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Editorial
Este número especial da Revista ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional
é, como os dois anteriores, 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. Outros artigos exploram o uso de mundos virtuais 3D e televisão
interativa.
Em “Personagens dramáticos nos vídeo games: corpos e almas constituídos de signos”,
Victor Cayres analisa os personagens em games, compreendidos como interfaces entre jogo e
drama.
Em “O Museu Virtual também é lugar de jogar: um caso brasileiro”, Ivana Souza e Lynn
Alves refletem sobre a presença de jogos eletrônicos em museus virtuais, analisando o Projeto
Cândido Portinari.
Em “Exterminadores de Dengue: Um jogo educativo dinâmico como ferramenta de
educação contra a dengue”, Valter da Silva, Ailson de Almeida, Douglas Alves, Mariel Andrade e
Alberto Araujo apresentam o desenvolvimento de um jogo para crianças e adolescentes voltado à
prevenção da doença.
Em “Interface 3D como Alternativa de Acesso a Sistemas de Gestão de Aprendizagem”,
Fábio do Carmo, Cilene Lora e Romero Tori descrevem e refletem sobre a utilização de Mundos
Virtuais 3D como interfaces de acesso a LMSs (Learning Management Systems).
Em “A Realidade Virtual na Educação Online: novas possibilidades de expressão e
comunicação”, Tatiana Rossini e Edméa Santos refletem sobre a mediação docente e a
interatividade em educação online em espaços virtuais 3D, da perspectiva da cibercultura.
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Finalmente, em “Interatividade em TV Digital e Criação de Aplicações Interativas: relato
do projeto T-Autor e sua aplicabilidade para a área educacional”, Márcio Carneiro dos Santos
explora a utilização de aplicações interativas em TV digital em atividades educacionais.
O objetivo deste número especial da Revista da ABT, assim como o do anterior, é oferecer
uma valiosa contribuição para o debate sobre a incorporação dos games, mundos virtuais 3D e
aplicações interativas à educação, oferecendo ao leitor uma diversificada bibliografia, produzida
por diversos grupos de pesquisa no Brasil, que incentive o desenvolvimento de novos estudos e
pesquisas.
Conselho Editorial
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Personagens dramáticos nos vídeo games: corpos e
almas constituídos de signos
Victor de M. Cayres
Bolsista Capes (Doutorado)
Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, Brasil
Dramaturgo, ator, diretor, bacharel em Interpretação Teatral e mestre em Artes Cênicas pela Escola de
Teatro da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência em desenvolvimento de textos dramatúrgicos
para teatro, animação, jogos eletrônicos e eventos multimídia, além de direção teatral, ensino, pesquisa e
publicação em artes e video games. Atualmente, vinculado ao doutorado do Programa de Pós Graduação
em Artes Cênicas – UFBA –, pesquisa formas não usuais da dramaturgia contemporânea, em especial as
que dialogam com o jogo no meio digital; e, realiza, com incentivo da Secretaria de Cultura do Estado da
Bahia, o primeiro filme de longa metragem a partir de um roteiro seu, escrito em parceria com Paula Lice,
Miúda e o guarda-chuva.

Resumo
Esse artigo analisa os personagens a partir do entendimento dos video games enquanto
interfaces entre jogo e drama, de acordo com pesquisa desenvolvida durante o mestrado pelo autor.
Nesse contexto, define os personagens de video games como ponto de encontro de sistemas de
significação construídos a partir de réplicas e didascálias presentes no documento de game design.
Propõe essa abordagem tanto como caminho de análise quanto como instrumento para a
composição de personagens.
Palavras-chave: Personagens, Drama, Video Games
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1. Introdução
A primeira versão deste artigo foi escrita para a trilha cultura do SBGames 2011 e a partir
da avaliação no referido evento selecionado para fazer parte desta revista. No presente contexto,
acredito que este texto possa fornecer aos profissionais da Educação ferramentas para análise dos
video games, especialmente dos seus personagens, além de indicar caminhos para a composição
de personagens no desenvolvimento de jogos educacionais ou não. Esse artigo deriva da minha
pesquisa de mestrado em que apresento os video games como interfaces entre jogo e drama. Ele
desenvolve a seção da dissertação em que analiso os personagens de video game enquanto ponto
de encontro de sistemas de significação criados a partir de signos audiovisuais já previstos nos
documentos de game design de modo similar ao que acontece com as réplicas e didascálias no
texto dramatúrgico.
Em diálogo com os escritos aristotélicos, defino como Drama, na minha dissertação e
consequentemente no presente trabalho, o modo de imitação de uma ação caracterizado por certa
autonomia dos personagens. Aristóteles considera as artes poéticas (a epopéia, a tragédia, a
comédia, a poesia ditirâmbica, a maior parte da aulética e da citarística) como artes miméticas 1,
diferenciando-as quanto aos objetos de imitação, modos e meios de imitar. O objeto de imitação
das tragédias e comédias, segundo Aristóteles, seria a ação. Nas tragédias a imitação seria a da
ação praticada por personagens melhores do que são os homens reais. A ação trágica, patética e
desmedida, provoca a passagem do personagem da dita para a desdita, o que não impede que haja
também peripécias que o conduzam da desdita para a dita como em Ifigênia em Aulis. Já o objeto
de imitação da comédia é a ação de personagens piores do que são os homens, “A comédia é, como
já dissemos, a imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a toda a espécie de vícios, mas
só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo.” (ARISTÓTELES, 1966, p. 245). No presente
trabalho, defendo que a ação, em suas diversas nuances, é o objeto de imitação do drama, seja ele
trágico, cômico, satírico, melodramático, farsesco ou com qualquer outro rótulo anterior ou ainda
inexistente nos tempos de Aristóteles. Vale salientar que ao afirmar que o drama está ligado à
mimese da ação, não necessariamente se pressupõe uma ação una e nem que a mimese deva girar
em torno do objetivo de um protagonista (indivíduo ou grupo).

1

Como indica Mendes (1995 p. 28), Aristóteles e Platão já apresentavam diferenças na maneira de pensar as artes
poéticas: “Para Aristóteles a narração (diegesis) é um dos modos de imitação poética (mimesis); para Platão, a
maneira de dizer (lexis) divide-se em imitação propriamente dita (mimesis) e simples narrativa (diegesis)”.
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A mimese da ação é parte indispensável do que até os dias de hoje foi chamado de drama,
contudo não é exclusividade da forma dramática e nem o suficiente para defini-la. Segundo o
próprio Aristóteles (1966) outros gêneros da arte poética podem ter a ação como objeto de
imitação, a epopéia por exemplo. Definido o objeto de imitação do drama restam os meios e os
modos de imitar. Aristóteles apresenta a comédia, a tragédia e o drama satírico como formas
poéticas que podem utilizar todos os meios de imitação descritos por ele: o ritmo, o metro e o
canto. Contudo, a possibilidade de agregar meios de imitação diversos ainda não é o bastante para
definir o gênero, já que o nomos (manifestação poética reconhecida como primeira associação
entre a lírica e a música) também o faz. Resta, portanto, uma última peça do quebra cabeça
proposto por Aristóteles para definir cada uma das artes poéticas, ou seja, o modo de imitar. É
através da maneira pela qual se imita que se aproximam Sófocles e Aristófanes (o tragediógrafo e
o comediógrafo), “pois ambos imitam pessoas que agem e obram diretamente” (ARISTÓTELES,
1966 p. 243). Adoto, portanto, essa característica que aproxima a comédia e a tragédia para
Aristóteles como sendo o traço fundamental do drama.
Neste artigo, a partir da definição de drama exposta acima com a intenção de que o leitor
esteja a par do contexto em que o objeto deste trabalho está inserido, apresento inicialmente os
personagens como composições feitas das réplicas e didascálias do texto dramático. Prossigo com
a distinção entre personagens jogáveis e personagens não-jogáveis. Posteriormente, defino os
personagens nos video games como ponto de encontro de sistemas de significação em
concordância com o trabalho de Ubersfeld (2005) que afirma o mesmo sobre personagens do
Teatro. Em seguida, especifico alguns sistemas de significação que convergem para a composição
de personagens (sistema actancial, sistema actorial e sistema retórico), abordo a codificação de
personagens em papéis e os traços distintivos que individualizam um personagem, para por fim,
introduzir a noção de personagem enquanto sujeito enunciador de um discurso que se aloja no
processo de enunciação produzido entre a equipe de desenvolvimento do jogo e os jogadores.
2. Personagens entre réplicas e didascálias
A despeito de em muitos casos os personagens se assemelharem a indivíduos ou entidades
autônomas, é possível afirmar que eles são construções que tem como unidades de composição as
réplicas e as didascálias dos textos dramáticos. Em um texto dramático tradicional, lido ou
encenado, eles são o conjunto das suas falas e ações, descrições físicas ou materializações cênicas,
reunidos sob uma identidade definida por um nome. Nos video games, um personagem não é
simplesmente o que ele faz numa partida de jogo, mas todo o conjunto do que ele poderia fazer e
Página | 9

Ano 40 | nº 194 | jul-set | Revista Tecnologia Educacional

todas as formas físicas que ele poderia assumir, pelo menos do ponto de vista da equipe de
desenvolvimento. O que quer dizer que, mesmo sem considerar as diferentes interpretações
produzidas por cada indivíduo que toma contato com ele, um personagem de video game pode ser
diferente para cada espectador, pois o conjunto de ações e falas que cada jogador conhece de um
personagem pode ser diferente e é esse conjunto que vai determinar o que jogador entende pelo
personagem. Dessa forma, importa também para a constituição do personagem o quanto ele pode
ser manipulado diretamente pelo jogador ou influenciado por suas ações. Neste ponto é oportuno
distinguir Personagens jogáveis e não-jogáveis.
2.1. Personagens jogáveis e não-jogáveis
Antes de prosseguir na análise dos personagens dos video games, enquanto interfaces entre
jogo e drama, é importante observar a existência dos

player-characters e dos

Non-player-characters. Os primeiros são aqueles que funcionam como avatares2 para a ação do
jogador. A ação desse grupo de personagens depende então da atuação do jogador dentro dos
parâmetros definidos pela equipe de desenvolvimento. Por exemplo, em Super Mario Bros. é
possível com o personagem/avatar andar para esquerda e para a direita, abaixar-se, correr, saltar de
um lugar para outro ou sobre os seus oponentes, e, quando o personagem pega a flor de fogo, soltar
chamas pelas mãos. O jogador agirá então controlando Mario ou Luigi, desempenhando esse
conjunto de atividades na ordem que bem entender a fim de realizar a ação de salvar a princesa
Peach das garras de Koopa. Vale observar que, nesse caso, o que o jogador faz ou deixa de fazer
pouco interfere no que se entende pelo personagem. Para um jogador que aceite as regras do jogo,
Mario, nesse caso, será sempre o encanador bigodudo, vestido de vermelho, que almeja derrotar os
seus oponentes para salvar a princesa. Já em jogos como Fable, o herói do jogo poderá ser
substancialmente transformado a partir do desejo do jogador. Não só a aparência do personagem é
possível de customizar como o tipo de ações que ele desempenha. Ao jogador, na pele do
personagem, é concedido, por exemplo, atingir seus objetivos sem matar nem os seus inimigos, ou,
ou ao contrário matar todos e até os inocentes. Esse tipo de concessão é determinante para o que se
entende pelo caráter do personagem e deixa nas mãos do jogador defini-lo a cada sessão. Há jogos
em que as possibilidades de definição do personagem são ainda maiores. Em MMORPG (Massive
Multiplayers Online Role Player Game) como World of Warcraft, por exemplo, o jogador pode
construir um personagem a partir da combinação de características pré-estabelecidas como gênero
(masculino e feminino), raças (humanos, elfos, trolls, orcs...), classes (mago, bruxo, guerreiro,
2

