cidade de Salvador. Acompanhado por esta trilha sonora, esse
cenário presente no game reafirma a identidade e alguns costumes desse povo.
As crianças, através da imersão no jogo, estabelecem conexões e atribuem significados para o
que lhe é apresentado na tela, reconhecendo alguns cenários através dos conhecimentos prévios
adquiridos, bem como constroem outras relações até então desconhecidas.
Sobre o conhecimento construído através do ato de brincar, Vygotsky (1994) afirma a
importância do ato lúdico na construção da aprendizagem das crianças, já que os jogos se assumem
como elementos mediadores entre o conhecimento já construído, aquele que se encontra em
desenvolvimento e nas potencialidades que existem na ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal).
A interação com os games possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tal como
coordenação motora, além de contribuir no desenvolvimento de exercícios de raciocínio, lógica,
reflexão, e de atividades de integração, iniciativa e cooperação. Em um de seus livros, Mattar (2010)
fala de pesquisas realizadas por John Beck e Mitchell7 Wade, que revelaram/indicaram algumas
habilidades específicas da geração de crianças que interagem com os games, principalmente no que se

7

“The kids are alright: how the gamer generation is changing the workplace”. Boston: Harvard Business Scholl
Press, 2006.
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refere ao desenvolvimento de habilidades cognitivas mais desenvolvidas nos aspectos de visualização
e mapas mentais, memória visual e novas maneiras de processar as informações.
Durante a busca pelos sete erros de cada cenário nas aventuras da família Pamundo, as
crianças constroem significados aos cenários descobertos, desenvolvendo a concentração, criando
estratégias individuais e/ou coletivas, já que podem com a ajuda do outro descobrir os erros presentes
no cenário, bem como melhor desenvolver a coordenação motora. Como a tela do Ipad é sensível ao
toque, o jogador pode clicar nos possíveis erros quantas vezes desejar e, na interação com as imagens
e símbolos presentes, a criança desenvolve melhor a sensibilidade ao tato, aprimorando os aspectos
visuais, auditivos e motores nessa faixa etária.
Um dos objetivos pedagógicos do jogo é fazer com que a criança, ao mesmo tempo em que
reafirma a sua identidade cultural, se identificando com o local e situação representada no jogo –
exemplo:: uma criança soteropolitana ao se reconhecer no cenário de roda de capoeira representado
na figura 3 , também tenha a possibilidade de ver e se aproximar de aspectos culturais, locais, e
festividades distintas do seu contexto, atribuindo sentidos diferenciados à essas descobertas. Para
isso, um pequeno box de informações sobre o local representado estará sempre disponível ao jogador,
como visto na fig. 5, com um breve texto explicando o contexto da cena. Ideal para os pais lerem para
seus filhos.

Figura 4: Janela com informações sobre cenário retratado
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Tecendo algumas considerações
A imersão na cultura dos jogos eletrônicos, que ocorre hoje de maneira cada vez mais precoce
por crianças inseridas na cultura digital num dado tempo e espaços diferenciados, possibilita maior
interatividade, motivação, tomada de decisões, contribuindo para o fortalecimento da compreensão e
apreensão da atenção destinada às imagens e sons.
Somado a isso, encontra-se a evolução das tecnologias móveis e touch screen, com interfaces
de uso natural e quase instintivo para o público de interesse, criando novas possibilidades de interação
que fascinam e hipnotizam as pessoas em um fenômeno cultural, tornando esses novos dispositivos
ideais para a transposição de conteúdo tradicional, como os livros, para a nova realidade digital ao
qual elas estão imergidas. Brincadeiras de conceito simples, como o familiar jogo de 7 erros utilizada
para criar a dinâmica da Viagem dos Pamundo, podem ganhar muito em profundidade e em potencial
pedagógico com o acréscimo das interações e do áudio/visual proporcionado por essas novas mídias.
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Resumo
Vivemos mudanças substanciais na sociedade contemporânea, compostas por cidadãos que,
diferente de outras gerações, nasceram conectados, binários. Um grupo de pessoas que cultiva uma
nova forma narrativa, intertextual e digitalmente expandida. Este texto apresenta, a partir de
conceitos teóricos, um estudo de casos múltiplos de ambientes transmidiáticos para fins de formação
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e também de transformação educacional. Esperamos, com a apresentação dos resultados, oferecer
subsídios para novos estudos sobre o tema, em constante transformação.
Palavras-chave: Comunicação, Narrativa transmídia, Conectivismo
Abstract
We live in substantial changes in contemporary society, composed of citizens who, unlike
other generations, were born connected binary. A group of people who cultivate a new narrative form,
intertextual and digitally expanded. This paper presents, from theoretical concepts, a multiple case
study transmedia environments for training and also educational transformation. Hopefully, with the
presentation of this results we will provide support for further studies on the subject, in constant
transformation.
Key Words: Communication, Transmedia Storytelling, Connectivism
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Introdução
As formas comunicacionais mudaram de forma expressiva a partir das estruturas líquidas da
pós-modernidade, e para construirmos processos comunicacionais eficazes para a geração multimídia
precisamos compreender alguns conceitos. Um deles gira em torno dos conteúdos digitalmente
expandidos. Neste viés, um ambiente hiper é um espaço expandido. No campo do eCommunication,
como propõe José Luis Orihuela (2004), ele é construído a partir de links “inteligentes”, ainda que a
inteligência esteja mesmo nos autores do roteiro narrativo destes espaços.
Orihuela, em entrevista à revista La Tiza, produzido pelo Sindicato Argentino de Docentes
Privados, declara que devemos levar às salas de aula todos os recursos digitais que nossos estudantes
adotam no dia-a-dia. Uma necessidade mais que inevitável, apesar de atualmente pouco aproveitada
por uma maioria de educadores.
Carlos Scolari, no livro Hipermediações, apresenta um novo olhar sobre os conceitos já
conhecidos das teorias da comunicação, pois, para ele, as mudanças tecnológicas não chegam
somente na estrutura dos meios, mas também, e acertadamente, nos processos, nas linguagens e nas
relações entre emissor e receptores. O autor ainda defende um novo cenário comunicacional sobre
isto, onde a comunicação massiva deixou de existir e agora existe a comunicação democrática, muitos
a muitos, onde nós podemos ser os meios, como defende Dan Gillmor (2005).
Desta forma, o conteúdo digitalmente expandido se expande até as salas de aula. Mas fica uma
pergunta importante: como estão os processos de produção de conteúdo informativo e/ou educativo
para os meios digitalmente expandidos? E, junto, chega outra pergunta igualmente relevante: as salas
de aula estão preparadas para experimentar e/ou praticar estes novos processos de produção? Além
disso, os docentes adotam ambientes digitalmente expandidos e redes sociais para desenvolver seus
processos cognitivos? O que percebo é uma distância defensiva, ainda que o cenário esteja mudando,
muitas vezes dos próprios educadores frente aos novos formatos. Existem profissionais mais perto da
realidade, e este grupo está crescendo, mas o ideal seria um crescimento e um desenvolvimento mais
perto das salas de aula, e não como ocorre, apenas na academia.
A figura do professor não deixara de existir. Como comenta Scolari (2008), a história sempre
presenciou uma chegada de um novo meio e a absorção dos antigos pelo novo, e não o
desaparecimento. Mas as salas de aula não são um meio. Representa um ambiente para ensinar, trocar
experiências, mas não é o único. Imagino que se as salas de aula começarem a absorver de forma
expressiva as tendências sociais a troca de conhecimento entre professores e alunos será mais eficaz,
como já ocorre, de certa forma.
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Este texto tem como proposta desenvolver, baseado em conceitos teóricos, uma análise de
experiências de docência realizadas a partir de conceitos sobre narrativa transmídia e de
conectivismo, especialmente na blogosfera e em ambientes digitais e/ou redes sociais. Para tanto,
adotamos teorias de Jenkins (2009) e Scolari (2008) para compreender especificamente narrativas
transmídia e textos do teórico George Siemens para conhecer o conectivismo.
O conteúdo está dividido em tópicos numa construção cognitiva que acompanha a
possibilidade de fragmentação de leitura, oferecendo ao leitor a possibilidade de construir sua
narrativa a partir de um processo interativo de coautoria. Para tanto, desafiamos a uma leitura livre de
linearidade, onde cada tópico pode ser “acessado” de acordo com sua necessidade. Com a análise e a
reflexão que apresenta o texto adiante, acreditamos que a potencialidade dos que desenvolverem uma
reflexão sobre seus métodos adotados será cognitivamente expandida.
Discussões sobre conectivismo
As teorias de aprendizagem mais recentes têm como objetivo o conhecimento que é obtido
através do raciocínio e/ou experiências. Estão focadas na forma do processo de aprendizagem e não
no valor agregado, isto é, não estão preocupadas com o conteúdo aprendido.
Já o conectivismo tem o processo voltado ao indivíduo, não de uma forma individualista, mas
como resultado das conexões estabelecidas em redes sociais. As informações estão dispostas em
ambientes digitais a partir de tecnologia web 2.0, que são alimentadas por representantes da
sociedade, organizações e instituições, formando um fluxo de informações e constituindo a
aprendizagem individual.
Segundo o autor, “A nossa capacidade para aprender o que precisamos para amanhã é mais
importante do que aquilo que sabemos hoje” (SIEMENS, 2004, p.__). São estes, então, os princípios
do Conectivismo que Siemens (2004) postula:
- A aprendizagem e o conhecimento apóiam-se numa diversidade de opiniões;
- A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação;
- A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;
- A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que sabemos num determinado
momento;
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- Promover e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem contínua. A
capacidade de ver conexões entre idéias, conceitos e áreas de saber é uma competência crucial;
- A manutenção de um conhecimento atualizado e rigoroso é o objetivo de todas as atividades
de aprendizagem conectivistas;
- O tomar de decisões é, em sim mesmo, um processo de aprendizagem. Escolher o que
aprender e o sentido da informação que nos chega é visto através da lente de uma realidade em
permanente transformação. A resposta que agora é correta pode ser errada amanhã, devido a
alterações no clima informacional que afeta a decisão.
Sobre o tema, Siemens (2006) reitera em seu artigo que o crescimento e a complexidade do
conhecimento requerem, atualmente, que a nossa capacidade para aprender reside nas conexões que
estabelecemos com pessoas e informação, muitas vezes mediadas e/ou facilitadas pela tecnologia.
Ainda segundo Siemens, em seu texto, a importância da mudança do conhecimento interno para o
conhecimento externo é destacada pelo desenvolvimento da internet como estrutura conectada,
permitindo o desenvolvimento do conhecimento e da aprendizagem, e não apenas de dados e de
informação.
A análise baseia-se nas “cinco questões definitivas” enunciadas por Peg Ertmer (MERGEL,
1998 Apud SIEMENS, 2006) para distinguir uma teoria da aprendizagem (campo propriedades).
Siemens (2006) concluiu a partir da análise de Ertmer que passou a ser necessário pensar em outra
gama de teorias. A sociedade é outra, assim como a tecnologia oferecida, o que alterou os processos
cognitivos. As velhas teorias, para Siemens, já não são suficientes para compreender a aprendizagem,
e isso tem sido frequente no campo da educação, a partir de discussões entre educadores.
Siemens (2008) elenca cinco idéias que, do seu ponto de vista, são únicas no Conectivismo:
1. O conectivismo é a aplicação de princípios das redes para definir tanto o conhecimento
como o processo de aprendizagem. O conhecimento é definido como um padrão particular de
relações e a aprendizagem como a criação de novas conexões e padrões, por um lado, e a capacidade
de manobrar através das redes e padrões existentes.
2. O conectivismo lida com os princípios da aprendizagem a vários níveis – biológico/neurais,
concetuais e sociais/externos.
3. O conectivismo concentra-se na inclusão da tecnologia como parte da nossa distribuição de
cognição e de conhecimento. O nosso conhecimento reside nas conexões que criamos, seja com
outras pessoas, seja com fontes de informação, como bases de dados.
Página

| 21

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

4. Enquanto as outras teorias prestam uma atenção parcial ao contexto, o conectivismo
reconhece a natureza fluida do conhecimento e das conexões com base no contexto.
5. Compreensão, coerência, interpretação (sensemaking), significado (meaning): estes
elementos são proeminentes no construtivismo, menos no cognitivismo, e estão ausentes no
behaviorismo. Mas o conectivismo argumenta que o fluxo rápido e a abundância de informação
elevam estes elementos a um patamar crítico de importância.
A partir destes conceitos, segundo Siemens (2008), compreendemos os pontos principais do
conectivismo, uma teoria de aprendizagem contemporânea que considera a troca de conhecimento
entre atores sociais um caminho do conhecimento.
Linguagens transmídia
Com tantas mudanças no cenário sócio-comunicacional, não poderia ocorrer outra coisa senão
o surgimento de novos espaços e caminhos para a comunicação interpessoal e, alem disso, para os
processos comunicacionais. São espaços que surgem, um pouco para atender a uma demanda social,
onde as pessoas buscam encontrar seus iguais em interesses e gostos a partir de seus territórios,
quando necessário, virtuais. Além disso, são caminhos por onde tanto o receptor/usuário, agora
também autor, como os produtores de conteúdo comunicacional estão seguindo para alcançar seus
objetivos. Estes espaços e caminhos dividem-se em redes sociais diversas e linguagens “inovadoras”,
como a transmidiação. Mas dentro deste mundo transmidiático existem espaços destacados, como as
redes sociais.
Para compreender a transmidiação, devemos destacar que o conceito surge a partir da
terminologia trans-media music, proposto por Stuart Saunders Smith no ano de 1975 para definir uma
mescla de melodias em uma única obra. Em seguida, o termo foi utilizado por Marsha Kinder (1991)
para a comunicação, denominando a estrutura narrativa como intertextualidade transmídia. Por fim,
teóricos como Henry Jenkins e Carlos Scolari adotam o termo narrativa transmídia ou transmedia
storytelling com freqüência para produtos de entretenimento, mas também em outros campos, como
educação e informação, tendo como característica fundamental a reconstrução cognitiva a partir de
múltiplas plataformas.
É importante sabermos que, apesar de tantos equívocos conceituais proliferados na academia,
até mesmo por um “modismo teórico”, Jenkins (2009, p.135) apresenta uma definição clara sobre
transmídia. Para o autor:
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Uma história transmídia se desenvolve através de múltiplos suportes
midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o
todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que sabe fazer melhor –
a fim de que uma história possa ser introduzida em um filme, ser expandida para a
televisão, novelas e HQ; seu universo possa ser explorado em videogames ou
experimentado como atração de um parque de diversões.

Estas revisões se justificam em parte pelo novo espaço que ocupa a sociedade, agora binário,
composto por combinações sequenciais de 0 e 1 produzidos a partir de pulsos eletroeletrônicos.
Nestes espaços estão as redes sociais, compostas pela blogosfera (o mundo dos blogs), o microblog
Twitter, o YouTube e o Vimeo, o MySpace, o Facebook, o Google+, dentre outros. São espaços onde
o usuário pode publicar seus conteúdos textuais, criar o layout de sua forma preferida ou então
publicar conteúdos em linguagens múltiplas, como fotografias, vídeos, musicas, e até utilizar parte de
seu tempo com jogos eletrônicos disponíveis. Além disso, pode “receber a visita de amigos, e
encontrar novos amigos”.
Uma das principais características das redes sociais é a circulação de conteúdo. As redes
sociais são espaços destacados, inclusive, para repercutir um conteúdo publicado. Isso se
potencializou a partir dos espaços que otimizam as relações entre pessoas, como o Facebook e o
Google+, que oferecem uma avançada e atualizada forma de distribuição de conteúdo pelos
integrantes de suas redes pessoais, fazendo uma multiplicação do conteúdo pelos “nós” com outras
redes de usuários, inclusive.
A blogosfera é constituída por espaços abertos, onde as pessoas podem escrever em seu lugar
real-virtual e ao mesmo tempo abrir sua publicação para comentários enquanto constrói uma rede de
interessados, de usuários, que compartilham temáticas ou opiniões e, além disso, fazem com que a
informação, o conceito, ou a filosofia, circule entre eles.
Entre os blogs, destaca-se atualmente o microblog Twitter, que por sua velocidade e
objetividade (utiliza uma linguagem de SMS, inclusive) faz com que a circulação de informação seja
quase instantânea, inclusive com possibilidades de oferecer diversas linguagens (foto, vídeo, áudio e
mapas), além de links para postagens externas. O alcance do Twitter é tão expressivo que professores
adotam numa frequência crescente o microblog para comunicar-se com seus alunos. Como define
Orihuela (2011, p.7), “Twitter é uma ferramenta paradoxal: nunca foi tão simples fazer algo tão
complicado, nem tão complicado fazer algo tão simples”. Por ser tão simples, é ao mesmo tempo
prático e aberto à circulação da informação.
Por uma Educação Transmídia
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Diante de um contexto social de conteúdo convergente em que os indivíduos e as
organizações encontram-se cotidianamente expostos às mais diferentes interfaces: livros,
computador, celular, revistas, utilizando-as para os mais diferentes fins: divertir, educar, vender, de
produtos a idéias e também para contar estórias. Neste artigo pretendemos situar as narrativas
transmídia como importante e beneficiado recurso escolhido pelos modelos comerciais para contar
estórias na contemporaneidade.
Tais narrativas possuem algumas características essenciais, tais como; tempo/local, enredo,
personagens, mitologia, trama e preocupação com a audiência. Porém, a construção do seu
significado é ampliada mediante as múltiplas plataformas midiáticas em que pode estar inserida.
Sendo assim, cada mídia fará sua contribuição diferenciada na construção do sentido ao estabelecer
com o receptor uma particular forma de interação. Além disso, a compreensão da narrativa transmídia
é construída de forma diferenciada e colaborativa pela audiência. Os sujeitos desenvolvem um
comportamento migratório que troca informações, estabelece diferentes vínculos e articulações de
convergência de conteúdos, cria comunidades, e inclui suas experiências de vida neste processo
intenso, que é ao mesmo tempo criativo e socializador.
Sendo assim, o pensamento convergente está remodelando a cultura popular, impactando a
relação entre públicos, produtores e conteúdos de mídia. A transformação dos meios de comunicação
não pode ser reduzida a uma transformação tecnológica, uma vez que se trata de uma transformação
dos níveis culturais/protocolos, ou nas palavras de Jenkins (2009) de práticas sociais e culturais.
Mediante a infinidade de estímulos e informações aos quais todos estão submetidos, é
somente na associação, na comunicação entre nós que podemos juntar estas informações extraídas do
fluxo e atribuir-lhes significado, construindo um conhecimento que é essencialmente colaborativo. A
produção coletiva de significados (LÈVY, 1993), o poder midiático coletivo está na associação de
recursos e união de habilidades a princípio para fins de entretenimento, mas acreditamos que é
também possível pensar estas potencialidades para fins educacionais. Seguem abaixo uma série de
questionamentos pertinentes à investigação desta problemática.
A partir de sete características básicas presentes na Cultura da Convergência, a saber:
Espalhabilidade e “aprofundabilidade” (drillability), continuidade e multiplicidade, imersão e
extratabilidade, construção de universo (história, personagem e mundo, serialidade, subjetividade e
performance, e trazendo o debate para o campo de atuação mais específico da Educação, torna-se
interessante investigar como seria possível utilizá-las como potencialidade para contar estórias,
levando em consideração que estas devem atender a algumas características essenciais ? Como
contá-las de maneira mais atraente?
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Em tempos de inteligência coletiva e estratégias de marketing de entretenimento cada vez
mais agressivas se faz necessário pensar como tais recursos podem ser apropriados pelo contexto
educacional, questionando assim a aplicabilidade necessária ou não das narrativas transmídia como
forma de assegurar o engajamento e a aprendizagem colaborativa de conteúdos expostos pelos meios
de comunicação. Segundo Gomez (2010), a execução de projetos transmídia deve conter os seguintes
elementos: ousadia, visão, engajamento, informação, vivência, provocação, aprendizado, educação,
musica, design, ação, humor, sentidos, jogo e mudança.
Segundo Jenkins (2009), os jovens e adolescentes de hoje aprendem com as narrativas
transmídia a expandir universos ficcionais cada vez mais complexos, seja na TV, na internet ou nos
jogos. O desafio para a Educação no contexto atual não é fazer com que estes aprendam, mas
promover outras formas de aprendizado que não seja mais linear, expositivo, unilateral e impositivo,
mas múltiplo, ampliado e, sobretudo participativo, sendo assim mais coerente com a realidade que os
cerca e com os estímulos aos quais estão submetidos.
De acordo com Long (2010) o estudo das narrativas transmídia pode favorecer e ampliar as
possibilidades de interação do aluno em sala de aula, desde que o professor mobilize os alunos a
trabalhar em equipe, incentivando-os a produzir uma espécie de comunidade de conhecimento para
construir coletivamente o significado de uma estória que pode ser acessada através de diferentes
mídias e a aprendizagem pode ocorrer a partir das comunidades de conhecimento1.
Respeitando o interesse e as preferências de cada aluno, pode ser estimulada a troca de
informações no grupo para que todos possam apreender diferentes visões da mesma narrativa e a
partir da discussão desta técnica é possível aproximar os alunos do processo de criação das indústrias
que dão forma a estes meios de comunicação. O autor assim descreve as possibilidades de utilizar as
narrativas transmídias no contexto educacional:

1

Essas comunidades oferecem o que Jim Gee chama de “espaços de afinidade”, onde os alunos podem aprender
muito sobre a escrita através de (re) imaginar a continuação das histórias dos personagens (como Harry Potter ou Edward
e Bella em Twilight), num espaço mais igualitário de aprendizado do que hierárquico, de cima para baixo, a estrutura
típica
que
encontramos
na
sala
de
aula.
Disponívelem:http://www.revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-entrevista/transmidia-a-narrativa-da-atualidade.
Acesso em: 30/03/2011.
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Uma história transmídia pode oferecer aos estudantes em sala de aula a
oportunidade de se educarem uns aos outros em diferentes tipos de mídia.
Proporciona um espaço para que os alunos corram atrás de um conhecimento
adicional sobre a construção das histórias fictícias, escrevam novas histórias sobre os
personagens no mundo e aprendam a ver cada componente não apenas como um
pedaço de uma história, mas como um objeto criado no âmbito de um ecossistema
cultural e financeiro (LONG, 2010, p.__).

A partir da mesma perspectiva, Fleming (2011), o fato dos alunos transitarem com
propriedade por diferentes plataformas de mídia em busca de informações e significado para as
estórias contadas propõe a necessidade de ser pensado um novo sistema educacional que se utilize
destas novas potencialidades e no qual as crianças possam aprender de forma também envolvente,
inovadora e transformadora.
Uma vez considerando estas novas condições os alunos ganhariam voz própria e
engajamento2, sendo capazes de fazer conexões para si e para o mundo em torno deles, em um
diálogo constante com seus familiares e suas experiências de vida. Uma escola bem sucedida,
portanto será aquela em que seja possível construir relacionamentos, partilhar recursos e se conectar
com as necessidades da comunidade em ambientes e mundos ampliados por narrativas transmídias
que por sua vez conectam tecnologias, línguas, culturas, experiências de vida com potencial para e
transformar alunos, pais, professores, administradores em uma coesa comunidade de ação.
Tansmedia Storytelling na educação
Até agora, conceituamos os temas necessários para desenvolver este trabalho. É impossível
desenvolver uma análise sobre algo sem compreender os conceitos fundamentais que circundam o
estudo, ainda mais quando a temática é inovadora e/ou pouco estudada em profundidade, mesmo que
já conte com algumas publicações que ofereçam parâmetros interessantes. Neste sentido, após
oferecer os conceitos, estamos aptos para observar e exemplificar a utilização de redes sociais,
blogosfera e narrativa transmídia para o campo da educação. Para tanto, desenvolvemos a seguir
alguns estudos de casos múltiplos, de caráter descritivo/analítico sobre o tema. Foram escolhidos
como objetos de análise experiências sobre a utilização do Facebook por universidades espanholas e
pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, e pelo Twitter por um professor da
Universidade Federal de Pernambuco. Por fim, oferecemos, com base nestas análises, uma sequência
de possibilidades que podem ser exploradas para a produção de conteúdos transmídia para a
educação.

2

Atualmente já estão disponíveis no mercado Kits nos quais a criança cria seu próprio livro, da capa ao
conteúdo, edita, e depois publica na rede: IlluStory Make Your Own Story Kit.
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No campo das redes, um interessante estudo produzido na Espanha apresenta a utilização de
redes sociais por universidades espanholas. A análise desenvolvida pela Totem Guard Educación
(2011), uma empresa especializada em soluções tecnológicas para empresas e que tem uma divisão
educacional, apresenta interessantes possibilidades de difusão a partir de redes sociais, neste estudo
especificamente contemplando o Facebook. Porém, isso não significa que o site de relacionamento
criado por Mark Zuckenberg seja melhor que os outros espaços sociais na internet.
Numa onda de numerologias vivida por pesquisadores espanhóis (10 formas de se fazer
Jornalismo eletrônico e 8 ferramentas do Twitter para comunicação, de por José Luis Orihuela, por
exemplo), Totem Guard Educación apresenta 15 maneiras em que as universidades espanholas estão
usando Facebook. Tópicos que apresentam sugestões concretas e partir de experiências reais. O
estudo apresenta diversos temas, destacando-se alguns no campo da educação, já que este estudo não
observa publicidade a partir de meios digitais.
Um dos temas de destaque é a oferta de busca de livros disponíveis na biblioteca a partir do
Facebook. Essa é uma forma de incentivar a pesquisa e a leitura e, acima de tudo, colocar o estudante,
muitas vezes distante do acervo bibliográfico das instituições de ensino, essencialmente no Brasil,
onde os índices de leitura apresentam baixas cifras. Essa iniciativa foi disponibilizada pela
Universidade Carlos III de Madri.
Outra interessante iniciativa analisada pela Totem Guard foi a circulação de notícias do blog
institucional a partir do Facebook, já que a freqüência dos estudantes neste espaço midiático é
crescente. A iniciativa apontada foi observada na Fundação Universitária de San Pablo CEU, mas é
comum observarmos tal ação em outras instituições.
Mas, dentre as ações observadas, a que merece maior destaque foi a criação de una rede social
de conhecimento pela Universidade Internacional Menéndez Pelayo. O espaço tem como proposta a
discussão sobre temas relacionados ao conhecimento geral, à eixos transversais entre carreiras e,
acima de tudo, entre os sub-grupos formados dentro desta rede. Isso significa instigar a busca do
conhecimento a todo o instante, proporcionando a criação do hábito da curiosidade cognitiva nos
estudantes da instituição.
Outra instituição que utiliza de forma eficaz o Facebook para promover conhecimento é a
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil, especificamente o curso de Jornalismo. Os próprios
estudantes criaram um grupo de usuários, convidando os professores a participarem do mesmo. Neste
espaço, dúvidas são tiradas diretamente com o professor, além da promoção de debates entre
professores e alunos sobre temas relacionados às aulas e a divulgação de textos para leitura, muitas
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vezes publicados originalmente em blogs criados pelos professores. Ocorre que os alunos acabaram
adotando o Facebook de tal forma que reuniões virtuais foram realizadas entre os integrantes da
Comissão de Organização da Semana de Comunicação de 2011, ao ponto, inclusive, de prestarem
contas dos gastos do evento naquele espaço. Isso demonstra não somente a eficiência do espaço no
que diz respeito à circulação de informação, mas também o fascínio da geração multimídia por este
espaço, diferente de gerações anteriores.
No campo da docência, destaco neste estudo a frequente comunicação entre professor e
alunos a partir do Twitter pelo professor Rogério Covaleski, do departamento de Comunicação Social
da Universidade Federal de Pernambuco. Rogério, constantemente, informa atividades e prazos aos
alunos a partir de seu Twitter. Claro que para a eficácia deste processo é necessário que todos os
estudantes acompanhem o Twitter regularmente, especificamente no canal do professor. Mas isso,
Covaleski tratou de solucionar, definindo logo em sua primeira aula o espaço como canal de contato
entre os membros do grupo.
Os meios de comunicação estão se modificando. A cada dia, observamos mais estudantes
adotando as redes sociais para comunicar-se ao invés do email, condenado a acabar, ou a se
transformar num meio acessório, utilizado para fins específicos. Segundo números apresentados pelo
Ministério de Tecnologia, Informação e Comunicação da Colômbia a este estudo, no país há uma
conta de email para cada 1,3 contas no Facebook. Se considerarmos que é normal uma pessoa possuir
mais de uma conta de correio eletrônico, podemos considerar que existem pessoas que não possuem
mais email, mas seguem nas redes sociais.
Ainda neste estudo, observamos uma curva ascendente do Twitter, que está um pouco abaixo.
Para cada conta de e-mail no país, existe 0,84 conta do popular microblog. Porém, vale ressaltar que
pelo ritmo de crescimento, o Ministério de TIC acredita que em menos de um ano o numero de contas
do Twitter já tenha superado o correio eletrônico.
Mas ainda podemos explorar mais estes novos espaços transmidiáticos para criar um contato
constante com nossos estudantes. Para tanto, precisamos conhecê-los e analisar como eles são
utilizados pelo nosso corpo discente. Além disso, é fundamental explorar narrativas interativas,
participativas, desafiando o estudante a um processo de comunicação que seja informativo e lúdico ao
mesmo tempo, como já ocorre nestes meios, naturalmente. É importante incentivar a utilização das
redes pelos alunos, e não recriminar, até porque isto seria algo sem resultado algum.
Considerações
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A sociedade possui uma linguagem contemporânea, específica desta geração multimídia.
Uma linguagem composta por multiplicidade discursiva, polifônica, onde uma única forma
comunicacional não é suficiente para atender às expectativas dos receptores, agora usuários. E em
meio a estes receptores estão os estudantes contemporâneos, que buscam uma multimidialidade de
linguagem em sala de aula.
Ao mesmo tempo, os estudantes fazem parte de um grupo de cidadãos que possuem seus
espaços virtuais, midiáticos, onde podem escrever seus pensamentos, suas opiniões e, em diversos
casos, suas manifestações ou informações. São os seres-meios, que a cada momento substituem o
conceito de aldeia global por aldeia glocal, onde a globalidade se transforma num cenário duplo, que
pode ser global em alguns momentos, mas também local em outros.
Dentro destes parâmetros, a narrativa transmídia é uma forma de comunicação viável, pois
oferece a multimidialidade a partir de uma estrutura hipermídia. Além disso, a intertextualidade
narrativa transforma a narrativa numa forma ideal para compartilhar com a geração multimídia
conteúdos informativos.
Neste cenário, é fundamental e viável pensar em sistemas educacionais que contemplam a
narrativa transmídia na construção cognitiva, onde as redes sociais e a blogosfera podem ser
interessantes plataformas para se armazenar conteúdos educacionais. Nestes espaços, a circulação de
conteúdo informativo e a possibilidade de discutir a respeito do conteúdo são os diferenciais mais
expressivos, mas também podemos aproveitar a mobilidade na produção de conteúdo.
Os responsáveis pelos processos educativos oficiais (pois considero que na sociedade
contemporânea todos são de certa forma, responsáveis por processos de formação, de transformação)
não têm mais o direito de olhar para as tecnologias digitais e as novas narrativas de forma negativa. E
se têm o direito, não deveriam observar estas possibilidades de tal forma, pois seus estudantes, o seu
público, a sua audiência, já integra este mundo. E mais: formam este ambiente, criam seus conteúdos
de forma colaborativa, avaliam e promovem a circulação destes e de outros conteúdos a partir das
redes sociais. Nosso papel, como educadores, é formar bons buscadores, pessoas que tenham
competência informacional, acima de tudo.
A partir deste ponto-de-vista, reforçamos o que Jesús Martin-Barbero declarou numa
conversa informal em Bogotá, Colômbia, sobre os meios e as mediações. Para o autor, mundialmente
conhecido pelo conceito, este processo mudou de tal forma que hoje em dia só podemos imaginar
num cenário: a re-mediação, onde o mediado é também o mediador, num constante processo de
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construção e reconstrução de conteúdos, como prossumidores 3 . Um looping conceitual e
interpretativo que, provavelmente, não terá fim.