Segundo Wolf (2008 p.311) avatar é um termo originário do Sânscrito que significa a encarnação de uma divindade hindu em
forma física na terra. No contexto dos video games, avatar é o personagem ou a representação do jogador atualizada na tela. Wolf
(2008, p.311) alerta ainda que geralmente o avatar possui traços distintivos que o tornam único no universo do jogo.
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druida...), aparência (cor e corte de cabelos, cor dos olhos, formato do rosto, cor da pele...) e ainda
ao longo do jogo escolher as habilidades que serão treinadas, as missões que serão
desempenhadas, tudo o que será dito pelo personagem.
Os NPC são todos os personagens controlados pela máquina, sejam eles oponentes ou
adjuvantes do personagem/avatar. Para esse tipo de personagem podem ser previstas ações que
independem do jogador e outras ações que respondem ao modo como o jogador age. Por exemplo,
nos jogos da série Resident Evil, os zumbis caminham e comem corpos em decomposição no chão
independente do que faça o jogador, mas se o jogador se aproxima ou atira neles, tais Non Player
Characters irão perseguir o jogador para atacá-lo. Ações dos dois tipos também podem ser
desempenhadas por Non Player Characters adjuvantes. No início do primeiro jogo da série
Resident Evil, por exemplo, o personagem adjuvante Barry irá se dirigir em direção a uma mancha
de sangue na sala de jantar independente da ação da personagem Jill controlada pelo jogador. Mais
tarde, depois que Jill e Barry já se separaram, se Jill retirar uma arma que está presa em um suporte
na parede, acionando assim um mecanismo que trava a porta e faz com que o teto desça para
esmagá-la, Barry aparecerá para arrombar a porta e salvá-la. Vale ressaltar que a composição dos
personagens através das suas ações acontece tanto ao longo do gameplay, de forma interativa,
como em Cut scenes, momentos em que são apresentadas cenas com nenhuma ou pouca
interferência do jogador.
Em alguns jogos é possível verificar a atuação do jogador sem a atualização visual de um
avatar. Isso não significa que não exista um personagem, pois ao entrar no jogo, o jogador
necessariamente separa-se da sua vida objetiva vestindo uma máscara que lhe dá objetivos,
funções e/ou papéis. Em Tetris, por exemplo, não há imagem alguma que represente o jogador. Os
blocos geométricos, do meu ponto de vista, não são os protagonistas, a despeito do que sugere
Bobany (2007, p. 43), pois não representam o sujeito que desempenha a ação intencional. Ao
contrário, os tetraminós são objetos manipulados por um avatar virtual cuja aparência não é
atualizada na tela, mas as ações são. Com essa afirmação não quero dizer que figuras geométricas
ou mesmo imagens não-figurativas estão excluídas da função de avatar em video games. Em Pong,
por exemplo, dois retângulos controlados pelos jogadores, agem tais como tenistas sobre a bola,
representada por outro retângulo menor.
2.2. Convergência de sistemas de significação
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Segundo Ubersfeld (2005), personagens podem ser entendidos como pontos de
convergência de funções de significação. A composição de um personagem se constitui a partir de
diversos sistemas de signos que se relacionam.
Em primeira instância, nos video games, os personagens se apresentam enquanto objetos icônicos,
assim como, segundo Ubersfeld (2005), são os personagens no Teatro. Os personagens vistos na tela são,
desse modo, atualizações de uma caracterização prévia constituída por descrições no documento de game
design equivalentes a didascálias no texto dramatúrgico.

O que diferencia, entretanto, um personagem de um objeto qualquer do jogo é sua
participação como agente. O personagem é então humanizado a partir da simulação de uma
intencionalidade expressa na forma de ação. No plano da dramaturgia, a ação do personagem é
constituída não só através das didascálias, mas também das réplicas, pois falar é também agir.
É possível observar a ação do personagem segundo o modelo actancial de Greimas, revisto
por Ubersfeld (2005). Segundo essa perspectiva de análise, os personagens alinham sua ação com
um sistema de forças organizado a partir de um vetor denominado flecha do desejo, que representa
a busca do Sujeito da ação dramática por um determinado objeto. Além do sujeito e do objeto
existem mais dois pares de actantes. O par destinador/destinatário e o par oponente/adjuvante.
Destinador é o actante que está relacionado à causa da ação e o destinatário é o actante para o qual
a ação se destina. Esse par de actantes é precioso para a identificação dos discursos produzidos por
textos literários e peças de teatro, pois ajudam a identificar que tipo de motivação rege a ação. O
funcionamento desse par de actantes é similar nos video games. Em 007 Goldeneye, por exemplo,
o agente 007 tem como destinador e destinatário da sua ação o estado monárquico inglês. Ele age
como um enviado da Inglaterra e é para esse mesmo estado que o propósito da sua ação servirá.
Daí pode inferir-se que James Bond está ligado aos valores da monarquia inglesa, a manutenção
daquele status quo.
O Oponente é o actante que se interpõe à busca do sujeito pelo objeto e o Adjuvante aquele
que auxilia o Sujeito nessa busca. Tal par de actantes é fundamental para produzir o equilíbrio das
forças que levarão o jogador à vitória ou à derrota. Em Resident Evil, por exemplo, uma série de
tarefas não são possíveis de serem realizadas por Jill sem o auxílio de Barry, já Chris encontra em
Rebecca um auxílio fundamental para conseguir sobreviver as suas missões.
É interessante notar que os actantes funcionam como unidades de sentido que compõem a
estrutura da ação. Assimilados aos personagens, os actantes facilitam a sua leitura enquanto
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sistemas de significação, contudo é importante que fique claro que as noções de actante e de
personagem não se confundem. Um personagem pode ocupar uma ou mais casas actanciais, assim
como uma casa actancial pode abrigar vários personagens, uma instituição ou uma abstração como
o amor ou a liberdade. Esse tipo de abordagem aplica-se ao presente trabalho, apenas para reiterar
a compreensão do personagem como um ponto de encontro de determinações semióticas
interdependentes, de forma que pode ser útil tanto para análise quanto para o desenvolvimento de
jogos.
Outro sistema, o actorial, também pode ser utilizado para a compreensão da idéia de
personagem enquanto feixe de determinações semióticas. A unidade do sistema actorial é o ator,
que se distingue do personagem por estar ligado a uma função determinada na narrativa. Segundo
Ubersfeld (2005, p. 62), o “O ator é, portanto, um elemento animado caracterizado por um
funcionamento idêntico, se necessário, com diversos nomes e em diferentes situações”. Assim é
possível identificar em um jogo, por exemplo, personagens que ocupam as mesmas casas
actanciais e são também os mesmos atores. Por exemplo, em Alex Kid in Miracle World, os
personagens Stonehead, Paperhead e Scisorshead ocupam a casa actancial do Oponente do
príncipe Alex e são também o mesmo ator “capanga do tirano Janken”. Ubersfeld (2005, p. 65)
chama atenção ainda para o fato de que a idéia de ator desliza para formar a noção de papel na
medida em que são “determinados por uma função imposta pelo código”. Os papéis são
constituídos em formas muito codificadas dramaturgia, em que existe um comportamento
funcional esperado. Nos video games o papel de herói é comumente associado aos protagonistas.
Espera-se em jogos como Legend of Zelda II: The adventure of Link, que Link exerça o seu papel
de herói salvando a princesa.
É interessante notar, que nos video games, como em outros meios em que se desenvolve o
drama, o papel, pode gerar expectativas que não são completamente cumpridas pelos personagens
que o exercem, podendo gerar efeitos que enriquecem a narrativa. Em Super Mario Bros., por
exemplo, o papel do herói que salvará a princesa é atribuído a um homem comum: um simpático
encanador baixinho, gordinho e bigodudo. Tal estratégia para a composição do personagem Mario
criou uma empatia suis generis na história dos video games. Em outro caso, mais recente e mais
complexo, exerce o papel do Herói que deve salvar a cidade de Athenas dos desmandos do deus da
Guerra, Kratos, um violento general espartano atormentado pelas atrocidades que cometeu no
passado. O contraste entre o papel heróico de Kratos e a caracterização de sua personalidade rende
ao jogo a possibilidade de investir fortemente em conflitos dramáticos baseados nas contradições
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do personagem. Em casos como esses, entram em conflito as expectativas geradas por um papel e
as determinações diferenciais que individualizam os personagens.
As determinações diferenciais que tornam possíveis a individualização dos personagens
são tais como: nome, características físicas específicas, signos que o particularizem
historicamente, ações que caracterizem uma psique (UBERSFELD, 2005). Nos video games, um
recurso recorrente, que aproveita a individualização do personagem para reforçar as características
imersivas do meio, é a criação de lacunas estrategicamente elaboradas para aproveitar-se das
características do jogador. Além da própria ação de jogo que deve ser desempenhada pelo jogador,
este também pode colocar-se imaginariamente na posição do personagem/avatar em diálogos em
que só o seu interlocutor fala. Esse tipo de estratégia está presente, por exemplo, em jogos como
Alex Kid in Miracle World ou The Legend of Zelda: Majora’s Mask.
Na medida em que o texto dramático é também um sistema retórico, o personagem pode
cumprir a função de uma metonímia, metáfora, e/ou oximoro (UBERSFELD 2005). Em função do
sistema retórico em que está inserido é que o personagem se relaciona com um referente em um
sistema histórico-social ou psicológico.
Em primeiro lugar, todo personagem/avatar estabelece com o jogador que o controla uma
relação metonímica, de contiguidade. O personagem/avatar acaba por se apresentar como uma
extensão da intencionalidade do jogador. O avatar é o meio pelo qual o jogador age no universo do
jogo, estabelecendo uma complexa relação de compartilhamento de crenças e desejos, ao menos
no universo ficcional do jogo. Além desse processo metonímico entre personagem/avatar e
jogador, outras relações de contiguidade se estabelecem com o personagem. Kratos, de God of
War, é ao mesmo tempo a metonímia da intencionalidade do jogador e a metonímia, ou sinédoque
(figura de linguagem em que o todo é representado pela a parte), do imaginário sobre a sociedade e
os valores de Esparta e ainda a metonímia dos valores da sociedade estadunidense que produziu o
jogo.
Ubersfeld (2005, p. 78) chama atenção que “Para além do funcionamento metonímico, a
personagem pode ser a metáfora de muitas ordens de realidade”. Dentro de uma perspectiva
metafórica, os dragões de Adventure podem, por exemplo, serem lidos como representações da
pretensa bestialidade e misticismo de um povo que não compartilha dos mesmos códigos culturais
do herói que busca o cálice. Tal leitura pode ser produzida a partir da relação entre o herói,
metonímia de um poder monárquico associado ao castelo dourado, que busca um cálice (objeto
comumente relacionado ao Santo Graal) em outro reino, representado pelo castelo preto.
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Obviamente uma leitura como essa já está mais próxima de um processo de conotação do que de
um processo de denotação. Ainda segundo Ubersfeld (2005, p. 79):
A maleabilidade do sistema de conotações permite mostrar como toda uma série de
construções, inerentes ao leitor ou ao espectador, pode ser investida na personagem, seja
por meio de elementos extratextuais, históricos, ou legendários, seja por meio de
elementos acionados na representação.