3

Prossumidor é o novo status do cidadão, antes consumidor de conteúdo midiático, e que agora também assume
o papel de produtor.
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Abstract
Exergames are an emerging form of videogames aimed to leverage the advantages of sports
and exercise in order to support physical, social and mental health benefits. This study aims at setting
out an overview of networked exergame and its usefulness for physical education in cyberspace. A
literature review was carried out to investigate the gameplay and the physical demands of some
networked exergames. Results emphasize the need for multidisciplinary work between the health
sciences, especially physical education, and the field of exergame design. In education, networked
exergames have the potential to be incorporated in distance education and e-learning. Also, the
combination of flow with instructional strategies can result in high level of student‟s motivation.
Palavras-chave: Exergame, Educação Física, Teoria do Fluxo
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1. Introdução
Recentemente, devido à disponibilidade de utilização de tecnologias de sensoriamento e
rastreio, uma nova classe de jogos surgiu, combinando videogame e exercício físico (Suhonen et al.,
2008). Active videogame, active gaming ou exergame (EXG) são termos usados para definir um novo
fenômeno de videogame, no qual a interface de esforço permite uma nova experiência.
O interesse em EXG é notado em vários campos, principalmente nas Ciências da Saúde
(Vaghetti & Botelho, 2010), em áreas como Medicina, Fisioterapia e, particularmente, a Educação
Física (EF) que, devido à possibilidade de incorporá-los no currículo, tem atraído a atenção dos
educadores em escolas e universidades. De acordo com teorias pedagógicas (Bracht, 1999), os
conteúdos da Educação Física (CEF) são os esportes, a dança, a luta, a ginástica e os jogos, o mesmo
encontrado nas narrativas dos EXG. Esse jogo pode ser usado como uma ferramenta pedagógica para
a educação presencial ou não presencial, por ter potencial para entretenimento e por possibilitar a
aquisição de um estilo de vida saudável, ao estabelecer uma mudança social (Nadler, 2008) a partir de
uma sala de aula virtual.
A educação a distância existe desde o início do século XIX, quando foram desenvolvidas
propostas educativas sem a necessidade da presença física, ou seja, os materiais eram distribuídos
pelo correio, por rádio e, mais tarde, pela televisão (Mustaro & Leite, 2008). A educação a distância,
do ponto de vista físico, foi marcada pela separação entre professor e a participação de alunos em
grande escala. Já o e-learning é uma proposta mais recente, relacionada à utilização de meios
eletrônicos nos processos educativos, com vistas a substituir a comunicação e interação face a face
pelas atividades on-line (Guri-Rosenblit, 2005).
Algumas escolas no estado da Califórnia - EUA, segundo Trout & Zamora (2005), incluíram
em seus programas de EF o game Dance Dance Revolution (DDR), como integrante do currículo.
Hansen e Sanders (2010) investigaram seis estudantes de ensino fundamental, os quais participaram
de uma experiência intitulada activegaming, ao longo de oito semanas de aulas de educação física,
com a utilização de EXG. As descobertas do estudo citado sugerem que os EXG podem ser usados em
aulas de educação física do século XXI para aumentar os níveis de atividade física em crianças.
Entretanto EXG podem ser utilizados no ciberespaço como um espaço para o ensino não
presencial? Yaman (2009) investigou a opinião de estudantes de EF, sobre esta temática, os
resultados revelaram que a maior pontuação negativa foi encontrada em relação à possibilidade do
ensino a distância de conteúdos da EF. Os estudantes também afirmaram que compensar as faltas em
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aulas práticas no campo da EF é importante, mas infelizmente é impossível compensar tais faltas
através das tecnologias de educação a distância.
Portanto, o objetivo desta pesquisa bibliográfica foi investigar os EXG (consoles e jogos) em
rede e sua utilidade para a Educação Física, com vistas a: a) Investigar as capacidades físicas exigidas
nos jogos; b) explorar a possibilidade de utilização na educação a distância e e-learning;
2. Método
A partir da contextualização apresentada, foram realizados um estudo e análise dos consoles
domésticos vendidos no Brasil (EXG domésticos) XBOX 360 Kinect, PS3 Move, Nintendo Wii e as
últimas pesquisas publicadas sobre novos protótipos de EXG (Design de EXG), encontradas nos
seguintes bancos de dados: ISI Web of Knowledge, Science Direct, PubMed (EUA Biblioteca Digital
de Medicina), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ACM (Association for
Computer Machinery) e Citeseer (Scientific Literature Digital Library, banco de dados de pesquisa
em computação).
As seguintes palavras, termos e operadores booleanos foram utilizados para investigar
pesquisas publicadas em periódicos e trabalhos apresentados em reuniões científicas para Design de
EXG: (Exergame OR Exergaming OR "exertion interface" OR "active vídeo game" OR "Nintendo
Wii") AND (videogame OR "videogame" ou "jogo de vídeo Active") AND ("Educação Física" OU
"Atividade Física"). Os games relativos aos EXG Domésticos foram investigados em suas próprias
webpages. Devido ao fato de alguns jogos não apresentarem características de jogo, não suportarem
jogabilidade em rede e também não serem um EXG, foram estabelecidos os seguintes critérios de
exclusão: a) não ser um jogo; b) não ser um jogo em rede; c) não ser um EXG.
3. Resultados e discussão
Foram encontrados 16 games com novos protótipos de EXG o qual foram classificados no
grupo Design de EXG, outros 57 games foram encontrados e classificados para o grupo EXG
Domésticos.
3.1 - Capacidades físicas exigidas
O console EXG difere dos videogames sedentários, devido ao esforço físico e às capacidades
físicas exigidas pelo jogo. Na verdade, todos os videogames demandam atividade cognitiva e tempo
de reação auditivo e visual, além da coordenação dos dedos para a manipulação do joystick durante o
jogo. No entanto, o console EXG exige outras capacidades físicas, como a resistência (R),
coordenação motora geral (G) e de membros superiores (Gu), a velocidade de movimento dos
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segmentos corporais (V), a força (F), o equilíbrio (E) e a flexibilidade para suportar a jogabilidade e o
enredo dos games. A habilidade motora para jogar EXG envolve a utilização de um conjunto de
capacidades físicas; assim, cada game exige níveis diferenciados de capacidades. Optou-se, nesta
pesquisa, por apresentar as capacidades físicas mais evidentes em cada jogo investigado.
No grupo Design de EXG, alguns pesquisadores têm trabalhado em interfaces de esforço
entre usuários separados geograficamente. Jogos como futebol, tênis, boxe, voo, e airhockey foram
explorados dentro do ambiente virtual. Mueller et al. (2003) desenvolveram o game Breakout for
Two, um jogo de futebol entre duas pessoas, de quem é exigida a habilidade motora de chutar a bola,
requerendo basicamente G e R. O jogo é semelhante a uma partida de tênis, disputada entre dois
oponentes equidistantes, os quais estão posicionados em salas com sistema de videoconferência,
através do qual podem visualizar o movimento do adversário. Baseado nos mesmos princípios,
Mueller et al. (2006), Mueller et al. (2007) e Mueller et al. (2008), desenvolveram respectivamente os
games Airhockey, Table tennis for three e Shadowboxing over a distance, por meio dos quais dois ou
mais jogadores podem jogar online. Os jogos exigem do jogador basicamente as capacidades físicas
Gu, R e V, para as habilidades com os membros superiores no Airhockey e no tênis de mesa,
enquanto no Shadowboxing, o jogador necessita de muita R, G e V para dar chutes e socos contra
adversários no ciberespaço. Outros dois jogos foram desenvolvidos por Mueller et al. (2007),
FlyGuy, um simulador de voo que exige do jogador Gu e Push'N'Pull, o único game que exige F nos
membros superiores, além de G.
Ahn et al. (2009) desenvolveram o Exertainer, um sistema de entretenimento interativo,
composto por uma esteira ergométrica e pelo game Swan Boat. Neste game o jogador deve correr na
esteira para a movimentação de um barco. Gestos com as mãos também são usados como dados de
entrada, através de um sensor acoplado em uma pulseira, para as atividades adicionais, entre elas, a de
atacar os adversários, no qual o esforço do exercício é aumentado pela inclinação na esteira e aumento
de velocidade. Cheok et al. (2004) criaram o Human Pacman, que utiliza a tecnologia de realidade
aumentada para criar o ambiente do jogo. Usando um sistema HMD (Head Mounted Display), o game
tem a mesma lógica do tradicional PacMan, no qual uns jogadores se transformam nas bocas que
precisam comer os as barrinhas, enquanto outros se transformam nos fantasmas que as perseguem. O
game acontece em um ambiente real e a tecnologia de realidade aumentada permite a interação entre
ambos, a realidade e o virtual; fisicamente, a exigência é a corrida.
Outro jogo que utiliza a tecnologia de realidade aumentada é o Kick Ass Kung-Fu,
desenvolvido por Hämäläinen et al. (2005). Sua dinâmica constitui a captura e a reconstrução dos
movimentos dos jogadores no ambiente virtual em tempo real, de modo que o lutador possa lutar
contra inimigos virtuais. O jogo foi desenvolvido com a participação de 46 praticantes de diversas
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artes marciais: capoeira, karatê, taekwondo Taido, aikido, jiu-jitsu, judô, kickboxing, hapkido,
parkour, kung fu, krav maga, kali, e kendo. Além disso, Kick Ass Kung-Fu pode ser utilizado não
apenas para melhorar as capacidades físicas envolvidas como R, G e V, mas para a competição
desportiva, a educação corporal e o ensino das artes marciais.
A tecnologia do telefone celular também tem sido utilizada para a promoção da saúde: Laikari
et al. (2009) usaram a mobilidade com vistas ao entretenimento e motivação dos usuários para o
exercício, testando os protótipos em 1489 indivíduos com idade entre 13 e 75 anos. No game Fitness
Adventure, o jogador precisa caminhar ou correr, entrar em locais previamente determinados pelo
jogo e registrados no dispositivo móvel através do sistema GPS, enquanto que o gameplay do
Figuremeter utiliza um pedômetro e um ciclômetro para mensurar a atividade física do jogador.
Outro protótipo que também usou os mesmos princípios foi o game NEAT-o-GAMES, desenvolvido
segundo a proposta de Kazakos et al. (2008), no qual correr ou caminhar também faz parte do enredo
do jogo.
Jogos de dança são também bastante populares, como o DDR, jogado como arcade games,
fliperamas ou mesmo em consoles domésticos. Khoo et al. (2009) utilizaram a tecnologia de
realidade mista para criar um jogo de dança no estilo DDR, o Age Invaders, que exige basicamente G
e R. O protótipo foi testado em 49 alunos, objetivando a interação social entre crianças e familiares e
o incentivo à atividade física. O Interactive slide constitui outro exemplo de jogo cujo objetivo é a
interação social, desenvolvido por Adillon e Pares (2009), com a participação de 971 indivíduos de
idades entre 3 e 59 anos, os pesquisadores defendem a possibilidade de que o jogo esteja disponível
nas escolas e parques públicos.
Games usando bicicletas ergométricas também têm sido desenvolvidos; o game Heart Burn
Game foi testado em trinta estudantes universitários e desenvolvido por Stach et al. (2009). Seu
mecanismo de interface é baseado na frequência cardíaca, capaz de verificar o esforço individual,
permitindo que seja utilizado por jogadores de diferentes níveis de aptidão física. Outro jogo que
também oferece grande interatividade é o UbiBall, desenvolvido por Easterly e Blachnitzky (2009) e
testado em doze crianças com idade entre 7 e 9 anos. O game exige R para a movimentação corporal
e G para arremessar uma bola, que emite sinal sonoro e luzes, de acordo com o gameplay.
3.1.2 - EXG Domésticos
Os jogos de dardo, boliche, basquete e futebol americano e Mario Sport Mix exigem do
jogador Gu, enquanto que os jogos de golfe exigem um trabalho cardiovascular um pouco mais
intenso, devido à velocidade com que os membros são movimentados durante as partidas. A realidade
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virtual do game Tiger Woods, em todos os consoles, proporciona um excelente ambiente de
aprendizagem, tanto das regras do esporte quanto das técnicas desportivas e do auxílio para
treinamento. Outro esporte bastante praticado, principalmente no Brasil, é a sinuca, simulada no jogo
Hustle kings, no qual o jogador necessita de precisão nos membros superiores para realizar as tacadas.
Os games de esporte mais exaustivos, do ponto de vista fisiológico, são os de raquete, pois o jogador
executa repetidos movimentos com os braços, simulando o forehand e o backhand, com velocidade
relativamente alta, exigindo do jogador Gu, R e V durante a partida (Graves et al., 2007).
Games como Shaun White Snowboard, Figure Skating e Skiing tornam possível experimentar
esportes restritos a regiões frias e com equipamentos relativamente caros. O console Wii possui o Wii
Fit, uma plataforma que mensura a força-peso e o COP (centro de pressão), através da distribuição da
força-peso na plataforma, enquanto o XBOX 360, através do kinect, possibilita o trabalho de E no
chão.
O controle do E é uma tarefa complexa para o sistema neuromuscular; em ambos os consoles,
o equilíbrio do jogador é resultado de feedback intrínseco (informação visual e sistema
propriocepção). Porém, no sistema Wii Fit, o sistema proprioceptivo tem uma tarefa a mais: analisar a
distribuição do peso corporal ao longo da plataforma (Clark et al., 2010).
Os jogos SingStar® Dance, Michael Jackson: The experience, Dance Masters e Zumbafitness
possuem uma característica diferenciada dos demais games: a mistura da dança, do videogame e da
música torna os jogos de dança muito atrativos. O melhor exemplo é o DDR da empresa Konami que,
desde 1998, vem obtendo sucesso. Além disso, o Dance Masters do XBOX 360 Kinect possui enredo
em realidade aumentada, sendo o jogador o seu próprio avatar. Dessa forma, além de desenvolverem
a G, promovem um elevado gasto calórico, contribuindo para melhorar a R cardiovascular.
O enredo do jogo The Fight é baseado em lutas de rua, nas quais o jogador utiliza de técnicas
de boxe para vencer os adversários. Outro aspecto interessante que potencializa o gasto calórico é o
aumento da V dos braços para executar os golpes de boxe, associado a um tempo prolongado de
exercício, já que vencer o jogo implica lutar contra novo adversário ou inimigo. Outros jogos de luta
com jogabilidade em rede são Kinect Sports (boxing), Deca Sports Freedom (boxing) e Deca Sports 3
(fencing); todos eles exigem um trabalho de R. Assim como os games de dança, os de luta são os
games com maior gasto calórico e são citados como ferramentas eficazes na promoção da saúde e
atividade física (Graves et al., 2007; Lanningham-Foster et al., 2006).
O game Yoostar é um jogo que desenvolve a habilidade de representação, visto que o enredo
exige que o jogador represente um personagem de um filme, em um determinado episódio; dessa
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forma, a Gu por imitação é exigida dos jogadores. Outro game que também exige a Gu é o Buzz!, o
enredo é um quiz musical. Os games de tiro fazem sucesso devido ao enredo dramatizado e também
exigem Gu do jogador. Alguns exemplos: Time Crisis: Razing Storm, The Lord of the Rings:
Aragorn's Quest e The Shoot. A Gu também é exigida no PlayStation®Move Heroes, no qual o
jogador, em um enredo também bastante dramatizado, precisa lutar contra inimigos; para isso, ele usa
espadas e outras armas. Entretanto, o game Beat Skeycher possui um enredo diferente, no qual o
jogador é desafiado a desenhar e a pintar: uma mistura de game e paintbrush, que também utiliza a
realidade aumentada, proporcionando interatividade e diversão.
Os jogos Excitebots: trick racing e Joy Ride são jogos de corrida, para os quais a Gu é exigida.
O game Sonic Free Riders também é um game de corrida; contudo, os comandos estão nos membros
inferiores: em uma espécie de prancha virtual, o jogador precisa equilibrar-se para realizar as curvas e
percorrer o ambiente do jogo; também é exige a G em alguns momentos. No game Marble Saga
Kororimpa também é exigido G e E, nele, o jogador precisa guiar uma bolinha por diferentes
percursos; o jogo permite utilizar o Wii Fit ou os Wii remotes.
No jogo Boom Blox Bash Party, os jogadores precisam de Gu para derrubar blocos e usar
lasers para salvar personagens enquanto explodem caixas. O Kinect Adventure exige G em seus cinco
jogos de aventura (20 thousand leaks, space pop, river rush, rallyball, reflexridge), para tapar os
buracos, estourar bolhas, rebater bolas, esquivar-se de obstáculos em cima de um carrinho de trem e
ainda E para descer em uma corredeira dentro de um bote.
O Guitar Hero é um clássico entre os games, atualmente, possibilita a utilização de guitarras
onde os controles podem ser acoplados. PS3 Move e Nintendo Wii possuem uma variedade de jogos
com o mesmo enredo e as variações entre eles são basicamente as músicas. O enredo do jogo exige
Gu para executar acordes de guitarra em músicas de cantores ou bandas de rock mundialmente
conhecidas. O Rock Band possui as mesmas atribuições do Guitar Hero, entretanto, agora colocando
em cena outros jogadores: os músicos da banda, baixo, bateria e vocalista, todos integrando um time
que deve executar os comandos com precisão; o baterista, portanto, precisa de G para realizar as
batidas. Outros jogos que utilizam o enredo do rock‟n roll são o DJ Hero e o Ultimate Band. No DJ
Hero, o jogador precisa de Gu para efetuar mixagens nas músicas e o game Ultimate Band exige G
dos jogadores para simular acordes de guitarra e bateria em instrumentos invisíveis, como nos
concursos de air guitar.
3.2 - Possibilidades de utilização na educação a distância e e-learning
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Huizinga (2005) relata que o jogo habita a vida de diferentes instituições educativas formais e
informais e ainda faz parte da sociabilidade humana de maneira lúdica, alegre e prazerosa. Logo, o
jogo é o grande conteúdo da Educação Física; nele, toda a cultura do movimento humano pode ser
absorvida; é a forma lúdica de ensinar os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e o próprio jogo.
Os EXG investigados nesta pesquisa permitem que os CEF possam ser transportados para o
ciberespaço, possibilitando que conteúdos teórico-práticos da EF sejam trabalhados a distância. A
constatação admite que, assim como no Second Life, indivíduos separados geograficamente possam
se encontrar para uma reunião em um ambiente virtual; jogadores também podem se encontrar em um
ambiente virtual para um jogo de tênis em dupla, sendo um deles o professor.
Independentemente do nível educacional – ensino fundamental, superior ou educação não
formal – a referida situação hipotética amplia os conceitos sobre educação corporal e sobre as
possibilidades de ensino da EF a distância. Contudo, os resultados também indicam a necessidade da
realização de estudos detalhados acerca das abordagens educacionais que podem ser utilizadas nessa
esfera, inclusive mapeando resultados positivos e negativos, com vistas ao estabelecimento de uma
taxonomia de uso para diferentes grupos e contextos, com base na abordagem educacional adotada.
Esta pode, então, constituir um elemento numa estratégia educacional (Dick et al., 2001), facilitando
o planejamento e o engajamento dos estudantes.
Lévy (1999) afirma que a sociedade pós-moderna está sendo condicionada pelo ciberespeço.
Em contrapartida, a escola e a universidade são ambientes que caracterizam a modernidade, locais
onde ainda prevalecem a repetição e a memorização dos conteúdos centrados na figura do professor.
Portanto, no questionamento de Gallo (2007), sobre como alterar a configuração do currículo
planificado, organizado, disciplinado, implica o modo de como ir além dessa geometria curricular.
Isso também remete à existência do currículo vazio, citada por (Cherryholmes, 1993), o qual
se constitui nos conhecimentos ausentes, tanto do ponto de vista da proposta curricular formal, quanto
das práticas da sala de aula, que, muitas vezes, abrangem conhecimentos significativos e até mesmo
fundamentais para a compreensão da realidade e para a atuação nela. É sabido que na Educação
Física, em nível de Brasil, nos cursos de licenciatura e bacharelado, prevalecem os quatro esportes
coletivos (Handebol, Basquete, Futebol e Vôlei) e algumas poucas modalidades do atletismo e da
natação.
Quanto ainda é preciso caminhar para compreender que o lúdico deve estar presente nas
situações de aprendizagem? E que as instituições de ensino devem se constituir também em espaços
de prazer? Os cursos de formação profissional estão preparados para enfrentar essas mudanças na
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sociedade? A utilização de Games na educação segundo Mattar (2010) permite a criação de um
ambiente contextualizado, atraente e divertido.
EXG devem ser vistos não apenas como ferramenta pedagógica no currículo da Educação
Física, mas como conteúdo próprio da cultura digital a ser socializado, como possibilidade de apontar
para o surgimento de novos modos de cognição e de percepção e como elemento tensionador de
práticas curriculares pautadas em diretrizes pedagógicas construídas no século XIX. Também não
devem ser considerados como ferramenta migrante do espaço virtual para o físico-presencial, mas
como algo que vem estabelecendo novas conexões de aprendizagens e sociabilidades nas instituições
educativas.
É possível afirmar que, se os EXG forem incorporados às práticas da Educação Física, os
currículos escolares sofrerão alterações significativas. Da mesma forma, a passagem do esporte ou
jogo real para o virtual e do virtual para o virtual online implica alterações cognitivas e,
consequentemente, sugere que novas metodologias de ensino suportem o ensino e a aprendizagem
dessas novas interações.
Finalmente, outra lacuna presente na literatura analisada diz respeito à forma de avaliação do
estudante, que deve ser revista tendo em vista as diferenças entre as atividades de cunho presencial e
as mediadas por dispositivos tecnológicos. Neste sentido, uma avaliação prática a distância requer
uma explicitação para os estudantes, sejam estes da educação básica ou do ensino superior, não só dos
elementos que estão sendo considerados, bem como o estabelecimento de diferentes graus de
avaliação de performance. Isso pode ser feito por meio da instituição de rubricas, ferramentas que
permitem a definição de expectativas em relação a uma determinada tarefa por meio do datalhamento
de seus componentes constitutivos, estabelecendo níveis de desempenho (Stevens & Levi, 2005).
4. Conclusão
A visão geral aqui apresentada aponta as possibilidades de utilização de Exergames em
Educação Física, exemplificando algumas possibilidades de utilização no ciberespaço.
Foram estudadas as capacidades físicas exigidas predominantemente em cada game e as
observadas com maior frequência foram a resistência e a coordenação motora geral. Apenas um game
exige a capacidade física força (Push’N’Pull) e nenhum exige como capacidade predominante a
flexibilidade. Em sua maioria, tanto o grupo Design de EXG quanto o EXG Domésticos
(principalmente PS3 Move e XBOX 360 Kinect) possibilitam o uso de áudio durante os jogos,
oferecendo a possibilidade de o professor interromper o jogo no ciberespaço para a mediação.
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No grupo Design de EXG, todos os games exigem resistência, à exceção do FlyGuy. Dessa
forma, pode-se especular que a área do design tem se preocupado em desenvolver games com
interação social em um ambiente com maior gasto calórico. Os protótipos desenvolvidos
constituem-se de sistemas que incluem, além do console, HMD, medidores de frequência cardíaca,
bicicleta ergométrica, esteira, realidade aumentada e realidade mista. De maneira geral, não são
sistemas de uso popular: com exceção dos sistemas para telefones celulares, seu uso se restringe a
universidades, academias e escolas.
Já os games do grupo EXG Domésticos, em sua maioria, possibilitam um trabalho de
coordenação de membros superiores, importante capacidade física, principalmente em idade infantil.
Os jogos que exigem um esforço físico um pouco mais elevado são os de raquete, tênis e tênis de
mesa, enquanto que os de luta e de dança apresentam as maiores demandas energéticas entre os EXG
Domésticos. As razões dessa demanda energética relacionam-se à velocidade de movimentação dos
membros e também à utilização dos membros inferiores, nos quais grandes grupamentos musculares
são exigidos. Nesse grupo também foram encontrados cinco games que exigem trabalho de
equilíbrio.
Outro aspecto a ser observado é quanto ao tempo de uso do EXG. Quando o jogador passa de
fase, ele continua jogando, ou seja, continua realizando exercício e consequentemente um aumento
no gasto energético. Portanto a necessidade de atuação do professor em mediar e adequar o uso dos
EXG consoles, no qual a periodicidade e a regularidade em um programa de exercícios são mais
importantes do que a intensidade do exercício.
O mapeamento realizado e apresentado neste artigo pode ser explorado não só com estudantes
de Educação Básica como na Licenciatura e Bacharelado de Educação Física, além de oferecer
também informações que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novos jogos. Tais
constatações exigem novas investigações que permitam a adequação pedagógica do mapeamento
realizado de Design de EXG e EXG Domésticos, considerando as diferenças em ambientes
presenciais e virtuais, bem como de aparelhos concretos e os simulados por uso de controles ou do
próprio corpo.
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Resumo
Este artigo explora o uso de jogos eletrônicos (games) em educação. Seu objetivo é apresentar
ao leitor discussões e práticas contemporâneas sobre o tema. A metodologia utilizada inclui
basicamente revisão bibliográfica e análise de casos. Inicialmente, o texto traça uma breve história da
integração dos games ao processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, discute algumas teorias
que suportam o uso pedagógico de jogos eletrônicos. Por fim, o artigo analisa alguns exemplos em
que games foram utilizados em disciplinas e cursos, avaliando seus resultados. As pesquisas e
experiências estudadas mostram que o uso de jogos eletrônicos pode oferecer uma contribuição
importante para a aprendizagem. O texto conclui que os games tendem a se tornar, em pouco tempo,
uma tecnologia educacional natural, tanto em sala de aula quanto em educação a distância.
Palavras-chave: Games. Educação. Aprendizagem.
Abstract
This article explores the use of games in education. Its goal is to introduce the reader to the
state of the art of discussion and practice on the subject. The methodology basically includes
literature review and case studies. Initially, the text provides a brief history of the integration of
games in the process of teaching and learning. Then, it discusses some theories that support the use of
games in education. Finally, the article discusses some examples where games were used in
disciplines and courses, also analyzing their results. The studied researches and experiences show that
the use of games can make a crucial contribution to learning. The paper concludes that games tend to
become, in short, a natural educational technology, both in the classroom and in distance education.
Keywords: Games. Education. Learning.
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Introdução Histórica
O Horizon Report identifica e descreve tecnologias emergentes que tendem a causar impacto
no ensino e na aprendizagem, em um horizonte de até cinco anos. Os dois últimos relatórios
(JOHNSON et al, 2011; JOHNSON et al, 2012) posicionam a aprendizagem baseada em games
(game-based learning) no horizonte de adoção de 2 a 3 anos. Games mais simples já estariam
integrados à educação, mas os mais complexos, como por exemplo os MMOs (Massive Multiplayer
Online), ainda enfrentariam desafios para a integração. Além dos MMOs, são explorados outros tipos
de games, como RPGs (Role-Playing Games), ARGs (Alternate Reality Games) e games sociais.
O uso de games desenvolveria diversas habilidades buscadas pela educação como
comunicação, interação, colaboração e resolução de problemas. Para o Horizon Report, o principal
desafio da educação seria a incorporação do conteúdo curricular, de forma que ele pareça parte
natural do game. Além disso, os professores podem sentir dificuldade em traçar conexões entre
conteúdos específicos do curso e objetivos do game.
Mas a relação entre jogos e educação tem uma história ainda anterior ao surgimento dos
games. Já no clássico Homo ludens, publicado em 1938, Johan Huizinga destaca a importância dos
jogos:
Em época mais otimista que a atual, nossa espécie recebeu a designação de
Homo sapiens.
Com o passar do tempo, acabamos por compreender que afinal de contas não
somos tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão do século XVIII nos
fizeram supor, e passou a ser de moda designar nossa espécie como Homo faber.
Embora faber não seja uma definição do ser humano tão inadequada como sapiens,
ela é, contudo, ainda menos apropriada do que esta, visto poder servir para designar
grande número de animais. Mas existe uma terceira função, que se verifica tanto na
vida humana como na animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de
objetos: o jogo. Creio que, depois de Homo faber e talvez ao mesmo nível de Homo
sapiens, a expressão Homo ludens merece um lugar em nossa nomenclatura.
(HUIZINGA, 1996, Prefácio)

Em 1958, Roger Caillois publica outra obra de referência para o estudo dos jogos: Les jeux et
les hommes. Hoje já existe uma bibliografia consistente sobre o fenômeno dos jogos, e podemos dizer
também que já começa a se estruturar uma sólida bibliografia sobre o uso de jogos eletrônicos em
educação.
Em Serious Games, publicado originalmente em 1970, Clark Abt explora diferentes maneiras
pelas quais jogos podem ser utilizados em educação. É curioso que esse livro tenha sido reeditado,
quase vinte anos depois (1987), sem alterações. Apenas um novo e curto Prefácio foi acrescentado à
edição de 1970, em que Abt afirma que persistiram os problemas de falta de professores e da queda na
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qualidade do ensino, para os quais ele já havia apontado o uso de games como alternativa. Segundo
Abt, entretanto, suas previsões não se concretizaram e o mercado de games caminhou mais para a
diversão do que para a educação. A única exceção teria ocorrido no mundo corporativo, onde o uso de
RPG e jogos computadorizados de administração teria crescido bastante.
Antes de a expressão serious games ter passado a ser utilizada mais recentemente, entretanto,
outros nomes foram usados para se referir ao uso de games em educação, como por exemplo
edutainment (education + entertainent). Entretanto, é apenas no século XXI que surge efetivamente
um movimento organizado de serious games, mas sem ligação com o livro de Abt. Em 2002, a
Woodrow Wilson Center for International Scholars, nos Estados Unidos, funda a Serious Games
Initiative com o objetivo de explorar o uso de games para lidar com os principais desafios de
organizações governamentais e sem fins lucrativos. Um dos frutos da iniciativa foram os Serious
Games Summits, encontros voltados especificamente à discussão do uso de games em educação em
geral. De lá para cá, vários desenvolvedores e empresas passaram a explorar esse mercado, a ponto de
termos chegado, como indica o Horizon Report, em um momento em que a aprendizagem baseada em
games está praticamente adotada como estratégia e tecnologia educacional.
Teorias Contemporâneas
Hoje há uma série de autores e grupos que pesquisam e aplicam o uso de games em educação,
produzindo teorias distintas, algumas das quais apontamos a seguir.
Marc Prensky, que popularizou as expressões nativos digitais e imigrantes digitais,
desenvolveu também o conceito de aprendizagem baseada em jogos digitais em seu Digital
game-based learning, lançado em 2001 mas só agora em fase de tradução para o português.
Posteriormente ele escreveu vários outros livros, como Don’t Bother Me Mom—I’m Learning!
(2005), Teaching Digital Natives (2010) e From Digital Natives to Digital Wisdom (2012), em que
inclusive revisa o conceito de natives digitais.
James Paul Gee foi um dos principais responsáveis pela inserção da discussão sobre games
educacionais na academia, com a publicação de seu What video games have to teach us about
learning and literacy (2003). Gee defende que existem princípios de aprendizagem incorporados aos
videogames. Why video games are good for your soul (2005) e Good video games and good learning
(2007) são seus livros seguintes.

Página

| 47

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

Ian Bogost é fundador da empresa Persuasive Games2, que produz games para instrução e
ativismo. Seu site pessoal3, bastante ilustrado e com várias informações, é uma rica fonte de pesquisa
sobre uso de games em educação. Seu clássico Persuasive games (2007) analisa os videogames como
mídias expressivas e persuasivas, que representam como o mundo real e imaginário trabalham,
convidando os jogadores a interagirem com esses sistemas e elaborarem juízos de valor. Bogost
defende que os games caracterizam uma nova forma de retórica, que ele chama de retórica
procedimental. Games podem, além de suportar posições sociais e culturais existentes, também ser
disruptivos e modificar posições, gerando mudanças sociais de longa duração. Bogost propõe, assim,
o uso dos videogames para uma educação revolucionária.
David Gibson, co-autor de Games and simulations in online learning (2007), é também
professor do curso Educational Games and Simulations, oferecido pela Boise State University numa
combinação entre dois ambientes, Moodle e Second Life. Seu trabalho tornou-se reconhecido pela
capacidade de sintetizar os diversos aspectos da teoria sobre uso de games em educação, além da
pesquisa intensa sobre como professores têm utilizado games no ensino.
Em How computer games help children learn (2008), David Shaffer desenvolve o conceito de
games epistêmicos (epistemic games), mundos virtuais criados a partir de práticas profissionais que
ajudam os jogadores a aprender a pensar como profissionais inovadores. Segundo Shaffer, o que os
alunos aprendem na escola não seria transferido com facilidade para o mundo real; existiria um
abismo entre, de um lado, os fatos e as regras que os alunos memorizam para as provas nas escolas, e,
de outro lado, o aprendizado que eles precisam utilizar para resolver problemas reais. Nos games
epistêmicos, entretanto, não existiria essa desconexão, pois em vez de aprender inicialmente fatos,
informações e teorias, e depois tentar aplicá-los, os fatos, as informações e as teorias seriam
aprendidos e lembrados porque foram necessários para jogar - ou seja, para resolver algum problema
do mundo real. No site Epistemic games: building the future of education4 é possível conferir alguns
games epistêmicos desenvolvidos por Shaffer, em que os jogadores assumem diversas funções
profissionais, como Journalism.net (repórteres), Digital Zoo (engenheiros biomecânicos), Urban
Science (planejadores urbanos), The Pandora Project (negociadores) e Escher‟s World (artistas
gráficos).
Clark Aldrich, outra referência na área, é autor de vários livros importantes, como The
complete guide to simulations and serious games (2009) e Learning online with games, simulations,

2
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4

Disponível em: <http://www.persuasivegames.com/>.
Disponível em: <http://www.bogost.com/>.
Disponível em: <http://epistemicgames.org/eg/>.
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and virtual worlds (2009), nos quais discute a utilização de games, simulações e mundos virtuais em
educação, inclusive em EaD. Seu site5 disponibiliza vários recursos, como blog, artigos e livros.
Design Instrucional x Design de Games
Um interessante debate tem sido travado entre o campo do design instrucional e o da aplicação
dos princípios do design de games à educação, que também levanta interessantes questões teóricas.
A provocação de Seymour Papert: “Designers de games têm uma melhor compreensão sobre
a natureza do aprendizado do que designers de currículos.”, por exemplo, resultou numa reação de
Zarah Artinian e uma réplica de Papert (DOES easy do it?, 1998).
Em „An attack on ISD‟ (GORDON; ZEMKE, 2000), os autores defendem que o ISD
(Instructional Systems Design), base para diversas versões de design instrucional, é lento, sem graça e
orientado a processos, mais do que a pessoas ou a aprendizado. Encoraja uma preocupação cega com
os meios em detrimento dos fins, e sua ambição por um programa perfeito de instrução pode levar à
perda de foco no problema real e no resultado. É um sistema de administração de projeto
ultracuidadoso e burocrático, excessivamente preocupado em obedecer às regras e que precisa ser
superado. Em vez de aulas rigorosamente estruturadas e instrução pré-programada, precisamos de
aulas e fóruns mais abertos, que comecem com alguma informação e que então os próprios aprendizes
sejam convidados a contribuir com suas ideias. O ISD ignora a habilidade e motivação dos aprendizes
adultos para administrar seu próprio aprendizado. O que acontece se você não segue as prescrições do
ISD para produzir aprendizado? As pessoas aprendem da mesma maneira! Grandes programas de
treinamento não são, em geral, criados por alguém que tenha seguido o ISD. O processo tende a criar
programas enfadonhos e cookie-cutter (sem originalidade, uma referência à uniformidade que resulta
da utilização de ferramentas para cortar massas de biscoito em um formato definido).
Uma sequência desse artigo, „A hard look at ISD‟ (ZEMKE; ALLISON, 2002), defende que o
processo de ISD é caro e exige muito tempo, e os recursos financeiros e o tempo despendidos em
geral não produzem os resultados desejados. O modelo pode fazer sentido no papel, mas na prática é
um processo pesado e lento que pode levar à „paralisia da análise‟. Em vez de uma abordagem
flexível de design instrucional para suportar resultados de aprendizagem desejados, o ISD sistemático
tornou-se simplesmente um checklist para administração de projetos.
Um comentário feito por um game designer, em um debate conduzido por Marc Prensky
durante uma edição da Game Developers Conference (PRENSKY, 2006, p, 183), representa bem a

5

Disponível em: <http://www.clarkaldrichdesigns.com/>.
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tensão do debate: “Assim que você acrescenta um designer instrucional em uma equipe [de game
design], a primeira coisa que eles fazem é arrancar a diversão.”
„Instructional Design - Helping or Hurting?‟ (Design Instrucional - ajudando ou
atrapalhando?) é uma passagem de menos de uma página em que Marc Prensky (2007, p. 82-83)
realiza uma duras críticas ao campo do design instrucional. O ISD não é criativo; ao contrário, está
cheio de „estes são os objetivos de aprendizagem‟, „neste módulo você vai aprender a…‟ etc. Isso
pode ser lógico para o designer instrucional, mas essa racionalidade não garante o aprendizado do
aluno, principalmente quando o estilo da nova geração é menos lógico. Normalmente, os programas
de treinamento que dão certo não foram desenvolvidos por designers instrucionais, que não são em
geral criativos nem inovadores, mas, ao contrário, costumam produzir coisas muito chatas.
Para outros críticos, o ISD é uma abordagem rígida e ultrapassada que não contempla as novas
teorias de ensino e aprendizagem, nem os novos desenvolvimentos tecnológicos. A abordagem de
design linear e os métodos de transferência de aprendizagem do ISD não são centrados no aprendiz
nem incorporam a aplicação do aprendizado do aluno. Ela faz sentido para os burocratas preparam os
cursos, não para os alunos. A linearidade do processo de design limitaria a criatividade.
Göknur Kaplan Akilli (2007), por exemplo, defende que esses modelos de design instrucional
que surgiram antes dos games e das ferramentas de simulação não precisam simplesmente ser
atualizados, mas totalmente refeitos. Emendas ou remendas não resolveriam o problema.
Numa longa entrevista concedida ao CTAE da FGV Online (CALVES; ESTEVÃO, 2011)
desenvolvo vários desses pontos. O design de games contribui para pensarmos a superação do próprio
design instrucional (da instrução) em direção a um design educacional (do ensino e aprendizagem).
Jogador Autor
Um dos pontos em que o design educacional pode aprender com o design de games é na
proposta de um jogador autor.
Para Otto Lehto (2009), o que define um game é a necessidade de participação – se a
interatividade é removida, ele deixa de ser um game. Games são „escritos‟ pelo jogador, não lidos.
Um game é um sistema dinâmico explorável, mas que, ao mesmo tempo, é também construído pelas
escolhas livres do jogador. O usuário está, ao mesmo tempo, participando da construção do ambiente
e percebendo o que ocorre ao seu redor.
O cinema está baseado na estética da narração audiovisual, enquanto os games estão baseados
na estética de um espaço de experiências. Um game pressupõe interação (com os colegas) e/ou
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interatividade (com os próprios elementos do game), ou seja, a sua exploração não pode se constituir
numa „visita guiada, pré-planejada ou pré-enlatada‟, mas deve incluir a possibilidade de construção
do caminho pelo próprio usuário, liberdade, inclusive certo grau de incerteza, que garantam a imersão
do jogador. Essa interação e interatividade colocam os games um passo além do cinema e de outras
formas estáticas de experiência estética. Jogar um game é diferente de testemunhar uma história ou
um filme contemplativamente.
Para Lehto, se é possível falar de uma narrativa textual e de uma imersão cinemática, com os
games é necessário falar de uma interação lúdica. A estrutura dos games (desafios, fronteiras, regras)
seria uma mera desculpa, uma ilusão necessária para penetrarmos no reino da interatividade. É
possível então falar de uma imersão interativa, de uma estrutura que é preenchida pelos atos do
próprio jogador.
Para Jesper Juul (2001), enquanto as narrativas estão baseadas numa sequência de eventos no
passado, games são construídos pela influência que o jogador exerce nos eventos, no presente. Por
isso a ideia de uma ficção interativa, que você „lê‟, da qual participa e ao mesmo tempo cria. Num
game, o „leitor‟ é uma parte integrante do significado do jogo. Um jogo delega ao seu „leitor‟ um tipo
de liberdade que o leitor de um texto tradicional não tem. O leitor de um game assume
verdadeiramente a posição de um autor, já que ele determina a construção do texto. Mais do que
simplesmente interpretar, o leitor de um game tem de fazer um esforço para progredir na história.
Autoria, interação e interatividade seria, portanto, estratégias que o design educacional
poderia aproveitar do design de games.
Experiências
Vejamos agora alguns exemplos de experiências realizadas com o uso de games em educação,
incluindo seus resultados. Mais exemplos são discutidos em Mattar (2009).
O SBGames – Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital6 começou em 2002
com o nome Wjogos, focado principalmente em computação, e desde então vem ocorrendo
anualmente, passando a incluir arte, design e indústria. É composto atualmente de quatro trilhas
(Computação; Arte & Design; Indústria; Jogos & Cultura), dois festivais (Festival de Jogos
Independentes e Exibição de Arte) e tutoriais. Mais da metade dos trabalhos apresentados no
SBGames, especialmente no track Cultura, têm a educação como tema. O maior evento de games da
América Latina tornou-se, portanto, um espaço para compartilhamento de pesquisas e experiências

6

Disponível em: <http://www.sbgames.org/>.
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sobre o uso de games em educação, e todos os trabalhos apresentados no evento estão disponíveis
online.
O grupo Comunidades Virtuais de Aprendizagem (UNEB), coordenado pela professora Lynn
Alves e cadastrado no Diretório do CNPq desde de 2003, desenvolve pesquisas relacionadas ao uso
de games em educação. O site do grupo7 tem diversos links para Instituições de Ensino e Pesquisa,
Simpósios, livros e artigos sobre o tema, além de ambientes, ferramentas e grupos de pesquisa.
Dentre os projetos desenvolvidos pelo grupo, destacam-se o game Tríade8, sobre a Revolução
Francesa, e Búzios: Ecos da Liberdade, sobre a Revolta que ocorreu no fim do século XVIII na
Bahia9.
Não por acaso foi na UNEB, e coordenado pela professora Lynn Alves, que ocorreu em
outubro de 2005 o „I Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação - construindo novas
trilhas‟. O objetivo do Seminário foi socializar as investigações sobre jogos eletrônicos no cenário
acadêmico. O evento reuniu sessenta pioneiros, e durante dois dias as mesas-redondas e
apresentações de trabalhos abordaram temas como: narrativas e intertextualidade dos jogos
eletrônicos; desenvolvimento, produção e distribuição de jogos eletrônicos; games, educação e
aprendizagem; e sociabilidade e jogos eletrônicos. Em 2012 já estamos na oitava edição desse
Seminário, que se constituiu em um dos mais importantes eventos nacionais sobre o uso de games em
educação, cujos trabalhos estão também disponíveis online.
As discussões iniciadas no I Seminário contribuíram para a criação da RBJE - Rede Brasileira
de Jogos e Educação, constituída por pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. A RBJE é um
espaço de intercâmbio entre pesquisadores, estudantes e interessados em jogos e, em especial, em
jogos eletrônicos e suas relações com as áreas de educação, comunicação, arte, design e informática.
A lista de discussão no yahoo10, iniciada em fevereiro de 2006, é pública e não-moderada, e em abril
de 2012 tinha 183 membros.
O jogo nutricional Squire’s Quest aumentou o consumo diário de frutas e vegetais em jovens
(BARANOWSKI et al, 2003). O estudo foi realizado com 1.578 alunos de quarta série em vinte e seis
escolas, durante cinco semanas. As crianças que participaram do programa aumentaram em média o
seu consumo de frutas, sucos e vegetais em uma porção a mais do que as crianças que não
participaram do programa. O estudo conclui que games multimídia psicoeducacionais têm o potencial
de mudar substancialmente o comportamento dietético.