Dentro da perspectiva do sistema retórico, demonstrado por Ubersfeld (2005) é ainda
relevante apresentar o personagem enquanto oximoro, ou seja, lugar de discurso que apresenta
ideias contraditórias. No drama, em que o conflito é elemento caro na constituição do enredo, o
personagem tende a ser uma personificação do oximoro, o ponto onde nasce a tensão dramática a
partir de vozes discursivas contraditórias, vontades e contravontades. Em Bobby is going home, a
ação do personagem/avatar é uma ação de retorno ao lar através de uma estrada hostil, a partir
dessa ação produzo conotações relacionadas ao desejo de retorno ao útero materno, onde o
personagem estaria confortável e em segurança. Por outro lado, o retorno ao lar, é inevitavelmente
passageiro e o personagem está fadado à morte, assim como o jogador ao fracasso. Nesse sentido
além de integrar um mecanismo de sinédoque, sendo a parte que se refere ao todo da humanidade,
Bobby representa o oximoro na medida em que deseja retornar ao útero, mas será puxado a fórceps
para a cova. A música tema de Bobby is going, Nearer my God to thee, canta em louvor a Deus,
com a intenção de aproximar-se dele, conferindo uma cruel ambigüidade ao aparentemente
inocente jogo. Em que sentido existiria realmente uma tentativa de aproximação de Deus? O hino
seria uma tentativa (certamente malograda) de pedir forças ao Senhor para a sobrevivência ou
ironicamente sublinharia a morte inevitável que aproximaria o personagem de Deus? A aparência
do personagem ao morrer e o som que comunica o jogador da morte do personagem não parecem
recompensadores, ao contrário do estímulo musical reconfortante Home sweet home de quando há,
na minha leitura, o retorno simbólico ao útero materno.
Resta ainda observar a dimensão do personagem enquanto sujeito enunciador de um
discurso. Segundo Ubersfeld (2005), para compreender o discurso da personagem no teatro é
preciso observar que apesar de este se constituir como uma mensagem entre um personagem e
outro, é também uma parte de um discurso maior, o texto da peça. É preciso observar-se, então, o
fenômeno

da

dupla

enunciação,

consiste

num

“processo

de

comunicação

entre

'figuras'-personagens que se aloja no interior de outro processo de comunicação”. Um personagem
dirige-se a outro, ao mesmo tempo em que se dirige também aos espectadores. A dupla enunciação
evidencia outro fenômeno, a polifonia do discurso, ou seja, a presença de diversas vozes, ou
ideologias, que no caso do teatro materializam-se nos personagens. O discurso de uma peça é
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constituído pela relação das vozes em discordância no seu interior e pelo modo que o autor
organiza e julga esse confronto.
Os video games também apresentam um processo de dupla enunciação, como o que
Ubersfeld (2005) verifica no teatro, com personagens locutores de um enunciado, incluídos em um
discurso enunciador, cujo destinador é o autor (leia-se a equipe de desenvolvimento). Vale
ressaltar que a dupla enunciação reforça a necessidade de se observar as condições de enunciação,
considerando que a mensagem “[...] não é tanto o discurso das personagens, mas as condições de
exercício desse discurso.” (UBERSFELD, 2005, p.161, grifo da autora).
Para ler o discurso de um espetáculo teatral, segundo Ubersfeld (2005), é preciso
considerar as condições de enunciação, não isolar o componente linguístico da representação:
“Fora da situação de comunicação, a 'significação' de um enunciado no teatro simplesmente não
existe; só esta situação, ao permitir o estabelecimento das condições de enunciação, confere ao
enunciado seu sentido.” Considerar as condições de enunciação é fundamental não só para análise,
mas para a construção do discurso também nos video games. Sons e imagens não só produzem
significados por si, como também criam contexto para a enunciação de signos linguísticos,
reforçando, contrariando ou complementando seu sentido. As falas e gestos que compõe o
discurso do personagem não podem ser compreendidos isolados de todo o contexto de outros
signos que os circundam. No caso dos video games, é preciso observar, além dos signos comuns
aos outros meios potencialmente dramáticos, a existência das regras, pois estas também criam
significado e são parte das condições de enunciação do discurso do personagem. O que é
necessário que o jogador faça para vencer ou se divertir?
Em Alex Kid in Miracle World , o discurso do príncipe Alex só pode ser compreendido a
partir da ação desempenhada pelo personagem controlado pelo jogador em resposta às réplicas de
outros personagens que oferecem um panorama sobre o aprisionamento da sua família e o governo
tirânico de Janken já que o personagem/avatar não se expressa através de palavras em nenhum
momento do jogo. As regras de ludus3 (FRASCA, 2001), que definem as condições de vitória,
determinam, por exemplo, que o discurso do personagem/avatar Alex estima instituições como a
família e um sistema político baseado na descendência além de valores como a coragem heróica de
enfrentar o tirano usurpador do trono e seus comparsas.
3

Gonzalo Frasca a partir de um diálogo teórico entre os trabalhos de Caillois, Piaget e Vidart, ressignifica os
termos ludos e paidia propostos por Caillois fazendo com que paidia, no contexto do seu trabalho, passe a se referir
aos jogos em que estão presentes regularidades, mas não regras que definam vitória e derrota, enquanto que ludus
esteja associado aos jogos em que há condições de vitória e derrota.
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3. Considerações finais
Ao longo deste artigo apresentei uma proposição de análise dos personagens nos video
games, considerando que tais jogos apresentam uma interface com o drama. Das possibilidades de
estudo do personagem no gênero dramático elegi a abordagem semiótica para orientar este
trabalho, tomando como marco teórico o trabalho de Ubersfeld (2005). Tal abordagem parece-me
adequada aos meus propósitos por esforçar-se para distinguir texto de meta-texto, lidando com os
signos que compõem o personagem no produto em que ele é encontrado e evitando considerar os
discursos produzidos sobre ele em outras esferas. Escolho a semiótica para tratar do personagem
dramático nos video games, por entendê-lo como um constructo e não como uma entidade
autônoma. Com essa perspectiva compreendo os personagens de video game enquanto ponto de
encontro de sistemas de significação criados a partir de signos audiovisuais já previstos nos
documentos de game design de modo similar ao que acontece com as réplicas e didascálias no
texto dramatúrgico. Levantei, então, alguns sistemas colaboram para sua constituição, a exemplo
do sistema actancial, do sistema actorial e do sistema retórico, além de abordar a codificação em
papéis e os traços distintivos individualizantes, sem desconsiderar a dimensão do personagem
enquanto sujeito enunciador de um discurso.
Considero que este trabalho indica não só caminhos para análise, mas também apresenta
instrumentos para o design de personagens para video games. Um designer pode utilizar-se do
conhecimento de tais sistemas para compor os personagens do seu jogo. É possível, por exemplo,
começar a compor o personagem definindo qual (ou quais) casas actanciais ele ocupa, se ele se
move dentro desse sistema, deixando por exemplo, de ser adjuvante e passando a oponente; definir
para ele uma função actorial e verificar como ele se aproxima ou se distancia através de traços
individualizantes de outros personagens que funcionam como o mesmo ator; criar conformidades
ou contrastes com as expectativas geradas por um papel codificado; pensar nas relações
metafóricas ou metonímicas que o personagem estabelece com sistemas psicológicos, sociais ou
culturais. Vale ressaltar, que com essa abordagem, é possível, tanto compor personagens tentando
harmonizar os sistemas quanto criando tensões entre eles (estratégia que, do meu ponto de vista se
apresenta como um procedimento mais rico).
Por fim, esse artigo abre espaço para o estudo detalhado dos diversos sistemas que
convergem para a composição do personagem. E, anuncia trabalhos futuros em que poderei
ater-me às implicações de cada um destes sistemas no design de personagens para video games.
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O Museu virtual também é lugar de jogar: Um caso
brasileiro
Ivana Carolina Souza1
Lynn Alves2

Resumo: O presente trabalho apresenta considerações preliminares acerca da presença dos
jogos eletrônicos enquanto elementos de educação e comunicação nos museus virtuais. O nosso
propósito, portanto, é aguçar um debate em torno dessa possibilidade ainda nova para o contexto
brasileiro. Neste artigo, caracterizamos o museu como espaço também destinado a experiência do
jogar, que vai adquirindo novas concepções ao dialogar com as possibilidades das TIC, a exemplo
dos jogos online. Dessa forma, a discussão tecida aqui parte dos jogos no museu físico e centra o
olhar sobre os jogos online presentes nos Museus Virtuais, realizando para isso, uma análise
exploratória do museu virtual Projeto Cândido Portinari (SP).
Palavra-chave: Jogos online, Museus Virtuais, Educação.
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1. Abrindo o jogo
Os jogos sempre estiveram atrelados ao desenvolvimento das diferentes sociedades, como
elementos agentes e estruturantes da cultura (HUIZINGA, 1992). O cenário não se modificou
quando os jogos assumiram outros enfoques a partir das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC). Pelo contrário, a Cibercultura (LÉVY, 1999) permitiu que o jogo cruzasse
outras fronteiras, se reconfigurando e se disseminando em diferentes espaços. Inclusive, os
espaços formativos, que encontraram no jogo a possibilidade de trabalhar aspectos como a
socialização e a ludicidade, por exemplo.
Dessa forma, o jogo adentrou em ambientes como a escola e o trabalho, agregando outras
linguagens e transformando o “ar sério” dessas instituições em uma atmosfera mais rica e
descontraída. É nesse sentido, que os museus também vão encontrar nesses artefatos culturais um
ponto de convergência e mutação de grande significado para os processos museológicos.
Entretanto, quando falamos de Museus, não é difícil encontrarmos na nossa sociedade,
classificações e associações que os rotulam enquanto depósitos de antiguidades, onde impera a
“lei” da monotonia e da pouca interatividade. Opiniões como estas, partem tanto de adultos quanto
de jovens e crianças e revelam um imaginário social ainda carregado de aversão e distanciamento
em relação a esses espaços, opiniões que remontam a sua própria origem.
Os Museus são instituições milenares nascidas no seio da sociedade europeia da
Antiguidade, que percorreram uma trajetória histórica cerceada por apelos elitistas, que primaram
a erudição e a intelectualidade, em detrimento da participação e aproximação com o público. Fato
que inevitavelmente, reforça o semblante sério e retraído ainda visto nas entidades museais da
atualidade.
Assim como afirma Oliveira (2002), ainda hoje, quando não combinado à “velharia”, o
museu é sinônimo de lugar pomposo, do luxo, do silêncio e do bom comportamento – “cuidado,
não toque”, “não coma por perto”, “utilize as pantufas”. O museu é também conhecido como lugar
onde os símbolos “da gente grande” estão “guardados” num sinal permanente da ostentação de
classes e dirigentes políticos, criando a esfera de um ambiente onde nem a própria população local
tem acesso.
Então, diante desse cenário desfavorável, como conceber esses espaços tão “pouco
amistosos” enquanto ambientes que proporcionem o jogar e o experienciar de maneira livre,
prazerosa e descontraída?Antes de adentrarmos a esse questionamento, é válido ressaltar que,
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embora essas características negativas ainda estejam presentes nos museus atuais, elas estão longe
de se apresentar enquanto generalizações, sobretudo, quando passamos a identificar o esforço de
alguns museus em explorar e experimentar diferentes mecanismos e estratégias museográficas3, o
que contribui para alterar de maneira significativa e positiva a qualidade da experiência do
visitante nesses espaços e, também, a própria imagem que os museus passam a refletir no meio
social.
Se ao longo da história os espaços museológicos eram concebidos para ostentar as posições
dos grupos dominantes, o contexto de hoje sugere que essas entidades redefinam seus conceitos
para além da idéia de repositório. De acordo com a definição oficial do ICOM4, o museu de hoje
pode ser entendido como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e
do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe
testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a
fruição. (ICOM, 2002).
A partir desta nova concepção, os museus rompem com a mística do pomposo, do luxo e da
cientificidade, e iniciam um contrato com os diferentes saberes, com a liguagem popular e outras
inteligibilidades emergentes. Dessa forma, os museus passam essencialmente, a tornar-se elementos
de Educação e Comunicação, na medida em que podem participar na formação da consciência e no
engajamento das comunidades que ele serve. Essa mudança vem alterar o foco do processo
museológico, agora desenvolvido enquanto processo formativo, de modo a movimentar a entrada e a
participação da comunidade e das entidades convencionais de educação, que foram, seduzidas a
usufruir as singulares e antes “escondidas” riquezas dos museus.
Para atender a essa demanda emergente, sobretudo, os segmentos populares, crianças e
jovens, os museus começaram a investir na criação de uma atmosfera de acolhimento para as
diferentes camadas. A intenção é abrir as portas para variados públicos, através de um canal de
comunicação e informação mais interativo e atraente, que possibilite a interpretação do acervo e a

interação entre os visitantes de maneira mais ativa, por meio de uma linguagem lúdica e acessível
a sujeitos de qualquer idade, classe social ou nível de escolaridade.
Bina (2004) salienta que na tentativa de tornar o acervo um recurso pedagógico de fácil
compreensão, os museus investiram na adoção de uma linguagem mais simplificada com textos e

etiquetas claros e precisos, dentre outros elementos de multimídia, a exemplo de painéis e vitrines
interativas, iluminação cênica, recursos de ambientação com cenas cotidianas, som e imagem, etc.
3

Refere-se aos recursos utilizados para viabilizar uma melhor disposição do acervo, com o objetivo de
transmitir, através da linguagem visual e espacial, a proposta de uma exposição.
4
Conselho Internacional de Museus
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Além disso, tornaram-se cada vez mais presentes as intervenções artísticas, incluindo nesse sentido,
as peças teatrais, espetáculos de dança, cinema, saraus de poesia e apresentações musicais, que
deram uma outra tônica às ações museológicas, que de acordo com Santos (2001) passaram a ser
processadas não somente a partir dos objetos e das coleções, mas tendo como referencial o

patrimônio global e a dinâmica da vida.
Essas novas configurações dos museus compõem o chamado Movimento Internacional
para uma Nova Museologia (MINOM 5 ), que vem elucidar a função educativa dos espaços
museais, tornando-os elementos vivos na dinâmica social. Dessa forma, os museus têm a
oportunidade de fortalecer ainda mais o seu caráter midiático e informativo, que vai encontrar
outro ponto de apoio com a imersão das tecnologias analógicas, digitais e telemáticas como canais
de comunicação dos acervos.
2. Jogando com o acervo dos Museus
Acompanhando esse fluxo, que os jogos encontraram espaço para adentrar o cenário
museológico como mais uma interface de educação e comunicação. Ao oferecer uma nova
dinâmica à experiência dos visitantes, os jogos logo se tornaram atração de interesse especial de
crianças e adolescentes que veem nesses artefatos culturais um elemento de diversão e prazer, o
que ajuda a desconstruir a idéia de experiência estática e “chata” que este público comumente
atribui às visitas nos museus. Logo, estas entidades passaram a abrigar desde os jogos e
brincadeiras tradicionais em grupo, a exemplo das gincanas e demais dinâmicas conduzidas pelos
profissionais dos museus, até a utilização de consoles e outros suportes de jogos eletrônicos, como
computadores, fliperamas, totens para quiz, minigames, Nintendo Wii, dentre outros.
Mesmo com esses artefatos, Fortuna (2004) frisa que a própria visita ao museu já sugere um

clima de jogo, na medida em que observamos os seguintes aspectos: o simples fato de sair do espaço e
do tempo regular da aula; as novas interações oportunizadas com os colegas, professores, pessoal do
museu; os desafios que a novidade coloca; a aura de mistério e de magia do encontro com sua própria
história e com o novo, ou o velho revisitado; e a associação à idéia de lazer e passeio. Também podemos
considerar as novas regras que é preciso respeitar e mesmo descobrir, com relação ao uso do espaço, a
relação com os objetos (o que mexer / tocar ou não, por exemplo), a quem escutar / obedecer, e a alternância
entre momentos de introspecção, através da contemplação e reflexão silenciosa, e extropecção, por meio da
expressão verbal ou corporal dos sentimentos e pensamentos gerados (FORTUNA, 2004).

5

O MINOM - Movimento Internacional para uma Nova Museologia foi oficializado em Lisboa (1985), no II
Encontro Internacional – Nova Museologia / Museus Locais.
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Nesse sentido, é possível observar que os jogos presentes nos espaços museológicos,
representam mais do que elementos e agentes de cultura (HUIZINGA, 1996), mas,
principalmente, como interfaces comunicativas de interpretação e difusão dos conteúdos ali
expostos, o que potencializa e torna mais rica e desejosa a experiência museológica. Logo,

o

jogo nunca vai se opor ao conhecimento, afinal, o jogo é um dos meios mais significativos para
aquisição e reconstrução das diferentes situações de aprendizagem.
Dessa forma, um museu não só pode como deve ser também um lugar para jogar. Pois,
como afirma Fortuna (2004) o ato de jogar e de brincar pode oferecer a base para a atividade
criativa e o desenvolvimento do imaginário, a partir do momento em que articula diferentes fontes
subjetivas. Portanto, se o jogo abre a possibilidade de criarmos e reinventarmos o mundo e instituir
novas formas de sociabilidade, o jogo pode assim contribuir para a reinvenção de uma nova
atmosfera nos museus, que possa ser marcada pela vontade da descoberta, responsabilidade
coletiva e o desenvolvimento da capacidade de criação. Na perspectiva dessa autora, a utilização
de atividades lúdicas como os jogos nos museus, irá oportunizar a exploração do conteúdo e das
informações acerca das obras e da exposição, de maneira a contribuir para que os sujeitos
visitantes apreendam e construam sentidos nessa interação, que é a um só tempo, estética, sensível
e cognoscente, concorrendo assim para a educação na e pela Arte, História, Cultura, dentre outros
campos do conhecimento.
Jogando com o acervo os visitantes são convidados e estimulados a conhecer e
ressignificar os conteúdos ali dispostos através de uma nova experiência sensorial: “o toque”. O
fato de poder manusear elementos do acervo, os quais, também podem ser elementos do jogo, já
rompe a lógica de “distanciamento” ainda comum nos museus mais tradicionais, afinal,
geralmente, os quadros, esculturas, obras de arte, vitrines da exposição e demais peças dos acervos
não podem estar ao alcance tátil dos visitantes. Não desmerecendo essa prática que é realizada com
o intuito de evitar danos irreparáveis às peças antigas de valor único e as relíquias.
Entretanto, são poucos os museus dessa natureza que associam outros recursos
museográficas aos já tradicionais. Essa preocupação é levantada considerando o público escolar
que também frequenta esses ambientes. As visitas de escolas aos museus, muitas vezes não são
bem vindas por essas entidades, que se sentem ameaçadas pela curiosidade e espontaneidade dos
estudantes, os quais motivados pela descoberta da novidade podem pôr em risco a integridade do
acervo, por isso a fiscalização que é redobrada durante as visitas acaba se tornando um ponto
negativo para a experiência desses estudantes.
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Na tentativa de atender essa demanda escolar, que encontra nos museus a possibilidade de
atrelar e reforçar os conteúdos dados em sala, a partir da experiência vivida pelos estudantes nesse
espaço; alguns museus tem percebido a necessidade de montar exposições e coleções que sejam
adequadas à vontade desse público, ávido por explorar, experimentar e conhecer, além de se
permitir explorar outros caminhos que estreitem ainda mais esse laço.
No Brasil, podemos destacar alguns museus que estão atentos ao uso de jogos analógicos e
jogos eletrônicos e digitais em seus espaços, a exemplo dos Museus de Ciência e Tecnologia
espalhados em diversos estados, além de outros museus que tem investido na utilização de jogos
com realidade aumentada, a exemplo do Museu da Língua Portuguesa, Planetário, Museu do
Futebol e Catavento, localizados no estado de São Paulo.
2. Os jogos online potencializando os Museus virtuais
Essa dinâmica de transformação que deu uma nova roupagem aos museus, não se
restringiu unicamente ao espaço museográfico físico. O movimento de abertura que une esforços
para se pensar uma nova museologia, se permitiu buscar na rede web outros “ingredientes” para
incrementar as ações museológicas, o que condicionou ainda mais a participação dos jogos nesse
universo. Os museus virtuais ainda são um tema recente no campo de estudos museológicos, a
começar pela sua definição que ainda partilha de pontos de vistas distintos e polêmicos.
Entretanto, para darmos enfoque ao assunto central deste artigo, aqui, o museu virtual é concebido
como um museu sem fronteiras capaz de criar um diálogo virtual com o visitante, que privilegia a
comunicação como forma de envolver e dar a conhecer determinado patrimônio. Portanto,
consideramos como museu virtual, todo e qualquer museu que desenvolva suas ações
museológicas parcial ou inteiramente na rede web.
Neste sentido, a internet vai emergir como um diferencial desses lócus de aprendizagem,
agregando novos valores e despertando distintos enfoques interativos, experimentais e lúdicos. É
nessa expectativa que os museus vem encontrando no referido ambiente, caminhos que estreitam
ainda mais os seus laços com os visitantes e utilizam as potencialidades das TIC.A

partir

do

instante em que os museus seguiram o fluxo da sociedade da informação, os seus espaços foram se
transformando e se aproximando das novas estéticas, categorias e dos cenários paisagísticos e
sociais que os cercam (OLIVEIRA, 2007). Essa entrada no ciberespaço se intensificou a partir do
processo de transformação dos átomos em bits (NEGRO PONTE, 1995), que se desenvolveu nos
anos 1990.
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Sendo assim, as instituições museais começaram a vislumbrar no espaço online a
possibilidade de divulgar as suas atividades e seus acervos que foram submetidos a um processo de
digitalização, iniciando-se com o scaneamento dos objetos, das coleções e demais peças e
perpassando pela reprodução dessas instituições, a partir de passeios virtuais em 3D, facilmente
encontrados na rede. Contudo, o universo de possibilidades característico do ciberespaço,
oportunizou a esses espaços, distintos canais de fruição. Assim, navegando nas ondas da Web 2.06
os museus se viram seduzidos à interfacear com os meios de comunicação e compartilhamento que
estruturam a rede online. Logo, interfaces como listas de discussões, chats, enquetes, fóruns, tags,
blogs, e outras mídias sociais como Youtube, Orkut, Facebook, Twitter, Flickr e os Jogos
eletrônicos, tornaram-se elementos presentes nos territórios dos museus virtuais, utilizados com o
intuito de potencializar a experiência de interação entre visitante-visitante / visitante-acervo e,
também, como mecanismos de divulgação e disseminação dos museus.
Embora essas potencialidades se apresentem como significativas vias para a comunicação
nos museus virtuais, tal realidade acaba sendo mais evidente nos museus estrangeiros, visto que os
museus brasileiros pouco investem em estratégias que envolvam as TIC. Para se ter uma noção,
ainda é considerável o número de museus no Brasil que nem sequer possui uma página simples ou
um blog na rede. Essa ausência não se deve apenas pela inexistência de recursos financeiros, mas
também pela resistência que essas instituições travam diante das inovações tecnológicas.
Tal situação não é diferente quando tratamos dos jogos eletrônicos. Bittencourt (2008)
revela em sua tese de doutorado o estranhamamento percebido nas instituições museológicas
perante os jogos eletrônicos, comumente concebidos apenas como meios de divulgação, em vez de
elementos potencializadores da educação nos museus. Em sua pesquisa realizada no período de
2005 a 2008, a autora faz uma análise dos jogos online lançados pelo setor educativo de museus de
arte a partir de obras de acervo. O estudo revelou que os jogos dos museus investigados são
interligados com outras formas de comunicação online, e que por sua vez, visam promover o
conhecimento da Arte.
A referida investigação foi pioneira em se tratando dessa temática ainda recente para a
Museologia. No caso do Brasil essa premissa se torna ainda mais evidente em razão do número
ainda mínimo de museus virtuais que adotam os jogos eletrônicos. A prova disso está o
levantamento realizado por Bittencourt (2008), o qual apresenta apenas 2 museus virtuais

6

Termo criado para designar uma nova geração de serviços oferecidos na web, que tem como característica
fundamental uma maior interação e participação dos usuários.
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brasileiros antenados às possibilidades dos jogos, os demais museus são de origem européia,
norte-americana, canadense e um único museu costa riquenho.
Os jogos utilizados pelos museus virtuais, na maioria das vezes, atrai a atenção de crianças
e adolescentes em fase escolar. Pois, geralmente, esses jogos tem caráter didático, atendendo a
conteúdos escolares e se apresentam como adaptações de jogos tradicionais como quebra-cabeça,
caça-palavras, jogos de memória e quiz (jogos de perguntas e respostas) que integram a categoria
dos jogos casuais. Segundo Higgins (2011), o termo "jogos casuais" ainda é definido de maneira
muito incipiente, embora sejam utilizados para designar os jogos mais simples, de fácil
jogabilidade, e que não exige do jogador a necessidade de investir em longas horas de interação e
um compromisso com o jogo, ou até mesmo, o desenvolvimento de habilidades complexas por
parte do jogador. O autor ainda reitera que o objetivo dos jogos casuais é atingir uma audiência de
jogadores mais abrangente, em especial aqueles que estejam à margem do rótulo de “gamer
hardcore”, o que contribui para atrair o interesse tanto de crianças quanto de adultos e idosos, com
destaque para o público feminino. É importante ressaltar, portanto, que a essência desse tipo de
jogo obedece a três regras básicas: ser curto, divertido e fácil de jogar.
Ultimamente, temos acompanhado em alguns casos a fusão entre os jogos casuais e os
jogos sérios. Estes últimos estão associados aos jogos que tem por objetivo principal a transmissão
de um dado conteúdo de caráter educativo, por isto, são associados aos jogos educativos, de
treinamento, saúde, publicidade, dentre outros. Além dessas modalidades, é possível encontrar
também em alguns museus, com destaque para os museus estrangeiros, jogos na categoria
adventure, os quais se caracterizam pela intensa exploração dos cenários presentes no game, pela
interação de ações ou diálogos com os personagens, pela resolução de enigmas e quebra- cabeças mais comumente denominados de puzzles, e também pela atenção dada à narrativa do game.
(RIOS et al 2010). À essas informações, Dillon 7 acrescenta também outras características dos
adventure games, tais como: o jogo é conduzido principalmente por uma narrativa através da qual
o jogador se move de acordo como o jogo avança e assume o controle do personagem principal; os
objetos/itens tem um papel importante e geralmente são coletados e utilizados pelo jogador para
resolver problemas, e muitas vezes o jogador tem que ter habilidades ou conhecimentos especiais
para utilizá-los. Essa categoria de jogos comumente contem sequências de animações pré7