7

Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/>.
Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/index.htm>
Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/>
10
Disponível em: < http://br.groups.yahoo.com/group/redebrasileiradejogoseeducacao/>.
8
9
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Os estudos de Kurt Squire com o Civilization III em disciplinas de História estão registrados
em sua tese de doutorado (2004), disponível online 11 . A história e a geografia tornaram-se
ferramentas para jogar e os alunos que obtiveram sucesso desenvolveram compreensões conceituais
de história mundial, geografia e política, além de maior envolvimento e interesse especial pelo
conteúdo.
Kurt Squire e seu grupo, em colaboração com o físico do MIT John Belcher, desenvolveram a
simulação eletromagnética Supercharged como suporte ao aprendizado de física. Num ambiente 3D,
os alunos devem guiar uma nave controlando sua carga magnética e planejando sua trajetória em
função das partículas dos objetos que a nave encontrará pelo caminho. Cada fase tem um conjunto de
obstáculos que afetam o movimento da nave em função das leis do eletromagnetismo. Um estudo
apresentado pelo grupo (SQUIRE et al, 2004) examina o aprendizado a partir da simulação, que foi
utilizada em aulas de ciências na oitava série com 96 alunos. Os resultados mostram que o grupo que
utilizou o game foi melhor em provas com questões conceituais e não se restringiu a memorizar
informações.
Importante edital para o desenvolvimento de iniciativas de uso de games em educação no
Brasil foi a Chamada Pública MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006. Seu
objetivo foi selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que envolvam a produção e
disseminação de jogos eletrônicos educacionais como ferramenta instrucional, de forma a facilitar o
aprendizado e aumentar a capacidade de retenção de conteúdo. Foram recebidas 103 propostas e
escolhidos 13 projetos 12 . Dentre os games produzidos no âmbito desse edital, disponíveis hoje
gratuitamente e online, destacam-se: Jogo da Cabanagem (Revolta da Cabanagem) 13 , Calangos
(Evolução e Ecologia) 14 , Tríade (Revolução Francesa) 15 e Jogos Educacionais Multiplataforma
(Matemática e Geografia)16.
River City é uma cidade do século XIX cortada por um rio, que enfrenta problemas de saúde.
Os alunos trabalham em pequenos grupos para compreender por que os moradores da cidade estão
ficando doentes. Assim, eles têm a oportunidade de construir e testar hipóteses, ou seja,
comportam-se como cientistas, na direção da proposta dos games epistêmicos de David Shaffer. O
conteúdo está alinhado com os padrões curriculares norte-americanos e o currículo é interdisciplinar,
concentrando-se em epidemiologia, pesquisa científica e experimentação, e explorando áreas como
ecologia, saúde, biologia, química, ciências da terra e história. Entre 2007 e 2008, River City foi
11
12
13
14
15
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Disponível em: <http://website.education.wisc.edu/kdsquire/dissertation.html>.
Disponível em: <http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/outras_chamadas/resultados/Resultado_Jogos_Eletronicos_02_2006.pdf>.
Disponível em: <http://www.larv.ufpa.br/index.php?r=jogo_cabanagem>.
Disponível em: <http://calangos.sourceforge.net/index.html>.
Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/index.htm>.
Disponível em: <http://www.de.ufpb.br/~labteve/projetos/jogos.html>.
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implementado por aproximadamente 100 professores com mais de 5.000 alunos nos Estados Unidos,
Canadá e México. Os resultados indicam que os alunos aprenderam com mais motivação e melhor, e
desenvolveram fluência em comunicação e expressão, em múltiplas mídias. Mesmo os alunos com
baixo rendimento puderam dominar complexas habilidades de pesquisa e conteúdo sofisticado, o que
não ocorreu no grupo de controle.17
World of Warcraft é um dos games multiusuários mais jogados do mundo, e naturalmente há
inúmeras experiências sendo realizadas com a utilização desse game em educação. Reuni em um
post 18 vídeos, apresentações, artigos e inclusive um wiki voltados especificamente ao uso
pedagógico do WoW. Há artigos que descrevem, por exemplo, o uso do game para ensino e
aprendizagem de línguas, como o espanhol e o alemão. Há vários estudos sendo desenvolvidos sobre
os princípios de aprendizagem embutidos nos MMOs, e a utilização desses games em educação é uma
tendência irreversível. World of Warcraft é apenas um dos exemplos desta tendência.
Em 2007, o MIT lançou o Scratch, um software para crianças entre 8 e 16 anos criarem seus
próprios games e animações e compartilhá-los na web. Conforme criam projetos, as crianças
aprendem matemática, computação, programação, design, fluência em tecnologia digital e outras
habilidades. Depois de criado, os projetos podem ser compartilhados no site do Scratch ou embutidos
em outra página, e então remixados. Uma página 19 apresenta as teorias da aprendizagem que
fundamentam o programa, e o ScratchEd20, lançado em julho de 2009, dá suporte ao uso do programa
por parte de educadores.
Em 2009, a Florida Virtual School (FLVS) lançou um curso online baseado em games para
alunos do ensino médio. Conspiracy Code é uma disciplina de história de um ano e está alinhada com
os padrões estaduais e federais de currículo nos Estados Unidos. No jogo, os alunos assumem os
papéis de personagens ficcionais numa aventura 3D de espionagem e precisam construir seu
conhecimento de história norte-americana para abortar uma grande conspiração. Há missões e
desafios que permitem que os alunos aprendam progressivamente. O game oferece também um mapa
mental 3D e um sistema de tags para aumentar a retenção e a compreensão do aprendizado, e o
trabalho dos alunos é acompanhado e documentado na web pelos professores. Há também avaliações
baseadas em games embutidas no próprio game.
Cooper et al (2010) exploram como o game Foldit21 permite descobrir colaborativamente a
estrutura de proteínas. Segundo os autores, a integração das capacidades humanas de resolução visual
17
18
19
20
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Cf. uma lista de publicações relacionadas ao projeto em: <http://muve.gse.harvard.edu/muvees2003/research-publications.htm>.
WoW & Education. Disponível em: <http://blog.joaomattar.com/2009/07/31/wow-education/>.
Disponível em: <http://info.scratch.mit.edu/For_Educators>.
Disponível em: <http://scratched.media.mit.edu/>.
Disponível em: <http://fold.it/portal/>.
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de problemas e desenvolvimento de estratégias com algoritmos computacionais tradicionais, em
games multiusuários interativos, é uma abordagem nova e poderosa para resolver problemas
científicos limitados computacionalmente.
Conclusão
Tanto as teorias apresentadas sobre o uso de games em educação, quanto as experiências
analisadas, servem para reforçar a previsão do Horizon Report de que, em poucos anos, a
aprendizagem baseada em games estará decisivamente integrada à sala de aula e à educação a
distância. Games tendem, portanto, a se tornar mais uma tecnologia disponível na caixa de
ferramentas educacionais dos professores e das instituições de ensino. Uma ferramenta, como vimos,
com elevado poder de interação.
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OS JOGOS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINAR
E APRENDER E OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM
DO ALUNO
Filomena Mª. G. S. Cordeiro Moita1 , Érika C. A. Canuto2

Resumo
A inserção das tecnologias e a diversidade de espaços virtuais, principalmente entre a
juventude em idade escolar, em particular os jogos digitais, tem oportunizado diferentes modos de se
debruçar para aprender, sua diversidade e flexibilidade, contribuindo para a construção do processo
educativo facilitando o atendimento das individualidades. Nessa perspectiva, este trabalho tem como
objetivo relacionar os jogos digitais e o ensino escolar, levando em consideração os estilos de
aprendizagem do aluno. Os resultados revelaram que é necessário observar a lógica dos jogos digitais
de qualidade e utilizá-la em sala de aula, visando uma melhora no processo de ensino e aprendizagem.
Apontando os jogos digitais como um ambiente de aprendizagem que se configura como estimulador
do desenvolvimento de estilos de aprendizagem diversificados.
Palavras-chave: Jogos Digitais, Ensino e Aprendizagem, Estilos de Aprendizagem
Abstract
The integration of diverse technologies and virtual spaces, especially among the youth of
school age, particularly digital games has oportunizado different ways to look for learning, diversity
and flexibility, contributing to the construction of the educational process of facilitating compliance
legend. Thus, this study aims to relate the digital games and school education, taking into account the
learning styles of students. The results revealed that it is necessary to observe the logic of digital
games quality and use it in class, seeking an improvement in the teaching and learning. Pointing
digital games as a learning environment that is configured as stimulating the development of diverse
learning styles.
Keywords: digital games, learning, learning styles
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1. Introdução
Com a revolução da microeletrônica, na segunda década de 1970, o desenvolvimento e o
aprimoramento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fizeram com que a linearidade
das tecnologias de informação anteriores fosse substituída. Algumas tecnologias hibridas, como
computadores, celulares e os atuais televisores digitais abriram caminho para o desenvolvimento dos
jogos digitais e consequentemente, torná-lo em um dos espaços virtuais mais utilizados,
principalmente entre a juventude em idade escolar (MURRAY, 1999; VERASZTO et al., 2009;
WALTER, 2009).
Por esse motivo no decorrer dos últimos anos o jogo digital tem se tornado um novo campo de
estudo, o qual tem como fundamento a premissa de que estes podem envolver os jogadores em formas
de aprendizagem rica e profunda, num contexto extremamente estimulante (GEE, 2007).
Porém como Papert (1980) afirma descobrir os usos apropriados das TIC na educação tem
sido um problema. Poucos negam o enorme potencial educacional dessas ferramentas, mas muitos
parecem concordar que nós temos ainda que refletir sobre todas as possibilidades da tecnologia
(SIMONSON; THOMPSON, 1997).
Para Barros (2009) a tecnologia é o meio que potencializa a tendência da sociedade da
informação, que possui em si mesmo os estilos de aprendizagem inseridos em seu tempo e espaço e
possibilita um trabalho educativo de grande extensão. O conceito dos Estilos de Aprendizagem tem
sido discutido de forma ampla, de modo que seja considerado o modo preferido pelas pessoas quanto
ao uso de suas habilidades no processo de ensino aprendizagem.
A tecnologia por sua diversidade e flexibilidade, contribui para a construção do processo
educativo facilitando o atendimento das individualidades e amplitudes de recursos e ferramentas, os
quais podem ser empregados para cada necessidade, tanto de conteúdo como de estilos. Mediante tal
constatação, surge a seguinte indagação: quais as relações entre os jogos digitais e o ensino escolar,
levando em consideração os estilos de aprendizagem do aluno?
2. Os Jogos Digitais
Nas últimas décadas, crianças, em todo o mundo, vêm fascinando-se com jogos digitais e
passam mais horas em frente a telas de computador do que a maioria dos seus pais, avós e professores
gostariam. Paul Gee (2004), em seu recente livro, What Video Jogos eletrônicos Have to Teach us
About Learning and Literacy, desenvolve a ideia dos jogos eletrônicos como forma de dotar as
crianças com experiências incorporadoras de princípios cruciais para o desenvolvimento cognitivo
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humano e como ferramenta com capacidades efetivas e positivas para promover educação, já que, de
acordo com suas afirmações, aqueles artefatos incrementam um potencial de aprendizagem ativo e
crítico. Gee (2004, p.13) concebe que,
hoje, imagens, símbolos, gráficos, diagramas, artefatos e muitos outros símbolos visuais são
particularmente significantes. Assim, a ideia de tipos diferentes de „alfabetização visual‟
parece ser um aspecto importante. Por exemplo, poder ler as imagens de um painel de
propaganda é um tipo de alfabetização visual. E, claro que há outros modos diferentes para
ler tais imagens, modos que são alinhados mais ou menos com as intenções e interesses dos
anunciantes3.

Saber ler arte modernista, em museus, e vídeos, em MTV, é outra forma de alfabetização
visual. Além disso, muito frequentemente, são justapostas palavras e imagens de vários tipos e
integradas em uma variedade de modos. Em jornais e revistas, como também em livros didáticos, as
imagens ocupam cada vez maior espaço ao lado de palavras.
No entanto, para que essas aprendizagens possam ser aproveitadas, os jovens têm que
aprender a experimentar o mundo de um modo novo. Sobre isso, Gee (2004, p. 23) expressa:
Quando nós aprendemos a vivenciar o mundo de modo mais ativo, três princípios estão em
jogo: nós aprendemos a experimentar (vendo, sentindo, mexendo em algo) o mundo de um
novo modo; normalmente esse conhecimento é compartilhado por grupos de pessoas que
carregam histórias de vida e práticas sociais distintas, o que nos leva a ganhar conhecimento
ao nos filiarmos a esse grupo social e finalmente nós ganhamos recursos que nos preparam
para futuras aprendizagens e resolução de problemas.

É possível, então, dizer que, numa aprendizagem ativa, estão envolvidas três ações:
experimentar o mundo de formas novas, formar afiliações novas e preparar aprendizagens futuras.
Para Gee (2004), não basta ser ativo, é necessário ser crítico e, para isso, entender e produzir
significados, ser criativo. Esses princípios se estabelecem, nos tempos atuais, como princípios de
comunicação em rede.
A comunicação em rede apresenta desafios um dos quais, segundo Castells (2001 p. 277),
consiste na “aquisição das capacidades de construção de conhecimento e processamento da
informação em todos nós e, em particular, em cada criança”, para a qual é fundamental uma
pedagogia baseada na interação dos processos colaborativos, na inovação e na promoção das
capacidades de autonomia do aluno no aprender e no pensar.
Gee (2004) e Castells (2001) parecem estar de acordo com esse pensamento e alertam para a
necessidade de haver uma mudança nos espaços e nos processos de educação, na concepção e no
desenvolvimento de novas abordagens para a realização de aprendizagens on-line. Por isso a
pertinência de se compreender empiricamente se aqueles que têm a oportunidade de interagir com
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suas interfaces têm estilos de aprendizagem diferenciados. Não que estejamos procurando um estilo
específico, mas quais os estilos de aprendizagem.
2.1 Os Jogos Digitais: plataforma de ensino e aprendizagem
Paul Gee (2007) em seu livro, Bons videojogos + Boa Aprendizagem, afirma que os bons
jogos digitais integram bons princípios de aprendizagem e tem muito para nos ensinar sobre a
aprendizagem dentro e fora das escolas, quer façam eles ou não parte dessa aprendizagem.
Um exemplo disso está no fato de que mesmo os jovens nem sempre querendo fazer algo
complicado, os criadores de bons jogos conseguem fazer com que novos jogadores aceitem aprender
os seus jogos, longos, complexos e difíceis, e, mais ainda, aceitem pagar para isso. De acordo com
Gee (2005) tal fato tem a ver com a forma como os jogos são concebidos para provocar a
aprendizagem.
Os criadores de jogos de qualidade são teóricos práticos da aprendizagem, dado que aquilo
que faz com que os jogos sejam profundos é o fato dos jogadores estarem a exercitar a sua
inteligência, embora muitas vezes não tenham consciência disso e não tenham que se preocupar
demasiadamente com isso.
Outro aspecto que fascina os jogadores é a não limitação a apenas consumir o que o autor
(criador do jogo) colocou a disposição, mas terem o sentimento de que as suas ações e as suas
decisões participam na cocriação do mundo em que se encontram e das experiências que vão vivendo.
Dessa forma, jogar torna-se uma forma de leitura (interpretação) e escrita (produção) simultâneas.
Esse aspecto faz parte de um dos princípios destacado por Gee (2007), onde ele afirma que,
toda e qualquer aprendizagem profunda implica que os aprendentes têm um grande sentimento de
propriedade e agencia, assim como a capacidade de produzir e não se limitar apenas ao consumo
passivo dos conhecimentos.
Os jogos deixam os estudantes experimentar o que é ser competente. As competências
adquirem-se, seja qual forma o domínio em questão, através de ciclos repetidos em que os aprendizes
praticam competências até que se tornem automáticas, acabando estas por um dia falharem, o que os
leva a pensar outra vez e aprender de novo (BEREITER; SCARDAMALIA, 1993, apud GEE, 2007).
Os problemas bem estruturados nos bons jogos possuem desafios iniciais, os quais são
particularmente concebidos para que os jogadores tenham bons palpites de como atuar quando
confrontados com problemas mais difíceis. Os trabalhos desenvolvidos sobre a mente e a
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aprendizagem, que se caracterizam por uma abordagem conexionista, tem defendido que este tipo de
organização é crucial para uma aprendizagem eficaz em domínios complexos (ELMAN, 1991)
O fato dos bons jogos ajudarem os jogadores a ver e compreender como cada um dos
elementos de um jogo se integra no sistema do jogo e do seu gênero, permite que haja uma
aprendizagem de competências, estratégias e ideias conferindo significado. Por outro lado, os
estudantes quando não conseguem ver o conteúdo como um conjunto de relações e interações
complexas, nenhum dos fatos e elementos isolados que eles memorizam para seus testes faz sentido.
Outro principio de aprendizagem imbuído pelo jogos é o fato de que os jogadores podem
personalizar a jogabilidade para que se adapte aos seus estilos de aprendizagem e de jogo. Noutros o
jogo é concebido para permitir que vários estilos de aprendizagem e de jogo funcionem. Os estilos de
aprendizagem funcionam melhor em função do indivíduo a quem se aplicam (GEE, 2007).
3. Estilos de aprendizagem: um jeito particular de aprender
O conceito de Estilos de Aprendizagem é antigo, segundo Monreal (2000), surgiu por volta
dos anos 50, como uma forma de combinar conhecimentos sobre os processos cognitivos e
emocionais de uma indíviduo. Mais tarde Kolb (1976) desenvolveu a teoria de aprendizagem, onde
salienta quatro estilos - o acomodador, o divergente, o assimilador e o convergente - com base no
modo de processar a informação, os quais são baseados em um círculo de aprendizagem de quatro
estágios (o que poderia também ser interpretado como um círculo de treinamento).
Honey e Munford (1986) fazem uma adaptação das ideias e das análises de Kolb (1981, apud
ALONSO; HONEY; GALLEGO, 2002), diferenciando-se dele em dois aspectos: nas descrições dos
estilos, as quais são mais detalhadas, e se baseiam na ação dos diretivos. Em 1991, na Espanha,
Catalina Alonso Garcia (BARROS, 2009) trouxe para o campo da educação as teorias de Honey e
Mumford, que foram desenvolvidas na perspectiva da Psicologia e da área empresarial, e não,
especificamente, na educação.
Mais recentemente Barros et al. (2007) alargam a teoria dos Estilos de Aprendizagem para o
âmbito do espaço virtual, desenvolvendo um instrumento de identificação dos estilos de uso da
internet. Definindo os Estilos de Aprendizagem como os comportamentos fisiológicos, cognitivos e
afetivos que definem os hábitos de processamento de informação, servindo como indicadores
relativamente estáveis de como os alunos percebem, pensam, resolvem problemas, resgatam
lembranças e interagem com o ambiente e respondem a ele.