DILON, T. Adventure Games for Learning and Storytelling, a Futurelab prototype context paper: Adventure Author

disponível em: www.futurelab.org.uk/resources/documents/project_reports/Adventure_Author_context_paper.pdf [Acessado em
04 de ago de 2011].
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programadas que são incorporadas dentro do mundo do jogo e que servem para intensificar a
imersão do jogador na história.
Dessa forma, os jogos adventure dão a possibilidade de criar narrativas ficcionais que
utilizam o próprio museu e o seu acervo como elementos da ambientação e do enredo do jogo,
assim, o visitante pode vivenciar diferentes personagens, a depender da criatividade da narrativa.
Podemos constatar iniciativas dessa natureza, em diversos museus virtuais estrangeiros, bem como
o National Museum of Wildlife8 com o jogo Art Tales: Telling stories with wildlife; o North
Carolina Museum of Art e o seu jogo Mystery of the poison-dart frog; e o Museu Thyssen
Bornemisza de Madri, que disponibiliza em seu site o jogo destinado ao público infantil: Guido
contra el señor de las sombras9. Neste jogo, Guido é o personagem principal e tem a missão de
ajudar o jogador a combater o Senhor das Sombras, que se não for detido tornará escura as obras
do museu, as ruas e a cidade, transformando tudo num mundo de escuridão. Então, a missão que
Guido oferece é montar um super herói para combater este perigo, para isso, o jogador precisa
reunir poderes de personagens dos quadros do museu.
O jogo Guido contra el señor de las sombras, além de outros jogos que buscam se
diferenciar de jogos elementares, podem ser considerados iniciativas positivas na medida em que
trazem uma nova perspectiva de jogo, para ser inserido nos museus virtuais. Já que podem permitir
um maior grau de imersão se comparado aos jogos que são comumente encontrados nesses
espaços. Jogos que não são conduzidos através de uma narrativa mais elaborada e que apresentam
desafios com baixo grau de dificuldade, e até mesmo atratividade por parte do público.
Ao realizar uma pesquisa exploratória em museus virtuais brasileiros, constatamos poucas
iniciativas das instituições do Brasil, no sentido de acolher jogos eletrônicos em seus ambientes.
Dentre os museus virtuais identificados estão: 1) Projeto Portinari SP; 2) Museu Virtual de Arte
Brasileira Contemporânea SP; 3) Museu Virtual da Infância – SC. Nestes museus é possível
encontrar aplicativos e interfaces de jogos que possuem características potenciais para a visita do
internauta aos acervos, de maneira a permitir que essa visita online não se restrinja a leitura de
textos e a visualização de imagens. Dessa forma, iremos elencar e explorar os principais atributos
percebidos nos jogos do Museu Projeto Portinari, identificando suas potencialidades enquanto
mecanismos educativos.

8
9

Disponível em: http://www.wildlifeart.org/Frame_HomePage.cfm
Disponível em:http://www.educathyssen.org/pequenothyssen/thyssen.swf
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3.1 Viagem no Mundo de Candinho
O Projeto Portinari é resultado do levantamento e catalogação de obras e documentos
relacionados aos trabalhos de Cândido Portinari. Entre estes documentos encontram-se:
correspondências, recortes de periódicos, livros, fotografias de época, depoimentos, catálogos de
exposição e de leilão, textos, entre outros materiais. Embora não se intitule um museu virtual, o
projeto se adéqua às premissas que norteiam um museu dessa categoria, na medida em que realiza
suas ações também no ciberespaço. As obras do seu acervo estão catalogadas a partir de categorias
de busca, como exemplo: tema, técnica, cronologia, ou descrição da obra.
Os jogos que estão presentes neste museu virtual são direcionados ao público infantil e
podem ser acessados através do ícone “Portinari para Crianças”. Nesta sessão, o visitante é
convidado a realizar uma Viagem no Mundo de Candinho, na qual, o visitante deve utilizar o
avatar Candinho, personagem que faz uma alusão ao artista Cândido Portinari, mas que apresenta
um perfil de um menino entre 5 e 8 anos.
Para explorar o Mundo de Candinho, o jogador tem o direito de escolher por quais opções
começar: 1) Galeria; 2) Histórias de Menino e 3) Brincando com Candinho. Na Galeria o visitante
pode ter acesso às telas pintadas por Portinari. Já o link histórias de menino conta histórias
ilustradas do artista, através de uma narrativa simples e adequada ao público infantil. Os jogos
ficam disponíveis no link “Brincando com Candinho”. Neste espaço são oferecidos cinco jogos: a)
Jogo da Memória; b) O par ideal; c) Quebra cabeça 1 e 2; d) De quem é a boquinha; e) O baú
escondido. Todos os jogos utilizam como elementos as obras de Portinari que compõem o acervo
do museu.
a. Jogo da Memória:
Este jogo funciona como um jogo da memória tradicional , no qual deve-se encontrar a
duplicata de cada quadro de Portinari com o menor número de tentativas possíveis.
b. O Par ideal
O objetivo deste jogo é encontrar semelhanças e formar pares entre os quadros pintados por
Cândido Portinari. Ao clicar no par correto, o jogador tem acesso a curtas informações que
evidenciam os aspectos que diferenciam uma obra da outra, a exemplo do cenário, tons de cores,
tamanho dos personagens, dentre outros aspectos.
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c. Quebra Cabeça 1 e 2
Os dois quebra-cabeças se diferenciam apenas em nível de dificuldade, ambos permitem
que o jogador arrume as peças que correspondem a telas de Portinari, tendo como ponto de
referência um modelo. Além da possibilidade de montar as peças, o jogador pode ter acesso a
descrição técnica e histórica da obra, ao manual de ajuda, e uma breve narrativa textual fictícia que
busca contextualizar de maneira lúdica a cena da tela.
d. De quem é a boquinha?
Neste jogo deve-se examinar cada desenho com cuidado e clicar no par de olhos que
corresponde ao desenho da boquinha que foi selecionada. Os recortes dos pares de olhos e da boca
que devem ser associados são retirados das telas de Portinari.
e. O Baú escondido
O objetivo do jogo é ajudar Candinho a encontrar o baú que o mesmo pintou para guardar
suas lembranças e cores. Para encontrar esse baú, o jogador precisa encontrar pistas em negrito que
ficam marcadas no texto de apresentação de alguns de seus quadros e associá-las. Os jogos do
Projeto Portinari são em geral jogos simples e que exigem pouca habilidade para os jogadores. A
linguagem utilizada e a criação de narrativas textuais para ilustrar o contexto das obras de arte,
demonstra uma preocupação com o público, formado por crianças de 3 a 8 anos que podem ser
auxiliadas pelos pais e professores.
No caso dos professores, o Projeto ainda disponibiliza o guia do professor, elaborado para
professores que trabalham com alunos na 1ª fase do 1º grau, e contém uma síntese biográfica do
artista, descrição da obra, observações a serem levantadas pelos professores junto a seus alunos e
sugestões de atividades de apoio a uma visita virtual realizada pelos alunos
Diante do exposto, inferimos que os jogos do Projeto Portinari podem representar uma
alternativa de se trabalhar os conteúdos de Arte com o público infantil, através de uma experiência
que pode ser mediada tanto em ambiente escolar ou em casa com o auxílio dos pais. Uma
experiência, que, entretanto, pode não ter a mesma representatividade para o público
pré-adolescente, tendo em vista a linguagem mais simples e infantil que permeia o jogo,
visivelmente focado para um público de crianças entre 5 e 8 anos, o que pode acabar restringindo a
audiência dos jogos desse museu.
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4. Para tecer discussões...
Como foi observado, os jogos vem se revelando como um interessante interlocutor dos
processos museológicos, sejam aqueles realizados nos museus físicos, ou nos museus online. A
verdade é que junto com outras tecnologias de interação, esses artefatos culturais contribuíram
para incorporar nos museus uma postura mais acolhedora, participativa e dinâmica, se
compararmos à postura de séculos anteriores.
Embora o jogo ainda represente um “corpo estranho” para as categorias mais tradicionais
da Museologia, o ato de jogar tem se tornado uma experiência cada vez mais presente e atrelada
aos museus em suas diferentes categorias, inclusive os museus virtuais online. Ainda assim, é
importante esclarecer que quando acompanhamos especialmente a cena brasileira, efetivamente,
ainda são poucos os museus que investem nos jogos como estratégias de Educação e
Comunicação. Para este fato há de se considerar dois fatores: resistência perante essa inovação e a
insuficiência de recursos para realizar este tipo de investimento. No caso dos museus virtuais
esses fatores ainda assumem uma postura ainda mais robusta. Pois, considerando o efetivo de
museus presentes em nosso território nacional, são poucos os museus brasileiros que usufruem das
TIC, ainda mais os jogos eletrônicos.
No caso do Projeto Cândido Portinari, os jogos online que são disponibilizados, possuem
um valor significativo para o processo educativo, especialmente para o público infantil na faixa
etária entre 2 e 12 anos, na medida em que proporcionam uma experiência diferenciada,
apresentam uma interface bastante simples se considerarmos as criativas possibilidades do mundo
dos games. Esta observação,se faz importante, no sentido de refletirmos sobre a possibilidade dos
museus online, acompanharem as inúmeras inovações e modalidades do mundo dos games, com o
intuito de incrementarem ainda mais essa experiência já abraçadas por alguns.Dessa forma,
desejamos que a discussão aqui tecida motive outros debates e contribua para despertar a
comunidade da museologia, sobretudo a brasileira, para a possibilidade dos jogos online como
estratégias interativas de educação e comunicação nos museus virtuais.
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Resumo: O combate contra a epidemia de Dengue envolve um processo contínuo de
educação e conscientização pública. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um jogo voltado
para crianças e adolescentes, associado aos aspectos de lazer em um contexto regional, apresentando
formas de prevenir a doença.
Abstract: The fight against the epidemic of Dengue involves a continuous process of
education and public awareness. This article presents the development of a game aimed at children
and adolescents, associated with aspects of leisure in a regional context, showing ways to prevent
disease.
Palavras-chave: Jogos educacionais, Dengue.
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Introdução
Um olhar sobre a escola real nos leva a entender que a inserção das chamadas tecnologias da
informação (TIs) nos mais diversos aspectos da educação ainda ocorre de forma muito tímida ou
desfocada dos seus principais objetivos. Podemos enumerar uma série de fatores que nos levam a essa
constatação, dentre os quais as limitações impostas pela necessidade de construção de uma
infraestrutura mínima que leve em conta computadores, softwares e internet de qualidade; a
desconexão entre os materiais contidos nos computadores e o contexto escolar; a falta de preparo por
parte dos profissionais da escola nas novas tecnologias; dentre outras. Como consequência, muito
pouco da potencialidade educacional do uso destas tecnologias vem se tornando realidade na
melhoria do ensino. Porém, o leque de temas e áreas que podem ser abordadas pelas TIs continua
crescendo, na medida em que novas ferramentas são incorporadas ao arcabouço de desenvolvimento
dessas tecnologias e que cresce o número de profissionais habilitados para esse desenvolvimento.
No mundo atual, os estudantes estão cada vez mais cedo tendo contato com as linguagens
ditas midiáticas ou que mesclam diferentes aportes sensitivos. Podemos rapidamente descrever tais
linguagens partindo do rádio para a televisão onde houve uma mesclagem das linguagens falada e
visual. Daí para a internet onde há inclusão da linguagem hipertextual, dando ao usuário a liberdade
de conduzir seu próprio roteiro. Vemos que foi com o computador que se incrementou ou mesmo
inseriu a questão da interatividade midiática. Dessa mesclagem surgiram e continuam surgindo
inovadoras formas de comunicação. Dentre essas novas formas de comunicação destacam-se os
games, que expandem a sensação de interatividade e hipertextualidade levando o usuário para dentro
da história como personagem ativo. Os games, assim como todas as demais formas de comunicação
oriundas do desenvolvimento das TIs, também se ramificaram em diferentes tipos, funções ou
objetivos. Dentre esses tipos, podem-se destacar os games com fins educacionais e os serious games.
Essas classes de jogos eletrônicos vão além do aspecto lúdico ou de entretenimento tendo também por
objetivo a realização de certa atividade que trará reflexos na vida real do usuário. Um jogo educativo
pode ter objetivo, por exemplo, o desenvolvimento de certa habilidade para a realização de uma tarefa
tal como resolver problemas de física ou compreender o funcionamento de uma sociedade antiga. Já
um serious game (MACHADO, 2009), cuja definição pode incorporar os jogos educativos, pode ter
por objetivo ensinar uma pessoa a dirigir um automóvel ou administrar um negócio. Em ambos os
casos fica claro que o game irá trabalhar certa habilidade que o indivíduo utilizará no seu dia a dia
real. Nesse contexto devemos atentar para dois aspectos de grande importância no desenvolvimento
desses games. Primeiro: todos envolvem algum nível de simulação da realidade, visto que a mente do
usuário deve esta o tempo todo conectada com o aspecto do mundo real associado à ação que ele
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estiver realizando no mundo virtual. O segundo aspecto é a questão da ludicidade, isto é, até que
ponto o game deve recorrer a esse aspecto para atingir o seu objetivo. Essas duas questões se
interconectam e se entrelaçam servindo também como polos opostos no desenvolvimento do game.
Enquanto que a ludicidade tem relação direta com os aspectos positivos do aprendizado no game, a
simulação da realidade pode, em direção contrária, tornar o game mais enfadonho ou desmotivante.
Historicamente o jogo antecede a educação formal, segundo Huisinga (2000, p.5):
O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois este, mesmo em suas definições
menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana.