Página

| 62

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

Diversos modelos e instrumentos são utilizados para diagnosticar estilos de aprendizagem. O
objetivo desses instrumentos não é medir os estilos de cada indivíduo e rotulá-lo de forma estagnada,
mas identificar a maneira como ele aprende, de modo que seja possível ampliar suas capacidades, no
sentido de facilitar sua aprendizagem e torná-la prazerosa e fluente, de modo que sejam flexíveis
frente à diversidade de oportunidades de aprendizado.
A partir do instrumento desenvolvido por Barros (2009) para identificação do estilo de uso do
espaço virtual e, com os resultados alcançados, foi possível traçar um perfil do usuário, categorizando
esses estilos em: estilo de uso participativo, estilo de busca e pesquisa, estilo de estruturação e estilo
concreto e de produção.
Com base nesse estudo e tomando-se os jogos digitais como um espaço virtual específico foi
adaptado este instrumento de modo a contemplar esse espaço (O Questionário Estilo de uso do Jogo
Eletrônico como Espaço Virtual 4 ) o qual classifica os quatro estilos de aprendizagem (ativo,
reflexivo, pragmático e teórico) de acordo com as preferências do uso dos jogos digitais. São eles:
A. Estilo ativo: Nas pessoas com esse estilo, predomina o gosto por novas experiências, por
isso buscam novos jogos com frequência, entusiasmam-se com desafios, por serem improvisadoras,
descobridoras e aventureiras. Como gostam de liderar, estão sempre jogando em grupo, são
voluntariosas e se envolvem com os assuntos dos outros, sendo, portanto, solucionadoras de
problemas. Muitas vezes, criam comunidades e fóruns sobre estratégias e caminhos práticos para se
jogar, por serem geradoras de ideias. Gostam de fazer várias atividades ao mesmo tempo e empregam
vários recursos enquanto jogam, como, por exemplo, escutar música.
B. Estilo reflexivo: As pessoas com esse estilo procuram mais de uma fonte de informação
para analisar a qualidade de seu jogo. Por serem observadoras e prudentes, preferem jogos indicados
por terceiros e analisam e selecionam com cuidado os jogos para outro momento. Gostam de observar
outros jogando e consideram todos os caminhos possíveis; são cuidadosas nas suas decisões,
registram dados e estudam comportamentos, questionando sempre, antes de tomar decisões.
C. Estilo teórico: São mais dotadas desse estilo as pessoas que tendem a ser perfeccionistas e
sempre seguem uma ordem lógica das etapas. São objetivos e querem saber qual a finalidade real do
jogo. Planejam as estratégias do jogo antecipadamente, após explorá-las racionalmente e compará-las
com sistemas de valores e de critérios dentro de uma teoria lógica. Analisam criticamente os jogos,
sempre um por vez, e generalizam suas convicções pessoais, também para os jogos, e os publica na
4

Adaptado por Moita e Canuto do questionário de estilos de uso do espaço virtual elaborado por Daniela Melaré Vieira
Barros e Catalina Alonso Garcia fonte: Barros; D. M. V. (2011) Estilos de Aprendizagem e o uso das Tecnologias.
Coleção Colearn, Mato Grosso: KCM.
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web. Gostam de apenas um caminho, evitando, por isso, a ambiguidade. Organizam os tipos de jogos
de forma metódica.
D. Estilo pragmático: Os pragmáticos gostam de novos jogos e aproveitam a primeira
oportunidade para experimentá-los. Não utilizam as comunidades para teorizar seus procedimentos;
são rápidos nas tomadas de decisão, sempre realistas e práticas. Para essas pessoas, um bom jogo traz
imagens e efeitos atrativos. São impacientes, razão por que perdem o interesse quando descobrem a
lógica do jogo e seus caminhos e preferem sempre novos desafios dentro do jogo. Por serem
indivíduos organizados, planejam o tempo gasto com os jogos. Veem o jogo como uma oportunidade
de entretenimento, por isso investem dinheiro na compra de novos jogos e preferem empregar
mecanismos que facilitem suas atividades.
4. O caminhar metodológico
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, cujo objetivo foi investigar a relação entre
os jogos digitais e o ensino escolar levando em consideração os estilos de aprendizagem, buscando
encontrar quais estilos predominam nos indivíduos que jogam com frequência, com a finalidade de
servirem como referência para futuras aplicações e utilizações desse espaço, visando ao
desenvolvimento de novos procedimentos metodológicos para o processo de ensino-aprendizagem.
A pesquisa consistiu na aplicação de dois questionários, o primeiro com o objetivo de
conhecer o perfil do jogador sendo dispostas as seguintes questões: Idade; Sexo; Nível de
escolaridade; Qual frequência você joga? Qual console você utiliza? Cite pelo menos três jogos
digitais de sua preferência; Em sua opinião, jogos digitais trazem benefícios para aprendizagem?
Posteriormente à primeira etapa acima descrita, foi aplicado o Questionário: Estilo de uso do
jogo eletrônico como espaço virtual. O instrumento elaborado está dividido em 40 questões, o qual
está desenhado para conhecer o estilo de uso do jogo digital, onde os sujeitos da pesquisa assinalaram
as afirmativas que obtiveram significado com suas práticas referentes ao uso dos jogos digitais. Para a
interpretação dos dados, foi adotada somente a análise de frequência dos resultados tabulados.
4.1 Os sujeitos da pesquisa: suas características
A amostragem foi escolhida do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da cidade de Campina
Grande/PB, o qual tem o objetivo de preparar profissionais para projetar, implantar e desenvolver
jogos digitais para computadores, celulares ou para a Internet. O tecnólogo também poderá elaborar
diagnóstico e propostas, que satisfaçam as necessidades deste mercado de trabalho e da própria
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sociedade; desenvolver aplicações em linguagens visuais e gráficas; e utilizar conceitos de recursos
visuais em aplicações para Web5.
Essa escolha se deu em função da familiaridade dos sujeitos da amostragem com jogos
digitais, visto que estes se caracterizam por 80,9% jogarem pelo menos três vezes por semana, como
também desenvolver e diagnosticar bons jogos digitais. Por esse motivo foram selecionados 21
alunos, de 18 a 37 anos, do sexo masculino6, estudantes do 3º semestre do curso de Tecnologia em
Jogos Digitais.
5. As Concepções dos Sujeitos da Pesquisa a cerca dos Jogos Digitais e a Aprendizagem
Quando indagados sobre as opiniões dos sujeitos da pesquisa em relação aos benefícios dos
jogos digitais para aprendizagem 4,8% acreditam que apenas os jogos educativos podem beneficiar
na aprendizagem. Já em 9,5 % dos questionados viam os benefícios dos jogos digitais em alguns deles
não em todos.
Os alunos (Jogadores) A e B exemplificam tal afirmação quando dizem que:
Sim, depende do jogo, não são todos que possuem benefícios (Jogador A).
Em determinados jogos digitais nós podemos aprender, em outros não (Jogador B).

Em sua maioria, os alunos questionados (85,7%) afirmaram que os jogos digitais trazem
benefícios para aprendizagem, alguns destacaram características próprias dos jogos digitais, um deles
é o aprender de forma divertida, em particular outra língua, história, cultura, etc.
Sim, pois todos os jogos digitais apresentam uma maneira diferente de aprender se divertindo
(Jogador C).
Sim, grande parte do inglês que sei hoje é graças aos jogos digitais (Jogador D).
Sim, pois aprendi inglês básico através dos jogos digitais (Jogador E).

Tais afirmações indicam que os jogos digitais também incluem imensos conteúdos, sendo que
os ensinam de maneira radicalmente diferente se compararmos com os conteúdos na escola, estes dão
origem a uma aprendizagem profunda que é, por si só, parte integral do divertimento (GEE, 2007).
Alguns jogos digitais são dominados por complexas simulações históricas e civilizacionais e
não há duvida de que esses jogos digitais transmitem alguma informação útil sobre a Antiguidade
Romana ou o modelo das grandes migrações de massas, por exemplo.
5

http://cesed.br/portal/cursoJogosDigitais/
É importante destacar que o fato de termos na amostra indivíduos apenas do sexo masculino se dá porque neste curso há
uma predominância desse sexo, particularmente nesse ano não há alunos do sexo feminino.
6
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Outro aspecto destacado é a cooperação entre jogadores, oportunizando novas amizades e por
consequência troca de conhecimento isso porque até os jogos digitais de único jogador envolvem
frequentemente jovens em grupos, colaborações, competições, partilhas e inúmeros sítios da internet,
salas de discussão e guias do jogo, muitos deles produzidos pelos próprios jogadores (GEE, 2007).
Pode-se observar isso nas respostas dos Jogadores F e G.
Sim, ensino sobre história, culturas e ao mesmo tempo conhecemos pessoas fora do país que
também jogam e aprendemos novas línguas (Jogador F).
Sim, pois ajudam a trabalhar em equipe, a desenvolver o raciocínio lógico e a velocidade de
raciocínio (Jogador G).

A coordenação motora e a lógica envolvida nos jogos digitais também foram destacadas na
escrita dos Jogadores H e I. Em relação a esses aspectos Johnson (2005) afirma que não tem quaisquer
dúvidas de que jogar os jogos digitais que existem hoje em dia desenvolve de fato a inteligência
visual e a destreza manual, mas as virtudes dos jogos digitais vão muito além da coordenação mão
olho.
Sim, ajuda na coordenação motora, raciocínio lógico e até no vocabulário (Jogador H).
Sim, graças ao exercício da lógica e coordenação (Jogador I).

Um benefício relatado pelo Jogador J e L está no fato do homem pensar e aprender através das
experiências que vai vivendo e das simulações que vai desenvolvendo mentalmente com base nessas
mesmas experiências, do mesmo modo como se estivesse jogando jogos digitais na sua cabeça. Isso
porque os jogos digitais obrigam-nos a decidir, a escolher, a definir prioridades.
Todos os benefícios intelectuais dos jogos digitais provem desta virtude fundamental, pois
aprender a pensar significa, em última análise, aprender a tomar as decisões certas: avaliar os dados,
analisar as situações, rever os objetivos em longo prazo e depois decidir (JOHNSON, 2005).
Os jogos digitais mostram diversas situações que podem mostrar os jogadores como seria a
melhor forma de lidar com as mesmas na vida real, ajudando na tomada de decisões. Alguns destes
jogadores acabam levando esse tipo de experiências pra sua vida (Jogador J).
Sim, o aprendizado acontece de diversas maneiras, mesmo o jogo tendo violência, pois o
cérebro está sendo treinado para executar decisões a todo o momento (Jogador L).

As respostas dos sujeitos da pesquisa revelam que não existe um consenso acerca dos
benefícios dos jogos digitais na aprendizagem, mesmo sendo estes estimulados para 'pesquisa em
relação à elaboração, diagnóstico e proposta, que satisfaçam as necessidades do mercado de trabalho
e da própria sociedade, inclusive a escola'.
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5.1 Os Estilos de Aprendizagem dos sujeitos da pesquisa e os Jogos Digitais
Mediante a aplicação do Questionário: Estilo de uso do jogo eletrônico como espaço virtual,
foi possível observar o estilo predominante na amostra (Tabela 1). Esse dado nos leva a refletir sobre
as características dos indivíduos que têm tal preferência. São alunos que se caracterizaram por
investigar, analisar, observar, interpretar e adquirir jogos, esses aspectos são possíveis nos jogos
digitais de forma ampla.
Tabela 1: Frequência dos estilos de aprendizagem

Estilos
Frequência
%

A
5
23,8

B
8
38,1

C
2
9,5

D
1
4,8

Fonte: Alunos do 3º ano do curso de Jogos Digitais/ Campina Grande - PB

A predominância dos estilos de aprendizagem, ativo e reflexivo, pode ser explicada a partir da
afirmação de Johnson (2005, p. 25):
vista de fora a principal atividade de um jogador parece ser clicar e disparar, contudo se
conseguíssemos olhar para dentro da mente do jogador perceberíamos que a atividade
principal é completamente diferente: tem a ver com tomar decisões, umas vezes baseadas em
avaliações fugazes e outras em estratégicas a longo prazo. Essas decisões baseiam-se em dois
tipos de trabalho intelectual essenciais para aprendizagem colateral à pratica dos jogos
digitais, que designo por sondar e telescopizar.

De forma que o ato de sondar consiste por muitas vezes procurar os limites da simulação,
como também como em muitas expedições de sonda, na busca de resultados pelo método de tentativa
e erro de modo que a ação precede o refletir, desenvolvendo no jogador um estilo ativo, por outro lado
o feedback do jogo faz com que seja necessário a reflexão, tornando o estilo reflexivo essencial para
uma boa jogabilidade.
Gee (apud JOHNSON, 2005) decompõe o processo de sondar em quatro partes, o qual ele
designa por ciclo de sondar, formular hipóteses, tornar a sondar, repensar. Isto é o jogador tem de
sondar o mundo virtual (o que implica observar o meio envolvente, clicar em qualquer coisa ou
praticar uma ação qualquer).
E, com base na sua reflexão, não só enquanto está sondando, mas também depois, o jogador
tem de formular uma hipótese sobre o significado que determinada coisa pode ter (um texto, um
objeto, um artefato, um acontecimento ou uma ação). Então o jogador torna a sondar o mundo com
essa hipótese em mente, vendo qual o efeito que obtém. E por fim o jogador encara esse efeito como
um feedback do mundo e aceita ou repassa a sua hipótese original.
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A reflexão torna-se necessário a partir do momento que o jogador se depara com o ato de
sondar a partir de inúmeros objetivos. O trabalho mental necessário para gerenciar todos esses
objetivos simultâneos dá-se o nome de telescopizar.
De acordo com Johnson (2005, p. 58) designa-se telescopizar a esse ato devido a forma como
estes objetivos se encaixam uns nos outros como um telescópio recolhido, como também porque
requer uma dupla competência de concentração nos problemas imediatos, mas mantendo ao mesmo
tempo uma visão de longo alcance. É importante frisar que telescopizar não é o mesmo que
desempenhar múltiplas tarefas é a capacidade de detectar relações e determinar prioridades.
8. Reflexões finais
Ao finalizarmos a pesquisa que teve como ponto de partida a nossa preocupação sobre como
se processam as relações entre os jogos digitais e o ensino escolar, levando em consideração os estilos
de aprendizagem do aluno chegamos a alguns resultados que apontam para elementos importantes
que visualizam a necessidade de mudanças na prática pedagógica tais como:
a) Embora com amostra pequena que não permite a generalização, o fato da predominância
dos estilos, ativo e reflexivo, nos permite afirmar que a sala de aula necessita ser um espaço para a
reflexão, oportunizando a experimentação ativa e a aplicação prática das ideias, levando os alunos a
pensar/refletir antes de atuar, possibilitando a observação e análise das situações-problema.
b) Faz-se necessário que a intervenção pedagógica disponibilize os conteúdos, por meio de
uma diversidade que possibilite a ampliação do que consideramos preferências nas formas de
aprender, isto é, estilos próprios de aprendizagem. Os bons jogos conseguem concretizar esse
objetivo, isso porque os jogadores podem personalizar sua jogabilidade para que se adapte aos seus
estilos de aprendizagem e de jogo.
c) A semelhança dos criadores dos jogos digitais, os professores devem criar sistemas de
aprendizagem que possibilitem os aprendizes a serem agentes de suas próprias aprendizagens.
Simultaneamente, incentivar a experimentar novos estilos. As salas de aulas poderiam adotar este
princípio permitindo aos estudantes descobrirem os seus estilos de aprendizagem privilegiados e a
experimentarem outros novos sem receio. Ao personalizarem a sua própria aprendizagem, os
estudantes aprenderiam, não apenas sobre a forma, o como e o porquê do que aprendem, mas também
sobre a aprendizagem e o pensamento em si.
Ressaltamos que o estudo não tem o interesse de esgotar tão importante tema, mas de apontar
caminhos para futuras pesquisas que possibilitem novas respostas para esta e para tantas outras
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questões que surgem a todo o momento que nos incentivam a continuar pesquisando. Isso porque, é a
partir da reflexão da prática pedagógica e da percepção do mundo que nos rodeia que o educador
contemporâneo poderá fazer de sua sala de aula um ambiente de aprendizagem.
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Resumo
Quando o assunto são jogos eletrônicos, as primeiras sensações que vêm na mente são de lazer
e entretenimento. Essas sensações causam euforia e despertam interesse de um número bastante
considerável de jovens, principalmente, discentes de cursos afins as áreas de computação. Com isso,
a utilização de jogos eletrônicos educacionais em sala de aula é bem vista por estes alunos, crescendo
assim o nível de aprendizado e a fixação de conteúdos programáticos [Rodrigues, 2006]. Apesar
disso, muitos desses jogos acabam não sendo bem aceitos por levar em consideração muito mais
aspectos pedagógicos do que divertidos, deixando em segundo plano o fator competitivo e emocional,
o que acaba por desmotivar seu uso pelos alunos, desvirtuando o principal objetivo dos jogos
eletrônicos educacionais [Muñoz, 2009]. O desenvolvimento de jogos que aliem diversão e
aprendizado é um desafio. Uma dessas tentativas é o jogo WarGrafos. Em um curso superior de áreas
afins à computação, a disciplina de Teoria dos Grafos é de muita importância, por auxiliar na solução
de problemas recorrentes em diversas áreas, como Computação Gráfica e Redes de Computadores,
além de facilitar o estudo de áreas, como a Estatística e a Geometria, tão importantes para a
construção da lógica de algoritmos. Visando aumentar o índice de aprendizado desta disciplina, este
artigo mostra o jogo WarGrafos e propõe sua utilização em sala de aula, como uma ferramenta
divertida de apoio ao estudo e fixação dos conteúdos estudados na disciplina de Teoria dos Grafos.
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1. Introdução
Durante um curso superior, o volume de conceitos teóricos estudados é muito superior à
quantidade realmente assimilada pelos alunos, que ficam restritos aos conceitos mais repetidos ou
fundamentalmente importantes, ou aqueles, cuja forma de apresentação o tenha lhe causado algum
sentimento diferenciado. Em um curso de Ciência da Computação, os conceitos da disciplina de
Teoria dos Grafos têm grande importância para a solução de problemas recorrentes nas mais
diferentes áreas da tecnologia, como Inteligência Artificial, Computação Gráfica, Redes de
Computadores, além de fazer parte do estudo da matemática, importante para a construção de
algoritmos, base dos aplicativos computacionais.
No entanto, devido à grande dificuldade verificada em sala de aula dos docentes, no
aprendizado dos alunos da disciplina de Teoria dos Grafos de uma instituição superior e sabendo que
os jogos eletrônicos, quando bem construídos e vinculados ao processo pedagógico do curso, são uma
importante ferramenta no desenvolvimento das habilidades dos discentes [Muñoz, 2009], viu-se a
possibilidade de melhorar o nível de entendimento dos alunos, desta disciplina, com uma ferramenta
que fosse, ao mesmo tempo, atrativa, desafiadora e facilitadora do aprendizado. Com isso, surgiu o
projeto Wargrafos, e este artigo tem como objetivo apresentar este jogo e demonstrar sua utilização
em sala de aula.
O trabalho está dividido nos tópicos: Trabalhos Relacionados, que mostra outros trabalhos e
pensamentos sobre o tema; Teoria dos Grafos, que fala um pouco da Teoria dos Grafos e dos tópicos
utilizados no jogo; O Jogo, que descreve o funcionamento do jogo em si e suas contribuições para o
aprendizado e Considerações Finais, com a conclusão da pesquisa.
2. Trabalhos Relacionados
Diversos artigos e pesquisas mostram a criação e a utilização de jogos e simuladores
computacionais para auxilio em disciplinas específicas do curso de Ciência da Computação. Um
exemplo pode ser visto no trabalho de Machado e Maia [2004], onde o aluno pode experimentar,
através de simulações gráficas visuais, os conceitos apresentados em sala de aula na disciplina de
Sistemas Operacionais. Outro trabalho neste sentido é o Tira-Teima, um software educacional para o
ensino de programação em C [Sena, 2011], onde o aluno pode visualizar, a cada linha de código,
informações gráficas do que ocorre com o algoritmo em execução. Ainda relacionado ao tema, o
artigo sobre a construção de simuladores gráficos para Teoria da Computação [Oliveira e Marco,
2007], apresenta uma proposta para auxiliar a aprendizagem da construção lógica das Máquinas de
Turing, devido ao alto grau de abstração que o assunto exige.
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Outros trabalhos relatam experiências sobre o uso de jogos computacionais em sala de aula e
sua real contribuição ao aprendizado. Neste sentido, o trabalho Jogos Eletrônicos na Sala de Aula
[Rodrigues, 2006], demonstra as possibilidades de ensino através do lúdico e do digital, mostrando as
técnicas de aprendizagem com o uso de jogos eletrônicos. O trabalho “Por que ter Jogos Eletrônicos
em Sala de Aula” [Muñoz, 2009] defende a utilização de jogos eletrônicos no dia-a-dia do
aprendizado e seus benefícios aos alunos. Somado a esses e a muitos outros textos, este artigo ajuda a
demonstrar à importância de se mudar as técnicas tradicionais de ensino e fazer da sala de aula um
atrativo e não somente um dever aos alunos de todas as idades e cursos a qual estejam inseridos.
Diversos autores defendem a utilização de jogos em sala de aula, principalmente por facilitar
o ensino e a aprendizagem. Segundo Rieder et al. [2004], essa facilidade vem de algumas
características dos jogos tais como: a capacidade de absorver o jogador de maneira intensa e total,
com um clima de entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão seguidas por um estado de alegria e
distensão; o envolvimento emocional durante a progressão do jogo; a espontaneidade e a criatividade
liberada pelos jogadores; a limitação de tempo e espaço, onde o jogo tem um início um meio e um fim
e um caráter dinâmico, sendo reservado, independente da forma que assuma, como um mundo
temporário e fantástico; a existência de regras rigorosamente definidas. Cada jogo pode evoluir de
acordo com regras que determinam o que pode ou não dentro do mundo imaginário daquele jogo,
auxiliando no processo social dos discentes. A estimulação da imaginação, da auto-afirmação e da
autonomia que os jogos proporcionam.
As ferramentas computacionais, utilizadas como auxiliares do processo de
ensino-aprendizagem (...) rendem largas oportunidades para a construção crítica do
conhecimento (...) e podem oportunizar, no contexto acanhado da sala de aula e para além
dele, a dinâmica da experimentação. [Oliveira, 2004].

2.1. Aspectos pedagógicos
Primeiramente, antes de definir um jogo como instrumento educacional, deve-se deixar de
lado a idéia do jogo pelo jogo e fazer desta ferramenta, mais que um simples instrumento de trabalho
[Rieder et al., 2004].
Os jogos educacionais são atividades lúdicas, que possuem objetivos pedagógicos específicos
no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes [Rieder et al., 2004]. Esses jogos, além do
entretenimento, têm como finalidade principal trazer novos conhecimentos ou auxiliar a fixação de
conceitos anteriormente estudados, sem que isso prejudique o sentimento competitivo que um bom
jogo deve proporcionar. Eles, necessariamente, devem explorar o máximo possível, o processo de
ensino e aprendizagem.

Página

| 74

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

Professores e profissionais da educação concordam que jogos educativos, quando bem
aplicados, trazem diversos benefícios para os alunos e professores no dia-a-dia de sala da aula
[Rodrigues, 2006], daí vêm a grande importância de se elaborar ferramentas cada vez mais
específicas e adequadas as mais diversas disciplinas dos mais diversos cursos.
3. Teoria dos Grafos
A história fala que a Teoria dos Grafos começou em 1736, quando o matemático Leonard
Euler provou ser impossível atravessar todas as sete pontes de sua cidade natal, sem repetir nenhuma.
Esse é um problema clássico da Teoria dos Grafos, chamado de Pontes de Königsberg. A partir daí,
pouco se falou em grafos até a segunda metade do século XIX, mas foi somente a partir da segunda
metade do século XX que o tema assumiu sua importância [Szwarcfiter, 1984] e começou a ser
aplicado na solução de alguns problemas recorrentes.
Um grafo consiste em um conjunto não vazio de vértices e um conjunto de arestas [Leal,
2009]. Um exemplo pode ser visto na figura 1.

Figura 1: Um exemplo de grafo.

A partir deste conceito de grafos, muitas características, tipos e definições acessórias são
estudados. Entre elas, temos [Boaventura Netto, 2006]:


Adjacência. Dois vértices são adjacentes quando possuem uma aresta ligando-os;



Subgrafo. É um conjunto de vértices e arestas quaisquer de um grafo;



Grau. O grau de um vértice é a quantidade de toques de arestas no mesmo;



Caminho. O caminho entre dois vértices é uma seqüência de vértices sucessivamente
adjacentes entre os vértices em questão;



Conexo. Um grafo é conexo se existir caminho entre dois vértices qualquer do grafo;



Completo. Um grafo é completo se existir uma aresta ligando qualquer par de vértices
do grafo;

Página

| 75

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional



Bipartido. Um grafo é bipartido se puder ser dividido em dois conjuntos distintos de
vértices, onde os vértices de um conjunto não possuem arestas entre si;



Clique. Um clique é um subgrafo completo;



Rótulo. É um nome qualquer dado a um vértice ou aresta;



Altamente Irregular. Um grafo é altamente irregular quando um vértice qualquer está
ligado a apenas vértices de grau diferente do seu;



Excentricidade. É a menor distância entre os vértices mais distantes um do outro no
grafo;



Ciclo: Um ciclo é um caminho, com pelo menos três vértices, que inicia e termina em
um mesmo vértice, sem repetir nenhum outro vértice do caminho;



Árvore. Uma árvore é um grafo sem ciclos;



Articulação. Uma articulação é um vértice que, se removido, desconecta o grafo;



Planaridade. Um grafo é planar, se puder ser escrito em um plano sem cruzar suas
arestas;



Face. As faces são regiões divididas entre as arestas de um grafo;



Caminho Hamiltoniano. É o caminho que passa por todos os vértices sem repeti-los;



Caminho Euleriano. É o caminho que passa por todas as arestas sem repeti-las;



Coloração. É a quantidade de cores em podemos pintar um grafo, obedecendo à regra
de que vértices adjacentes devem possuir cores diferentes;



Dígrafo. Um dígrafo é um grafo, onde suas arestas possuem indicação de sentido.
Essas arestas “saem” de um vértice apontam para um vértice do grafo;



Subconjuntos estáveis. Existem dois tipos. Um subconjunto é dito internamente
estável (SCIE), se dois vértices quaisquer do subconjunto nunca são adjacentes entre
si. Um subconjunto é dito externamente estável (SCEE) se todo vértice que não
pertencente ao SCEE tiver pelo menos um vértice no SCEE como sucessor;



Triangulação. Uma triangulação é um grafo planar conexo no qual todas as fases,
exceto a face externa, são compostas por exatamente três arestas;

Existem outras diversas características, mas que sempre requerem um algo grau de abstração.
A necessidade do perfeito entendimento das estruturas de dados pertinentes, ferramentas de
visualização e interação com os grafos, além dos diferentes níveis de abstração e descasamento entre
as definições teóricas, a representação algorítmica e a representação gráfica dos grafos estudados
fazem com que grande parte dos estudantes sintam enormes dificuldades no entendimento e uso
desses conceitos no seu dia-a-dia [Soares et al., 2004].
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Tomando como base observações e interações com os estudantes, chegou-se a conclusão de
que a melhor forma de atingir o máximo de aprendizado da disciplina se dá por meio de atividades
práticas e visuais que façam o casamento dos conceitos teóricos, com as aplicações práticas [Soares et
al., 2004]. Com o objetivo de facilitar o entendimento dos conceitos teóricos, foi proposto um jogo,
capaz de fazer os estudantes pensarem e vivenciarem esses conceitos em uma situação prática e
dinâmica.
4. O Jogo
O Projeto WarGrafos, proposto neste artigo, é uma adaptação eletrônica do jogo WAR. O
WAR é um jogo de tabuleiro, lançado no Brasil pela empresa Grow, baseado no americano Risk (esse
lançado em 1952) e consiste basicamente, em um mapa do mundo, dividido em seis regiões, sendo
cada uma, um continente do mundo real, apenas com a divisão da América em norte e sul, como
regiões distintas. No início do jogo War, cada jogador recebe a informação sobre um determinado
objetivo. Nenhum jogador sabe sobre o objetivo do outro. Aquele que primeiro cumprir seu objetivo e
mostrar que o fez aos demais, é declarado vencedor. [Grow, 2011]. Para o cumprimento destes
objetivos, estratégias diretas e indiretas devem ser montadas pelos jogadores, buscando, não só a
vitória, mas também a obstrução dos demais jogadores.
Diferentemente de outros projetos para auxílio da disciplina de Teoria dos Grafos, cujo
objetivo principal é fazer uma interação entre as implementações algorítmicas e representações
gráficas, como o Rin‟G [Soares et al., 2004] e o Rox [Sangiorgi, 2006], o foco do jogo proposto é o
melhor entendimento e fixação dos conceitos teóricos, mostrando-os em um ambiente virtual, cuja
interação necessita a utilização direta desses conceitos. Na adaptação feita para a disciplina de Teoria
dos Grafos, o jogo War, ganha o nome da disciplina e o projeto passa a se chamar Projeto WarGrafos.
4.1. Criação do Jogo
Na criação de qualquer jogo a primeira atividade a ser realizada é a idéia do jogo e sua
descrição no papel. Essa é uma tarefa essencial, feita pelo profissional conhecido como Game
Designer.
Para a criação do WarGrafos foi feita uma pesquisa na Teoria dos Grafos sobre os mais
diversos jogos cuja essência baseava-se nos conceitos puros da teoria. Dentre os jogos analisados, o
War foi escolhido por ser bastante conhecido entre os alunos e por conseguir unir a maior quantidade
de conceitos estudados na disciplina.

Página

| 77

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

Após a definição do jogo, foram analisadas algumas engines de programação, entre elas o
Game Maker e o Flash, porém a linguagem de programação escolhida foi o Delphi 2010, com
componentes específicos, por ser de fácil implementação, devido à experiência do Game Designer na
linguagem, que é compatível com todas as versões do Windows, sistema operacional mais utilizado
pelos alunos no campus e em suas residências.
4.2. Preparando o Ambiente
No jogo WarGrafos, os estudantes são divididos em equipes e cada uma dessas equipes recebe
objetivos, onde apenas a equipe conhece o seu objetivo. Cada um dos objetivos explora um conceito
teórico da disciplina e os estudantes jogadores precisam definir estratégias para a vitória. Essas
estratégias também passam pelos conceitos da Teoria dos Grafos. O jogo disponibiliza um mapa, que
foi adaptado para uma melhor interação didática com os conceitos estudados. O grafo que deu origem
ao mapa do jogo pode ser visto na figura 1.
Esses objetivos podem mudar a cada semestre, permitindo assim, manter o sigilo entre as
equipes. Dentre os objetivos, que pode ser entregue aos jogadores, considerando X um valor inteiro
positivo qualquer, têm-se: Conquistar territórios com grau maior que X; Conquistar grafos
completos, com grau maior que X; Conquistar um grafo bipartido com conjuntos maiores que X;
Conquistar um grafo com excentricidade maior que X; Conquistar uma coloração completa do mapa,
que pode ser número ou índice cromático; Conquistar um emparelhamento, com quantidade de
vértices superior a X; Conquistar um SCIE, com quantidade de vértices superior a X; Conquistar uma
árvore, com quantidade de vértices superior a X; Entre outros, que podem ser definidos até antes do
início da partida.
4.3. Dinâmica do Jogo
Ao carregar o jogo, deve-se clicar com o mouse no botão “iniciar” da tela principal de entrada.
Na seqüência, abrir-se-á a tela de seleção das equipes. Nesta tela, deve escolher a quantidade de
equipes que irão participar e o país sede de cada equipe. O país sede pode ou não ter influência os
objetivos do jogo, mas serve principalmente de referência, dando nomes às equipes e organizando a
seqüência de jogadas.
Ao confirmar esta tela, o jogo irá começar, exibindo o mapa, totalmente despovoado e abaixo
dele um menu de controle do jogo. No menu de controle, em seu lado esquerdo, temos o nome da
equipe que tem a vez de jogar e logo abaixo, a cor de sua bandeira (esta cor visa facilitar a
visualização do mapa durante o jogo, conforme mostra a figura 2), o total de moedas virtuais e de
exércitos disponíveis para posicionamento no mapa. No lado direito, temos botões para controlar o
Página

| 78

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

jogador que tem a vez de jogar, e para dar-lhe mais ou menos moedas/exércitos quando for merecido.
Abaixo, temos um botão para finalizar o jogo, um para rolagem dos dados e outro para fechar a
rodada. Quando todas as equipes concluem um ciclo de jogadas, a rodada é finalizada e todos ganham
novas moedas virtuais e exércitos para posicionamento, que devem ser posicionados imediatamente.
Inicialmente as equipes recebem oito exércitos e 100 moedas virtuais. Cada equipe terá que
posicionar seus exércitos nos países despovoados e, ao término destes países, posicionar os exércitos
restantes em países já pertencentes à equipe. Somente após este posicionamento, as equipes recebem
seus objetivos. Então o jogo define a ordem de jogada e então se inicia a dinâmica do jogo.
Em sua vez, a equipe pode atacar países vizinhos e/ou deslocar tropas. Com cada ataque e
cada deslocamento a equipe gasta 10 moedas virtuais. A equipe fica proibida de atacar após um
deslocamento de tropas e pode passar a vez se quiser.
Quando decide atacar um país, a equipe lança um dado virtual de dez lados. Simultaneamente,
a equipe que está sendo atacada, também lança um dado virtual de dez lados, aquele que tirar o maior
valor vence a batalha. Em caso de valores iguais, os dados são rolados novamente. Tanto o tempo de
posicionamento de tropas, quanto o tempo de ataque e deslocamento devem ser controlados, a fim de
manter a dinâmica e evitar o extrapolamento do tempo da aula.
O jogo acaba quando uma equipe alega ser vencedora e o professor avalia a situação do mapa,
se este for condizente com o objetivo, a equipe é declarada vencedora.

Figura 2: Tela do jogo em andamento
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4.4. Resultados em Sala de aula
Após algumas utilizações do jogo em sala de aula, os alunos passaram a identificar, não
somente o conceito de grafos constante em seu objetivo, mas também outros conceitos inerentes as
formas de se atingir esses objetivos e também os conceitos dos objetivos de seus oponentes. Esses
conceitos foram fixados de maneira notória, verificada através de avaliações orais e escritas e em uma
pequena entrevista feita com os alunos após a experiência. Nessa entrevista, foram apresentadas aos
alunos da disciplina duas perguntas e os resultados da pesquisa podem ser vistas nos gráficos contidos
nas figuras 3 e 4:


Como você avalia sua aprendizagem dos conceitos apresentados na disciplina de
Teoria dos Grafos na sala de aula antes das aulas com o uso do jogo WarGrafos e após
o uso do jogo?



Você gostaria de jogar novamente, fora da sala de aula, com seus amigos, em
momentos de descontração?

Essa pesquisa foi realizada em duas turmas, que somavam um total de 49 alunos, onde 22 já
tinham cursado a disciplina no semestre anterior, sem a devida aprovação e cujo jogo não fora
utilizado. Como o jogo foi aplicado uma única vez e para um contingente pequeno de alunos, ainda
não foi possível realizar uma pesquisa mais apurada, onde se faz necessário uma análise de resultados
qualitativos ou quantitativos a fim de obter conclusões mais precisas.
Mesmo que essa pesquisa não tenha resultados conclusivos, ela nos faz ter uma pequena
noção da importância do uso do jogo em sala de aula e a satisfação dos alunos quanto ao aprendizado
em si. No semestre em que foi utilizada a ferramenta, a reprovação foi de apenas nove alunos, contra
as vinte e duas reprovações do semestre anterior. Esses números não levam em consideração alunos
desistentes.

Figura 3: Gráfico exibindo os resultados da primeira

Figura 4: Gráfico exibindo os resultados da segunda

pergunta, feita aos alunos sobre o WarGrafos e seu nível

pergunta, feita aos alunos sobre o WarGrafos.

de aprendizagem.
Página

| 80

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

5. Considerações Finais
Este artigo apresentou e demonstrou o jogo WarGrafos, como um auxílio no aprendizado aos
conceitos da disciplina de Teoria dos Grafos. O jogo permite uma assimilação dos conteúdos de
maneira mais rápida e prazerosa, já que se utiliza de um conceito divertido e atraente. De acordo com
as observações feitas em sala de aula, o WarGrafos estimula a concentração dos alunos no
desenvolvimento de estratégias, baseadas nos conceitos de grafos, fazendo-os interagir com eles de
maneira mais simples e descontraída.
Com este trabalho, pudemos verificar também a importância de se utilizar jogos em sala de
aula, no sentido de melhorar o aprendizado dos alunos e chamar a atenção deles às disciplinas,
inclusive àquelas onde se é verificado uma maior preocupação por parte desses alunos. Após a
verificação dos resultados obtidos junto aos alunos, percebeu-se que o desenvolvimento de jogos não
pode parar na disciplina de Teoria dos Grafos, portanto, para trabalhos futuros, é sugestão estender a
programação de jogos a todas as disciplinas do curso, priorizando as disciplinas com maior índice de
reprovação.
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Reconstruindo um império: De Amarna a Tebas Um
Jogo de Aventura no Egito Antigo Rebuilding an empire:
From Amarna to Thebes An Adventure Game in
Ancient Egypt
Lilian do Nascimento(1); Cristiano N. Tonéis(2)