Portanto, não é de causar espanto que todo jogo tenha em si um aspecto educacional e que seja
mais motivador que o formato comumente aceito do ensino tradicional, já que o jogo reflete a
sociedade onde o indivíduo esta inserido. O “desenvolvimento de atividades sobre assuntos
subjetivos torna-se mais agradável por meio de jogos, em que a atividade lúdica desinibe,
estimulando as pessoas a propor, justificar e defender algo que acreditam” (ANDRADE, 2004).
Outro aspecto na construção do jogo é como a história é apresentada, em muitos jogos de
ação, a resposta com reflexos rápidos é valorizada em detrimento da narrativa do jogo. Nesses jogos,
o usuário deve aprender rápido sobre como utilizar ferramentas ou como combinar teclas ou
movimentos no instante oportuno, sem necessariamente entender sobre que tema ou contexto o jogo
se desenrola. Para fins educacionais, pode-se escolher um tipo de jogo que valorize a narrativa. Neste
aspecto, o RPG (Role Playing Game) se apresenta como uma boa escolha. O RPG possibilita o
aperfeiçoamento de várias qualidades, como “hábito de leitura, pensamento lógico, sentido de
observação, planejamento de estratégias e a resolução de problemas e a tomada de decisões”
(AGUILERA, M.; MENDIZ, A., 2003).
Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento de um jogo que aborda o tema dengue. Esse
tema foi escolhido diante dos sérios danos causados pela proliferação do mosquito Aedes Aegypt,
principal agente transmissor do vírus causador da doença e que, apesar da gravidade, essa epidemia
pode ser combatida com atitudes simples através de uma maior vigilância quanto a possíveis focos do
mosquito nas residências e vizinhanças. Por outro lado, a recorrência da epidemia também fez com
que ela passasse a fazer parte dos assuntos ministrados em sala de aula, no nível fundamental. Assim,
entendendo que o uso de jogos em sala de aula pode apresentar um resultado positivo na
aprendizagem dos estudantes, e que existe ainda um número escasso de jogos educativos que
abordem temas relacionados com saúde pública, buscou-se elaborar um jogo no formato digital que
tivesse como pressupostos de design:
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Ter um caráter educativo que possa se inserir em uma aula que aborde o tema saúde
pública no ensino fundamental;



Ter uma apresentação lúdica e cativante, de forma a mesclar conceitos associados à
prevenção à dengue com aspectos próprios da dinâmica de um jogo;



Explorar ao máximo os aspectos locais, regionais e culturais do público alvo.

A Dengue, segundo o IBGE (2010) se enquadra na lista de Doenças Relacionadas ao
Saneamento Ambiental Inadequado, não tem forma de tratamento medicamentoso, restando apenas
aliviar os sintomas causados pela infecção. A única forma de se combater essa doença é eliminar o
principal vetor transmissor, o mosquito Aedes Aegypt. A forma usual é impedir que o mosquito
encontre as condições apropriadas para sua proliferação. Os locais de reprodução são sempre
recipientes contendo água parada, geralmente próxima às residências. A contaminação ocorre através
da transmissão do vírus de uma pessoa infectada para o mosquito que, por sua vez, o transmite para
uma pessoa sadia através da picada.
Foram encontrados dois outros jogos disponíveis na internet que abordam o mesmo tema. No
jogo dengue (http://www.digitalgames.com.br/jogar-online/dengue) o jogador deve apenas acertar os
mosquitos evitando acertar a família, esse jogo não apresenta narrativa nem apresenta conteúdo
relativo

ao

conhecimento

sobre

a

dengue.

O

game

contra

a

dengue

(http://www.ludoeducajogos.com.br/contra-a-dengue) tem um estilo de ação onde o jogador deve
acumular pontos e matar o maior número de mosquitos. Durante o jogo, aparecem alguns avisos
como, por exemplo, sobre os riscos de utilizar veneno spray. No jogo apresentado neste trabalho
buscamos, além dos pressupostos descritos acima, fazer com que o jogador adquira conhecimentos
sobre a epidemia.
Alguns trabalhos têm abordado a importância e mesmo necessidade da contextualização da
apresentação didática à população alvo (TEIXEIRA,2007). Este aspecto torna-se ainda mais crítico
quando se tratam de populações carentes ou alheias as vantagens oferecidas pelo que conhecemos
como globalização. Como a maioria ou quase totalidade do conteúdo digital é produzido em regiões
focais do crescimento econômico, observa-se que tais materiais acabam por apresentar uma
uniformidade na sua apresentação e design. Muitos autores têm alertado ao perigo dessa
uniformidade imposta pelas culturas centrais tanto pela perda de uma importante diversidade cultural
quanto pela consequente alienação por parte da população. Esse problema é observado tanto na
produção de material didático escolar quanto nos temas abordados e na forma e design onde se
incluem personagens, figuras e ambientes. Com o uso cada vez mais abrangente de material digital
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nas escolas, esse problema tende a se intensificar, já que a produção desses tipos de materiais está
ainda mais centralizada em centros focais da globalização.
Um fator determinante que distingue uma cultura da outra é o Determinismo Geográfico, ou
seja, “as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural”(LARAIA, 2007).
Podemos citar como exemplo de conteúdo escolar os Tipos de Moradia. Apesar de se tratar de algo
comum a todos, podemos imaginar que as representações de moradia de pessoas que moram no
Amazonas sejam diferentes das de São Paulo, visto que, pelo fato de morarem próximos ou entre rios,
os amazonenses têm um determinado padrão de moradia que difere dos grandes prédios e periferias
paulistas. Não é incomum o fato de muitos materiais didáticos, por exemplo, apresentarem imagens
de uma região que muitas vezes não se aproxima da realidade de um determinado grupo, o que vem a
acarretar no conhecimento da cultura do outro e o não conhecimento de sua própria cultura. Portanto,
diante disso, no desenvolvimento do jogo buscou-se que o ambiente onde acontecem as ações do jogo
fosse baseado na cidade de Garanhuns, e, nesses ambientes estão contidos fotos e desenhos de locais
e construções associadas às cidades da região.
Desenvolvimento
Durante a construção do jogo, o seu design perpassou por algumas etapas, definidas após o
planejamento do projeto, no qual obtivemos vários dados e foi escolhido o tema a ser abordado no
jogo, o modo que este tema seria abordado, assim como a melhor forma de construção do jogo. Após
essa primeira etapa, foram definidos os requisitos necessários para o inicio do projeto, utilizando para
a sua construção o modelo em cascata definido na figura 1, devido a vários fatores, alguns citados a
seguir:


Equipe pequena, não sendo aconselhado assim permanecer em várias etapas de
desenvolvimento ao mesmo tempo;



Necessidade de estudo sobre o tema do jogo, utilizando para isso materiais e mídias
diversas;



Redução de possíveis erros no objeto final, considerando o modelo aplicado.
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Figura 1. Diagrama de desenvolvimento

Personagens
O jogo possui vários personagens, distribuídos em algumas classes. No inicio, o jogador
poderá escolher apenas personagens de uma classe, denominada criança, podendo escolher
personagens liberados em certos momentos do jogo. Abaixo estão listados os principais personagens
do jogo.
João (Figura 2 centro, à direita): é o filho mais velho da família, é considerado também o
filho mais responsável, é inteligente e calmo, apesar das pessoas que não o conhecem pensarem o
contrário, por motivo de seu estilo. É a personagem inicial, caso o jogador escolha a criança do sexo
masculino;
Cátia (Figura 2 centro, à esquerda): é a irmã mais nova de João. Cátia gosta de ajudar todos
ao seu redor, principalmente a sua mãe, Maria. Consegue criar amizades facilmente devido ao seu
temperamento tranquilo e sua simplicidade, desde os atos ao seu modo de vestir. É a personagem
inicial, caso o jogador escolha a criança do sexo feminino;
Antonio (Figura 2 à direita): Antonio é o principal médico do posto de saúde do bairro,
trabalhando em conjunto com sua esposa, Vanessa. Antonio foca em ajudar os pacientes de todos os

Página | 38

Ano 40 | nº 194 | jul-set | Revista Tecnologia Educacional

modos, se locomovendo quando possível aos domicílios deles. É disponibilizado para jogar durante o
jogo.
Vanessa (Figura 2 à esquerda): é uma médica, trabalhando em conjunto com seu marido
Antonio. Prefere ficar no posto de saúde quando Antonio sai para atender seus pacientes, precavendo
assim a ausência de médicos especializados no posto.

Figura 2: Alguns dos personagens principais do jogo

Roteiro
A história do jogo acontece na cidade de Garanhuns, o qual se localiza no interior de
Pernambuco, baseada em fatos fictícios. Dentre os vários fatores para a escolha do tema e local a ser
tratada a história do jogo, a principal foi um fator regional, o LIRA (Levantamento de Índice Rápido)
da cidade, o qual apresentou índices de 2,3 em dezembro de 2010 e foi para 6,5 em 2011, segundo
dados do CONASENS (2011), motivando assim a sua escolha.
Cada personagem possui um roteiro próprio pré-definido, seguindo contextos fatuais
diferentes, que se alteram de acordo com as tarefas realizadas pelo jogador durante o enredo,
utilizando para isso as vantagens proporcionadas pelo RPG. Para manter um fluxo da história do jogo,
o jogador, no inicio de sua experiência com o jogo, poderá apenas escolher entre ser uma criança do
sexo masculino ou feminino, conseguindo disponibilizar os outros personagens ao decorrer da
história.
O jogo começa com o avatar do jogador em sua casa, encontrando um parente doente. Esse
parente irá informar ao avatar os sintomas que está sentindo. O jogador terá como primeira tarefa, ir
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ao posto de saúde do bairro a procura de um médico. Chegando ao posto, o jogador volta para casa,
acompanhado do médico. No caminho de volta para casa surgem vários mosquitos que o avatar
deverá vencer. Ao retornar para a casa, o médico diagnostica a doença como Dengue, devido ao
paciente possuir os sintomas da doença, alguns visíveis ao jogador, como por exemplo, as manchas
vermelhas. O médico entrega ao personagem uma receita médica e um livreto sobre a doença, os
quais podem ser lidos pelo jogador, com o intuito de adquirir informações e algumas dicas para
derrotar o mosquito.
Após este evento, o jogo irá apresentar vários desafios associados às formas de erradicação
dos focos do mosquito. O primeiro desafio será localizar os possíveis focos dentro de casa. O jogador
deverá destruir esses focos com rapidez, já que quanto mais tempo ele leva para eliminá-los outros
parentes vão ficando doentes. Cada avatar possui uma barra de saúde que corresponde às diferentes
fases da evolução da doença, o jogador deverá levar remédios constantemente aos seus parentes para
que a barra de saúde não fique no vermelho, isso enquanto destrói os focos do mosquito. Após o
jogador erradicar os focos da sua casa, passará para a próxima fase onde ele deverá buscar focos da
doença também na rua e na vizinhança. Adicionando um aspecto lúdico ao jogo, nesta fase o seu
avatar irá enfrentar mosquitos durante o seu percurso buscando novos focos. Para a destruição dos
mosquitos o jogador deverá possuir certas ferramentas e evitar a picada dos mosquitos. Cada picada
diminui a barra de saúde do jogador, quando esta chega a um certo nível o seu avatar irá adoecer e
ficar de cama. Para conseguir as ferramentas o jogador irá interagir com outros avatares do ambiente,
enfrentando desafios que podem ser questionamentos sobre a doença ou o convencimento dos outros
personagens para que estes tomem medidas de combate ao mosquito. Após a fase da sua casa, a fase
da rua, a fase de uma casa abandonada na vizinhança e da escola, o jogador irá entrar na fase final, na
qual deverá derrotar o mosquito rei.
Analise e Planejamento
Nesta etapa o roteiro passa por uma análise pedagógica, realizada por alguns alunos do curso
de Pedagogia da UAG-UFRPE, para verificar seu conteúdo a procura de erros ou elementos
impróprios ao escopo do projeto, tentando também garantir o caráter lúdico do mesmo e sua
aproximação com a perspectiva construtivista da atividade. Para a criação do projeto, decidimos criar
o jogo no estilo RPG por vários fatores, dentre eles a facilidade na exploração de mundo.
Durante o planejamento, foi decidida a criação de um protótipo antes de ser iniciada a criação
do projeto principal, utilizando para isso processos semelhantes em sua construção. Este modelo será
explicitado melhor a partir da etapa de Modelagem e Implementação.
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Modelagem
Nesta fase criamos o protótipo do jogo, o qual utiliza o software RPG Maker VX, proprietário
da Enterbrain. O uso deste software foi considerado viável para o protótipo por permitir a modelagem
de um modelo gráfico temporário, de forma rápida e satisfatória, das etapas mais simples do jogo,
permitindo assim a implementação de situações especificas do roteiro para uma pré-avaliação e por
proporcionar uma “visão do jogo” aos responsáveis pela criação das imagens e pela modelagem.
A Figura 3 demonstra uma amostra do 1º desafio proposto pelo jogo ao jogador, no qual o
jogador inicia um dialogo com uma de suas irmãs. Este cenário foi criado utilizando apenas o RPG
Maker, com isto observamos que o cenário é simples, mas permite a criação de protótipos
temporários do jogo, aplicado ao roteiro.
Logo após a finalização do protótipo, é feito um mapeamento dos ambientes prototipados,
para daí, ser iniciada a modelagem dos ambientes finais e dos personagens, mostrados na Figura 4.

Figura 3. Cenário criado no RPG Maker.
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Figura 4. Mapeamento de um dos ambientes.

Implementação
É nesta etapa que criamos o projeto final do jogo, utilizando para isto o Visual Studio 2010,
em conjunto com o framework de desenvolvimento de jogos XNA, ambos proprietários da Microsoft.
Devemos ter cautela nesta etapa, devido ao fato de jogos no estilo RPG possuírem muitos
detalhes, e no nosso caso, vários eventos, tornando a sua criação um pouco complexa. Por isso,
durante o desenvolvimento do projeto e com o intuito de facilitar o seu desenvolvimento, foi criado
um pequeno aplicativo para uso em conjunto com o jogo para criação e edição de características dos
personagens, itens, ambientes, etc. A Figura 5 mostra a interface principal do aplicativo com algumas
janelas de edição abertas. O aplicativo permite a criação de classes e atributos extras para uso com o
jogo, utilizando para isso uma interface simplificada, no qual o usuário fornece algumas informações
básicas para os personagens, como por exemplo, o valor da saúde, valor de inteligência, etc., além de
permitir a criação e edição de equipamentos a serem utilizados no jogo, permitindo assim um nível de
edição considerável ao jogo.
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Figura 5: Aplicativo para edição de jogo

Criação da Build
Na etapa de Criação de Build, é realizada a compilação do projeto final, seguindo alguns
parâmetros pré-testes específicos, relacionados ao uso do framework do XNA.
Na etapa de Planejamento, ficou planejada a elaboração de no mínimo 27 iterações, os quais
neste projeto, as iterações são consideradas as build que passarem por todas as avaliações e testes
efetuados na próxima etapa. Isso ocorre devido ao fato de algumas builds não serem aceitas na etapa
seguinte, não podendo ser lançada ao usuário final. Até o momento, foram realizadas 20 iterações,
existindo iterações com 2 e até 3 builds criadas.
Avaliação e testes
Nesta etapa são realizados os testes do jogo, sendo estes testes os de unidade e de sistema, a
procura de possíveis erros estruturais, para assim realizar as mudanças e corrigir bugs. Nesta etapa é
realizada a avaliação pedagógica, em algumas iterações definidas. É através desta etapa que
avaliamos o andamento do projeto e de seu conteúdo, assim como tentamos manter o jogo com a
menor quantidade de erros possíveis.
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Após esta etapa, no caso de o jogo não possuir erros conhecidos e passar nas avaliações, é
criado uma versão do jogo, retornando ao ciclo de desenvolvimento, caso ainda restem iterações a ser
idealizada no planejamento, ou mudanças a serem realizadas.
Considerações Finais
Mesmo o jogo estando em fase de desenvolvimento, já foram realizados testes internos de
jogabilidade com o projeto, e estão planejados outros testes ao fim de cada iteração. A partir destes
testes, conseguimos definir algumas considerações e previsões. Estes testes, mesmo possuindo uma
estrutura básica e relativamente incompleta referente ao conteúdo visual do jogo, conseguiram
proporcionar um certo nível de diversão, logo, prevemos que o jogo final corresponderá aos objetivos
do projeto, pois este perpassará por várias melhorias estruturais, conceituais e gráficas, com a
finalidade de chegar ao seu objetivo.
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Resumo: Este artigo é um relatório de estudo sequencial sobre o desenvolvimento e a
viabilidade da aplicação de mundos virtuais tridimensionais como interfaces alternativas de acesso a
Sistemas de Gestão de Aprendizagem (Learning Management Systems - LMSs). Como prova de
conceito foi implementado um módulo de software que conecta um LMS a uma plataforma de código
aberto para Mundos Virtuais 3D (MV3D). O ambiente resultante funciona como uma interface 3D de
acesso aos recursos e funcionalidades do LMS. Este estudo teve como preceitos que educadores e
designers instrucionais não precisem se preocupar em aprender um novo ambiente, podendo
continuar a utilizar o LMS convencional, enquanto que os estudantes interessados podem entrar e
participar das atividades on-line, usando essa nova interface. A interoperabilidade entre o LMS e a
plataforma de MV3D foi obtida através de um módulo de software independente do servidor onde é
executado o LMS. Este módulo constrói uma ponte transparente de um sistema para outro,
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permitindo que as funcionalidades do LMS possam ser modeladas de diferentes maneiras, o que é
descrito no mapeamento realizado pelo projeto Open Ae-3D.
Palavras chave: aprendizagem eletrônica; sistema de gestão de aprendizagem; mundo
virtual 3D; interface
Abstract: This paper is a report of a sequence study for development and viability analysis to
apply 3D virtual worlds as alternative access interface for Learning Management Systems (LMS). A
software module was implemented as an experiment to connect a LMS with an open source platform
for virtual world. The resultant environment works as a 3D Interface to access the LMS resources and
functionalities. This study has as precepts that instructional designers and educators would not need
to learn to manipulate a new environment, and interested students can enter into the online classes
through the 3D Interface. The interoperability between the LMS and the Virtual World is full filled
by a software module which can be executed outside the LMS server. This module builds a
transparent bridge from a system to other allowing differents ways to model the LMS functionalities,
what is described by the mapping realized into the Open Ae-3D Project.
Keywords: e-learning; learning management system; 3D virtual world; interface
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1. Introdução
O processo de disseminação e consolidação do uso de tecnologias aplicadas a educação vem
se estendendo há algumas décadas no Brasil (Leite e Dias, 2010), em complemento à revolução no
acesso às tecnologias digitais. Essa mudança contínua pode ter formado gerações com características
distintas na apropriação de informação, os chamados "Nativos Digitais" e "Imigrantes Digitais"
(Prensky, 2001), termos esses utilizados para distinguir, respectivamente, indivíduos que cresceram
imersos em tecnologias digitais daqueles que foram criados sem contato com essas tecnologias. Esse
alegado descompasso entre as gerações, debatido na primeira década deste milênio, é apresentado
como um grande desafio a ser enfrentado pelo desenvolvimento profissional e de recursos na
educação (Bennett, Maton e Kervin, 2008).
Algumas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas para
desenvolvimento de sistemas de apoio aos processos de ensino-aprendizagem recebem diferentes
denominações, e são definidas pela capacidade de auxiliar nas atividades entre o professor e o aluno.
As denominações mais comuns segundo Moura, Brandão e Brandão (2007) são:
 Content Management System (CMS) - Sistema de Gestão de Conteúdo;
 Learning Management System (LMS) - Sistema de Gestão de Aprendizagem;
 Learning and Content Management System (LCMS) - Sistema de Gestão de
Conteúdo e Aprendizagem;
Os Sistemas de Gestão de Conteúdo e Aprendizagem mais comuns atualmente são baseados
em sistemas Web com interfaces bidimensionais (2D), que encapsulam recursos administrativos da
instituição de ensino, de comunicação entre os usuários, de armazenamento e de compartilhamento
de material e atividades (Silva et al., 2009).
A área de design instrucional observa uma questão relacionada ao porquê da autonomia e
independência, que os adultos e profissionais possuem e que são necessárias para melhor aproveitar
os recursos tecnológicos, não serem transportadas para a prática dos educadores, o que tornaria o
processo de ensino-aprendizagem mais eficaz (Filatro, 2004). Tal constatação poderia ser explicada
pela dificuldade enfrentada pelo professor (imigrante digital) para adaptar-se ao modo de
comunicação e forma de se relacionar dos alunos (nativos digitais) (Prensky, 2001) (Mattar, 2009).
Mattar (2009) descreve ainda as características dessa nova geração de alunos nativos digitais, que
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está habituada a interfaces tridimensionais e procura novos modelos de conteúdo, novas atividades e
outras formas de relacionamento que os incentivem a "estudar" e, principalmente, a aprender.
Uma possível abordagem para atrair esse "novo tipo" de aluno seria tornar as interfaces dos
LCMSs mais lúdicas e compatíveis com as interações dos games que boa parte dos nativos digitais
está habituada, o que poderia ser obtido por meio de tecnologias de mundos virtuais tridimensionais.
Baseado nas condições de desenvolvimento tecnológico contínuo, nos desafios pedagógicos
e de design instrucional para aplicação de tecnologias em educação, bem como no potencial de
interação que os Mundos Virtuais 3D (MV3D) podem oferecer, este trabalho apresenta uma proposta
para aproveitar a capacitação atual do corpo docente, na elaboração de conteúdo e atividades nos
LCMSs, e ao mesmo tempo, oferecer uma alternativa de acesso a essas aplicações através de MV3D.
O artigo é estruturado da seguinte forma: a primeira seção apresenta uma visão global sobre
Mundos Virtuais 3D e suas plataformas de construção, seguida pela seção do Ae-3D, um trabalho
relacionado que permite uma melhor contextualização desta pesquisa. E então, o projeto Open
Ae-3D é descrito, incluindo as funcionalidades mapeadas e implementadas. Por fim, são
apresentadas algumas considerações e trabalhos futuros.
2. Mundos Virtuais 3D
Ambientes 3D imersivos e altamente escaláveis caracterizam os chamados Mundos Virtuais
3D (MV3D), ou simplesmente mundos virtuais1. Cada usuário participa desses mundos virtuais
através de um avatar, uma representação gráfica de si próprio imersa no ambiente, por meio do qual
pode se movimentar naquele espaço, como se estivesse fisicamente caminhando, ou até mesmo,
voando.
Mundos virtuais tridimensionais podem ser considerados ainda como redes sociais (Boulos,
Hetherington e Wheeler; 2007) ou híbridos entre jogos eletrônicos e comunidades virtuais (Falcão,
2007), onde pessoas podem colaborar na construção e edição do ambiente virtual 3D, além de se
reunirem e interagirem com os objetos existentes.
Há dois tipos de plataformas para construção de mundos virtuais: abertas e proprietárias. As
plataformas proprietárias são baseadas em software pertencente a uma "empresa controladora" que
1