Resumo: Esta pesquisa apresenta a aplicação de conceitos pedagógicos e históricos, aliados a
importância do gameplay no desenvolvimento do jogo digital educativo “De Amarna a Tebas”, que
possui por objetivo proporcionar experiências de diversão e de aprendizagem ao jogador. Para
construir a narrativado jogo, no qual agregamos os elementos necessários para o desenvolvimento
cognitivo múltiplo, buscamos a fundamentação pedagógica coerente com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), com pesquisas a respeito da história do Egito Antigo e com a teoria das
inteligências múltiplas de Howard Gardner. Assim, para alcançarmos o objetivo descrito,
necessitamos igualmente dos fundamentos pedagógicos e históricos com os principais elementos de
gameplay - interface, mecânica e experiência de jogo - no qual o jogador possa imergir na História do
Egito Antigo, apropriando-se de conhecimentos a respeito desta civilização à medida que vivencia e
participa da narrativa e dos desafios propostos. Com isso oprotótipo em desenvolvimento do jogo
digital “De Amarna a Tebas” denota nossa preocupação em alcançarmos um espaço educativo
divertido, no qual aprender é a maior aventura.
Palavras-chave: Egito Antigo, jogo digital, educação.
Abstract: This research presents an application of pedagogical and historical concepts,
allied with the importance of gameplay in the development of the educational game ―From Amarna
to Thebes‖, which has the objectives of providing knowledge and fun to the player. In order to
construct the narrative of the game, we aggregated the needed elements for multiple cognitive
development, to do that we looked for pedagogical fundamentals consistent with National
Curriculum Parameters (NCP) model, this was done by researching ancient Egypt history in
conjunct with theory of multiple intelligences by Howard Gardner. In order to achieve the objective
or the goal described, we needed equally the psychological and historical reasons along with the
principal gameplay elements like - interface, game mechanics and gaming experiences – where the
player could immerse in history of ancient Egypt and appropriate knowledge about this civilization
as soon as their experiences or participates in the narrative which includes solving the given
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challenges. The prototype of the game in development ―From Amarna to Thebes‖ denotes our
concern to achieve an entertaining educational space, in which learning is the greatest adventure.
Key-words: Ancient Egypt, games, education.
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1. Games, diversão e educação: uma realidade possível.
Atualmente, a criação de ambientes educativos tem grande relação com o mundo digital.
Espera-se que a formação global dos indivíduos favoreça sua inclusão também na sociedade
tecnológica e desta forma seja capaz de promover as relações humanas para o bem comum. Neste
contexto, os jogos digitais, especificamente, os jogos educativos atendem a estes requisitos e assim
compõem esta paisagem favorecendo o desenvolvimento cognitivo (Tonéis, 2010).
Introduzimos a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1994) aliada ao espaço criado
pelos jogos digitais para a representação e re-significação de conteúdos escolares por meio de novos
signos e, com isso, alcançarmos a construção e desenvolvimento de conhecimentos em história do
Egito Antigo. Com o intuito de oferecer um jogo que contemple esta proposta, apresentamos a
fundamentação teórica nas inteligências múltiplas e somamos forças por meio de uma sólida pesquisa
histórica com o ideal de compor, no jogo, a criação de cenas e ambientes que traduzam toda mística e
beleza do Egito Antigo. De acordo com Moraes (2001, p. 219) “essas tecnologias da inteligência
facilitam a criação de ambientes informatizados ricos em códigos simbólicos, em representações de
imagens, sons e movimentos” e com isso oferecemos aos jogadores uma experiência divertida para
seu aprendizado escolar.
O contexto histórico, utilizado neste jogo, refere-se a um período específico da cultura egípcia
antiga que abrange, aproximadamente, cinco anos de transição entre os governos de Akhenaton e
Tutankhamon (1335-1330 a.C.), faraós do final da décima oitava dinastia. A opção por esse recorte
temporal se deve pela grande importância dos acontecimentos para a compreensão a respeito da
cultura e religião do povo egípcio antigo.
2. Do recorde temporal real para uma ficção virtual.
A crise político-religiosa desencadeada por Akhenaton, ao instituir o monoteísmo, com o
culto ao deus Aton, ordenando que os nomes dos outros deuses egípcios fossem apagados, bem como
a construção de uma nova capital – Amarna – é o mote para a trama ficcional do jogo, no qual os
sacerdotes perderam o poder e os deuses afrontados desencadeiam o caos nas cidades onde eram
cultuados.
Com a morte de Akhenaton, o Egito mergulhou no caos, sendo necessário devolver a ordem
ao império. Para isso, o jogador, que assume o papel de um escriba, cujo nome é Hori (figura 2), será
enviado pelo vizir Ay e o general Horemheb, com a missão de auxiliar o sacerdote de cada cidade e
reescrever o nome do deus correspondente, restabelecendo os rituais e a ordem. Para isso, Hori deverá
vencer os desafios seguindo a justiça (Maat) para manter seu coração mais leve que a pena, pois, no
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último desafio, somente com o coração leve, conseguirá enfrentar a ira do deus mais poderoso do
Egito: Amon. Com a vitória de Hori, o jovem faraó Tutankhamon conseguirá retornar a capital para a
cidade de Tebas e devolver a paz ao povo egípcio.
Desta forma, buscamos, para este game protótipo, fundamentos teóricos e práticos para
propormos um caminho seguro na construção de jogos educativos, em particular “De Amarna a Tebas
– Um Jogo de Aventura no Egito Antigo”. Na figura 1 podemos ver o selo do jogo, à frente o
protagonista Hori, seguido pelos faraós Akhenaton e Tutankhamon, o vizir Ay, o general Horemheb e
os deuses egípcios pertencentes à narrativa do jogo.

Figura 2: Hori, o protagonista, um escriba. Arte
Figura 1: Arte 2D. Selo do game criado por Samantha P. Sorpreso

por Samantha P. Sorpreso.

2.1 A Experiência Múltipla na Construção da Narrativa para Jogos Educativos
A teoria de Gardner (1994) contribuiu para elencar as diferentes inteligências e os processos
de aprendizagem relacionados a elas, fornecendo subsídios para a modificação do ambiente escolar
capaz de envolver educadores e educandos em uma nova dinâmica que pressupõe uma maior
interação entre os saberes e o desenvolvimento de habilidades e competências, bem como possibilita
que o aprendizado ocorra em um ambiente heterogêneo, respeitando a diversidade dos indivíduos e
suas necessidades específicas.
Estas diferentes formas de aprender evocam uma reflexão a respeito das diferentes formas de
ensinar, pois, em toda história da humanidade, procurou-se maneiras de transmitir informação e
construir conhecimentos, desde as tábuas de argila dos babilônicos ou as pinturas e papiros egípcios,
até os modernos computadores digitais. É neste ponto que está localizado o professor contemporâneo,
que diante dos avanços tecnológicos, pode, muitas vezes, sentir-se deslocado frente às diferentes
formas de aprender/ensinar. O jogo, como diria Huizinga (2007), é ainda anterior à cultura e
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responsável por formá-la, então os jogos digitais despontam como premissas para a nova forma de
ensinar/aprender, no processo de gameficação.
“Somente então é que o jogar preenche a finalidade que tem, quando aquele que joga entra no
jogo. Não é a relação que, a partir do jogo, de dentro para fora, aponta para a seriedade, mas é
apenas a seriedade que há no jogo que permite que o jogo seja inteiramente um jogo. Quem
não leva a sério o jogo é um desmancha-prazeres” (GADAMER, 1999, p. 175).

Quando o jogador se torna um com o jogo, sendo parte dele, está aberto para aprender e
apreender suas regras e metodologias, jogando de forma “séria”. Nesta estreita relação, jogo e jogador
se confundem e se completam, pois um não existe um sem o outro e o jogar se torna uma atividade
única de “experienciar” um mundo alternativo de signos. O jogador é conduzido à re-significação do
mundo vivido a partir das experiências no mundo do jogo e vice-versa.
Existem diferentes tipos de jogos, porém, o jogo que possui narrativa coloca as imagens –
signos – em ação, ampliando a capacidade imaginativa do jogador por permitir que esta seja
externada e compartilhada. Ao se envolver com a narrativa do jogo, o jogador deseja conhecer o fim
da história da qual participa e constrói. As descobertas oportunizam a cada passo do jogo o uso das
múltiplas inteligências, pois cada detalhe é importante e tudo colabora para a construção da narrativa
por meio dos sentidos.
Em seu ensaio intitulado “O Narrador”, Benjamim (1994) associou de maneira contundente
narrativa e experiência. Para o filósofo, o ato de narrar pressupõe a necessidade da experimentação
dos acontecimentos ou profunda relação com aqueles que vivenciaram a experiência. “O narrador
retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora
as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (Benjamim, 1994). Narrar devidamente depende
de um conjunto de qualidades relacionadas à expressividade, ao uso adequado das palavras e à
conexão estabelecida com aqueles que acompanham a narrativa. Tal capacidade narrativa é
valorizada por sua função social, que permeia a interação dos indivíduos entre si e com o meio e que
se materializa em experiência. Desta forma, narrar alimenta a construção simbólica, tão preciosa à
capacidade cognitiva. Esta narrativa em jogos digitais, entendida como experiência, somente será
possível com o auxílio da interatividade.
“Devido ao uso vago e difundido do termo „interatividade‟, o prazer da agência em ambientes
eletrônicos é frequentemente confundido com a mera habilidade de movimentar um joystick
ou clicar com um mouse. Mas atividade por si só não é agencia. [...] agência vai além da
participação e da atividade. Como prazer estético, uma experiência a ser saboreada por si
mesma, ela é oferecida de modo limitado nas formas de arte tradicionais, mas é mais
comumente encontrada nas atividades estruturadas a que chamamos jogos.” (MURRAY,
2003, p.128).

Murray (2003) denomina como agência a esta capacidade gratificante de realizar ações
significativas e ver os resultados de nossas escolhas. Desta forma, compreendemos que a agência
Página

| 88

Ano 40 | nº 192 | jan-mar | Revista Tecnologia Educacional

segue para além da ação e reação. Não se trata meramente de uma forma de reação a ações
pré-determinadas, mas de traçar um caminho frente a um problema cognitivo, trazendo a tona um
padrão emocional simbólico com a finalidade de enfrentar o que pode ser assustador e desconhecido.
“O aspecto de representação do jogo permite ao jogador vivenciar, experienciar novas situações, com
as quais, possivelmente, não viveria na vida real. Ele pode tentar, ousar e agir como achar que deve,
sem ter que sofrer as consequências de punições que poderia ter se não estivesse em um jogo.”
(SILVA, 2009, p.27). A possibilidade de experimentar novas situações num ambiente seguro, sem as
consequências da vida real, ou ainda ciente que tais consequências podem ser reversíveis por meio do
re-começo do jogo podem, certamente, proporcionar uma amplificação no processo de
autoconhecimento ao confrontar o jogador com suas habilidades e suas limitações, “obrigando-o” a
desenvolver novos mecanismos e soluções para seu desenvolvimento cognitivo.
Dados os avanços tecnológicos que permitem transpor, para o ambiente virtual, histórias cada
vez mais complexas, em uma troca contínua de estímulos entre o jogo e o jogador, a narrativa então
pode atingir sua plena vocação ao associar-se à interatividade. Santaella (2004) afirma que todo
pensamento é indissociável da percepção e da ação – interatividade – e que a inteligência pode ser
dita como a capacidade para produzir e manipular símbolos, tendo em vista a resolução de problemas.
Quando imersos em um game, cuja narrativa alia elementos históricos reais com uma aventura
ficcional, o jogador encontra-se em um meio propício para colocar em teste suas habilidades.
3. A prática pedagógica aplicada aos Jogos Digitais Educativos
Na busca por referências a respeito de aplicações práticas da teoria das inteligências
múltiplas, o projeto Spectrum apresenta-se como um exemplo modelar. Coordenado por Gardner,
uma equipe de especialistas em educação foi reunida para levar sua teoria até algumas escolas dos
EUA, realizando estudos de casos e orientações a professores. A pesquisa resultou em uma coleção de
livros constituída por três volumes: I – Utilizando as competências das crianças; II – Atividades
Iniciais de Aprendizagem; III – Avaliação em Educação Infantil.
A “Lista de Verificação Observacional para as Inteligências Múltiplas” (CHEN at al, 2001, v.
1, p. 137) desenvolvida pela Montgomery Knolls Elementary School e utilizada no projeto Spectrum,
apresenta parâmetros avaliativos que serão utilizados para direcionar a criação dos espaços e
condições jogáveis, visando proporcionar estímulos nas habilidades e competências descritas em
cada inteligência. Também será utilizado o conceito de centro de aprendizagem, que consiste na
criação de espaços que auxiliam no desenvolvimento de cada inteligência separadamente.
“A estrutura dos centros de aprendizagem Spectrum era flexível. Eles poderiam ser cantos,
mesas ou outras áreas da sala de aula reservadas especificamente para a execução das
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atividades relacionadas a um domínio; ou poderiam ser coleções de materiais relacionados
aos domínios, disponíveis para as crianças em „momentos de escolha‟ ou em períodos
estruturados.” (CHEN at al, 2001, v.1, p.64).

Considerando a flexibilidade da estrutura e adaptando para o contexto digital,
especificamento nosso game, em desenvolvimento, transformamos os centros de aprendizagem em
fases, nas quais o jogador poderá experimentar desafios relacionados com a inteligência ou domínio
definidos, colaborando ainda com a narrativa e desta forma oferecendo a constituição do gameplay,
este que “emerge das interações do jogador com o ambiente, a partir da manipulação das regras e
mecânicas do jogo, pela criação de estratégias e táticas que tornam interessante e divertida a
experiência de jogar.” (VANNUCCHI at al, 2009, p. 1). Cada fase do jogo constitui-se em um centro
de aprendizagem, possibilitando a verificação quantitativa e qualitativa da jornada do jogador,
inclusive gerando um relatório final que pode contribuir como um indicador, seja para o
autoconhecimento ou ainda para o educador, caso este procure fazer uso do jogo e desta forma obter
uma ferramenta adicional pautada no processo de aprendizagem espontânea. Esta avaliação considera
o desempenho do gameplay em cada fase, por meio das tomadas de decisões e dos caminhos
percorridos com o objetivo de superar, vencer os desafios propostos pela aventura. Procuramos uma
forma de contruir desafios que julgamos estarem coerentes com estes centros e assim de acordo com
uma determinada inteligência que desejamos verificar (tabela 1).
Na elaboração do conteúdo narrativo para jogos educativos, particularmente em nosso caso,
encontramos o desafio de manter a representatividade histórica. A coerência e o refinamento
pedagógico se fazem necessários se desejamos ao final um game educativo e divertido. Quando
superamos os preconceitos relacionados a este tipo de jogo encontramos uma fonte inestimável de
formas para introduzir questões fundamentais para educação no interior de um game, em uma
aventura digital.
Conscientes da finalidade educativa deste protótipo, “De Amarna a Tebas” relaciona a
pesquisa histórica e o desenvolvimento das inteligências múltiplas aliados aos objetivos apresentados
nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs para o Ensino e Aprendizagem de História, Geografia
e Temas Transversais. Ao organizarmos os conteúdos por eixos temáticos, estabelecemos vínculos
entre a narrativa ficcional, a história factual e a inteligência múltipla destinada para determinado nível
do jogo, apresentamos a seguir uma tabela que resumidamente demonstra o que expomos.
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Inteligência

Previsão para
versão beta
0 - Cidade_Amarna
Nível de treinamento
Aton
Apresentação do jogo
Maio/2012
1 - Cidade_Bast
Espacial
Bastet
Trabalho
Maio/2012
2 - Cidade_InebHedj
Natural
Osiris
Religião
Novembro/2012
3 - Cidade_Khemenu
Linguística
Thoth
Tecnologia
Novembro/2012
4 - Cidade_Abydos
Musical
Anubis
Cotidiano
Maio/2013
5- Cidade_KomOmbo
Lógico-matemática
Sobek
Economia
Maio/2013
6 - Cidade_Edfu
Cinestésico-Motora
Horus
Sociedade
Novembro/2013
7 - Cidade_Tebas
União de todas
Amon
Política
Novembro/2013
Tabela 1: Distribuição de inteligências, deus correspondente e eixo temático de acordo com o Nível (cidade )
Deus

Eixo temático

Interpessoal e
Intrapessoal

Nível / Local

Com a finalidade de exemplificarmos o que apresentamos na tabela 1, detalhamos alguns
aspectos que emergem do game, especificamente no Nivel 1, a Cidade_Bast. Observemos desta
forma a tabela 2 abaixo:
Nível 1 - Cenário
Bast, localizada na região
do
Delta
do
Nilo.
Importante rota de ligação
entre a cidade de InebHedj
(Memphis) até a região do
Sinai e Ásia. Centro do
culto a deusa Bastet,
abrigando um belo templo
cercado por canais de água
e um grande cemitério
onde os mortos dividiam
espaço com os gatos
mumificados.

Inteligência
Deus(a)
Eixo Temático
Espacial (CHEN at al, 2001, Bastet (figura 3), a Senhora Trabalho. Privilegiamos a
v.1, p. 137). Características: dos Gatos, representada por compreensão das relações
 Resolver problemas
uma gata ou mulher com a de trabalho existentes
usando a visualização; cabeça
de
gata. entre os indivíduos e as
 Capacidade de mover
Personificava o imenso classes, envolvendo a
objetos no espaço;
apreço que os egípcios produção de bens, o
 Organizar ou agrupar
possuíam por esses animais, consumo, as desigualdades
objetos;
particularmente por sua sociais, as transformações
 Planejar o uso do
habilidade caçadora que das técnicas e tecnologias,
espaço;
livrava os celeiros do ataque a apropriação ou a
 Apreço por
de roedores. Aparece em expropriação dos meios de
quebra-cabeças e
estatuas segurando um produção
pelos
labirintos;
sistro, instrumento musical trabalhadores. (BRASIL,
 Identificação de
sagrado.
1998, p.48).
semelhanças e
diferenças entre
imagens;
Tabela 2: Detalhamento dos elementos que compõem o Nível 1 – Cidade de Bast.

Figura 3: Deusa Bastet. Arte por Samantha P. Sorpreso
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Com isto esperamos que o jogador ao se aventurar na cidade de Bast (nível 1) se depare com
desafios que irão estimular ou utilizar suas habilidades referentes a inteligência espacial em
particular. Como por exemplo, sair de um labirinto, ou ainda resolver um puzzle lógico envolvendo a
deusa Bastet, que se encontra enfurecida devido às atitudes de Akhenaton e convoca os gatos para
junto de si, deixando a cidade desprotegida para os ratos. Para desvendar os mistérios de Bast o
jogador irá explorar a cidade, necessitará planejar seus passos para devolver s deusa seu símbolo
sagrado, o sistro e assim aplacar sua ira.
Devemos nos recordar que, em nosso caso, além de uma história cativante, os gráficos
também são determinantes para o efeito imersivo, pois envolve a qualidade visual e
consequentemente a relação que o jogador terá com o jogo isto aliado à trilha sonora produzirá o
interesse gradativo em permanecer e completar o jogo. Ao refletirmos a respeito da importância
destes elementos para um game, verificamos que para desenvolvermos uma interface (Figura 4)
necessitamos compreender primeiramente seu significado e relevância em todo projeto. “Em seu
sentido mais simples, a palavra se refere a softwares que dão forma à interação entre usuário e
computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre duas partes, tornando
uma sensível para a outra. Em outras palavras, a relação governada pela interface é uma relação
semântica, caracterizada por significado e expressão, não por força física” (JOHSON, 2001, p. 17).
Associamos, desta forma, por meio do dualismo software/hardware que a interface “transforma o
hardware”, alterando nossa forma de adentrar o meio digital. Ao estabelecermos essa relação
semântica estamos em um processo de descoberta dos signos adquirindo uma nova forma de
expressarmos o que desejamos no universo digital dos games. Somos assim “um com o novo
mundo”, e desta forma aceitamos que, como afirma Murray (2003), ao passo que o mundo virtual
ganha uma expressividade crescente, nós nos acostumaremos lentamente a viver num ambiente
imaginário que, por enquanto, achamos assustadoramente real. Mas, em algum momento,
perceberemos que estamos olhando “através” do meio, em vez de “para” ele.

Figura 4: Projeto de ambiente para o game, feito em Unity; acima a esquerda protótipo do menu principal
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4. Considerações Finais
Em qualquer jogo (game) há o espaço propício para que seus participantes possam construir o
conhecimento, pois sendo o jogo uma atividade livre (Huizinga, 2007), ao ingressar
espontaneamente, os jogadores imergem em uma situação ideal para observações e reflexões,
inferindo sobre os acontecimentos e as dinâmicas do jogo por assumirem a condição de protagonistas
e personagem, concomitantemente. Ao aceitar o jogo, os jogadores apreendem suas estruturas, sua
lógica e contribuem para a construção de sua narrativa. São estes os elementos necessários para o
aprendizado em sua melhor forma, onde o aprendiz quer e vivencia o conhecimento, experimentando
novas maneiras de conhecer o mundo vivido, resignificando-o, ou seja, aprendendo e desenvolvendo
as múltiplas inteligências. Atualmente, em fase de modelagem para ambiente 3D e programação, o
protótipo do jogo transformou-se para nossa equipe em uma experiência singular para aprendizagem,
exigindo a articulação constante entre nossas inteligências múltiplas e nossa superação. Portanto, é
com base em nossa condição de aprendizes, que esperamos contribuir com o desenvolvimento de
meios educativos sérios, verdadeiros em sua essência formativa, porém verdadeiros também em sua
existência como jogo, ou seja, divertir.
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