"Virtual Worlds", New Media Consortium and EDUCAUSE Learning Initiative, The Horizon Report: 2007 Edition,
<http://net.educause.edu/ir/library/pdf/CSD4781.pdf>, p.18
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determina quais as condições para seu uso, autorizando ou não que usuários desenvolvedores
realizem modificações no sistema. Kelton (2008) apresenta algumas dessas plataformas: Second
TM
Life
, Active Worlds2 e There3. Na Figura 1 é apresentado um ambiente modelado no Second
TM
Life
(SL)4, uma das plataformas mais populares.
Por outro lado, as plataformas abertas disponibilizam o código fonte do sistema para
consulta e alteração, permitindo que desenvolvedores autônomos estendam, adaptem, ou mesmo
corrijam pequenas falhas no software. O desenho, implementação e manutenção desses sistemas,
geralmente, são feitos por grupos de entusiastas desenvolvedores que podem ser apoiados por
fundações. O Open Wonderland 5 e o Open Simulator (OpenSim) 6 são exemplos desse tipo de
plataforma, (Kelton, 2008).

Figura 1. Ambiente modelado no Second Life

TM

3. Ae-3D: Mundo Virtual como interface para LCMS
Os LCMSs são definidos por Silva et al. (2009) como ferramentas que oferecem recursos
administrativos (matrícula e controle de acesso), de comunicação (chats e fóruns), de armazenamento
Active Worlds - http://activeworlds.com/edu/
There - http://www.there.com
4
Second Life - http://secondlife.com
5
Projeto Open Wonderland - http://openwonderland.org
6
Projeto Open Simulator - http://opensimulator.org/
2
3
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(repositório de conteúdo e submissão de atividades) e de trabalho colaborativo. Um desses sistemas,
denominado Aprendizagem Eletrônica ou simplesmente Ae, é resultado dos esforços do projeto
financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) intitulado
"Tecnologias da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada - TIDIA". Foi esse o sistema
utilizado para o desenvolviomento da prova de conceito aqui apresentada, a qual nomeamos Ae-3D.
LCMS Ae
O desenvolvimento do LCMS Ae envolveu diversos grupos de pesquisa paulistas para
especificar, desenhar e implementar um conjunto de ferramentas para apoio a ensino a distância.
Essas ferramentas seriam soluções de baixo custo que visavam um grande impacto social, pois foram
construídas com software de código aberto que poderia ter seus módulos combinados e estendidos
conforme necessário (Moura, Brandão e Brandão; 2007).
O sistema Ae foi desenvolvido com base no arcabouço Sakai7, que oferece um ambiente de
colaboração, suporte e apoio ao ensino. O foco deste projeto foi atender aplicações no ensino a
distância, utilizando novas tecnologias de interconexão e possibilitando que cursos fossem
ministrados a um público mais amplo (Silva et al., 2009). O Ae possui interface de acesso tradicional
baseada em páginas Web, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2. Interface web para o LCMS Tidia-Ae

Projeto Sakai - http://www.sakaiproject.org

7
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Observando o interesse crescente, principalmente entre os jovens, por novos ambientes
virtuais, interfaces 3D e plataformas de mundos virtuais, Silva et al. (2009) descrevem uma hipótese
de que provendo-se interoperabilidade entre LCMSs e plataformas para MV3D seria oferecida a
interatividade da última para o acesso às funcionalidades da primeira. O projeto teve como diretriz
que não fosse necessário para educadores e designers instrucionais aprenderem um novo ambiente,
podendo continuarem a utilizar o LMS convencional, enquanto que os estudantes interessados em
outras formas de interação pudessem acessar e participar das atividades on-line, por meio de uma
interface modelada no MV3D.
O projeto Ae-3D (Silva et al., 2009) foi descrito como uma das respostas para essa hipótese e
visa interconectar plataformas como o SL e o OpenSim a LCMSs como o Moodle8 e o Ae.
4. Open Ae-3D: Alternativa em plataforma de código aberto
O presente trabalho, dando sequência ao projeto Ae-3D, corresponde ao desenvolvimento de
prova de conceito implementando uma ponte de comunicação entre o Ae e um mundo virtual
construído em plataforma aberta.
Para a primeira versão do Ae-3D (Silva et. al., 2009), utilizou-se o SL por ser um ambiente
amplamente conhecido e possuir um número de usuários na dezena de milhões. No entanto, pelo fato
do SL ser uma plataforma proprietária, exigindo de seus usuários a locação de espaço para
construção de ambientes, uma alternativa desenvolvida sob os conceitos de software livre, e que se
assemelha a uma versão aberta do SL, foi utilizada para modelagem da interface 3D. Esta plataforma,
chamada de Open Simulator (OpenSim), permite a implantação de servidor do próprio usuário que
disponibilize serviços de software para construção de ambientes vituais tridimensionais,
possibilitando que uma escola possa trocar o custo de locação de espaço virtual no SL, pelo custo de
manutenção de um servidor adequado. Somado a isso o OpenSim foi escolhido como plataforma para
construir a interface 3D pelo tipo de licença pela qual ele é disponibilizado, BSD 9 , e pela
intercambialidade dos modelos construídos nesta plataforma, que podem ser exportados para o SL
posteriormente.
O Open Ae-3D corresponde a um módulo de sistema implementado para se comunicar com o
Ae, com a finalidade de abstrair o modelo de dados desse LCMS e disponibilizar suas
LMS Moodle - http://moodle.org
http://opensimulator.org/wiki/BSD_License

8
9
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funcionalidades e recursos, através de uma interface 3D modelada dentro de um mundo virtual
construído sob a plataforma OpenSim. A conexão do MV3D com o Open Ae-3D permite o acesso
aos recursos do LCMS, tornando transparente a utilização de suas funcionalidades via navegador
web convencional ou via interface 3D.
A comunicação é realizada por meio do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), o
que possibilita a troca de mensagens entre a plataforma de MV3D e o Open Ae-3D em computadores
remotos. O diagrama de comunicação do Open Ae-3D com a Interface 3D modelada na plataforma
OpenSim é monstrado na Figura 3.

Figura 3. Diagrama de comunicação do Open Ae-3D

Os objetos modelados dentro do MV3D, construído sob o OpenSim, foram projetados de
forma a oferecer outra abordagem para os recursos do Ae, permitindo que ações executadas na
interface web 2D sejam mapeadas para representações em um ambiente 3D. Algumas das operações
do Ae-3D com SL foram convertidas para o Open Ae-3D com OpenSim, e são organizadas para não
exigir dos usuários experiência e habilidade na utilização de mundos virtuais 3D. Os serviços
oferecidos pelo Ae e que foram mapeados para o modelo de Interface 3D do Open Ae-3D são:
 Login - requisição de autenticação e acesso ao LCMS, no instante de entrada no
ambiente 3D.
 Avisos - letreiro na entrada do ambiente 3D apresentado os avisos cadastrados no Ae.
 Controle de disciplinas - verificação de acesso à disciplina no LCMS, permitindo
entrada no ambiente 3D correspondente, Figura 4.
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 Controle e exibição de conteúdo - conversão de arquivos do tipo PDF (Portable
Document Format) ou PPT (Power Point Presentation) para o formato de imagens,
permitindo a apresentação dessas no ambiente 3D, Figura 5.
 Chat 3D - modelagem de sala para o comunicador instantâneo do Ae, com
renderização de objetos representado os usuários online, Figura 6.

Figura 4. Demonstração do mapeamento do Controle de Disciplinas

O serviço de login é importante para definição da sessão de acesso aos recursos do Ae, bem
como para a segurança no controle individual do chat e na exibição de documentos. Quando um
usuário entra no MV3D um objeto "login" detecta as informações de seu avatar, consulta os dados do
usuário Ae correspondente e realiza a autenticação no servidor do LCMS, armazenando a sessão de
acesso retornada e associando-a aos dados do avatar. Através dessa sessão do Ae é possível executar
as demais requisições de consulta de dados relacionados ao usuário e disponíveis no LCMS.
Os avisos inseridos no Ae e relacionados com o usuário são requisitados pelo objeto "letreiro"
e apresentados sequencialmente no display deste objeto.

Página | 54

Ano 40 | nº 194 | jul-set | Revista Tecnologia Educacional

Figura 5. Demonstração do mapeamento do Controle e Exibição de Conteúdo

Figura 6. Demonstração do mapeamento do Chat 3D

O controle de acesso a uma disciplina mapeada no MV3D é realizado através de portas para
teleportar o usuário para a região corresponde. A associação de uma porta de teleporte com uma
disciplina é realizado através de consulta ao Ae verificando as disciplinas que o usuário está
matriculado.
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O comunicador instantâneo do Ae modelado no MV3D utiliza um objeto "Chatting Head"
associado a cada participante online no LCMS. Tais participantes representam os contatos do avatar
que iniciou a comunicação, os quais são obtidos por uma consulta no Open Ae-3D.
Determinadas funcionalidades mapeadas no Ae-3D com SL precisam ser avaliadas quanto à
sua viabilidade para serem implementadas no Open Ae-3D com OpenSim, pois os recursos de
programação de interatividade no OpenSim ainda não estão completamente disponíveis como no SL.
5. Considerações e Trabalhos Futuros
Apresentou-se neste trabalho a implementação de um módulo de sistema computacional que
possibilita o acesso aos recursos de um LCMS em particular, o Ae, através de uma plataforma aberta
para construção de mundos virtuais tridimensionais, o OpenSimulator, permitindo o mapeamento
desses recursos numa interface 3D modelada no mundo virtual. O sistema resultante deve
diversificar a forma de interação "aluno-aluno", "aluno-professor" e "aluno-conteúdo", oferecendo a
interatividade dos ambientes virtuais 3D imersivos para acesso a conteúdos e atividades publicados
pelos professores via LCMS tradicional.
O desenvolvimento da comunicação entre esses dois sistemas desperta o interesse por novas
pesquisas, que busquem avaliar, comparar e aperfeiçoar o conteúdo e recursos mapeados do sistema
web, com interface 2D tradicional, para o mundo virtual. Algumas possibilidades de trabalhos
futuros são:
 Avaliação formal de usabilidade da Interface 3D dos recursos do LCMS que foram
modelados nas plataformas para construção de mundos virtuais.
 Implantação das plataformas de mundos virtuais nos laboratórios de computação das
escolas, explorando universos semelhantes aos encontrados em (Leite e Dias, 2010) e
(Wojciechowski e Vosgerau, 2010), fomentando o uso e aplicação dos ambientes 3D
na construção de conteúdo e de atividades educativas.
 Expansão dos recursos e funcionalidades do LCMS mapeados na Interface 3D,
avaliando a possibilidade do mapeamento reverso, ou seja, conteúdo e recursos
educacionais desenvolvidos diretamente nos mundos virtuais convertidos para
sistemas web de interface 2D.
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 Comparação entre este projeto de comunicação de sistemas (Ae - OpenSim) e o
projeto Sloodle10 (Kemp e Livingstone, 2006).

10

Projeto SLOODLE - http://www.sloodle.org/moodle
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Resumo: A oferta de cursos online é crescente e ocorre geralmente em ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) por vezes subutilizados em suas potencialidades comunicacionais. Assistimos
a chegada da tecnologia tridimensional (3D) inclusive na educação online, onde a realidade virtual e
os avatares trazem novas possibilidades de expressão e de comunicação. Nesse cenário cibercultural,
a mediação docente e aprendizagem via internet encontram-se ainda mais desafiadas a superar a
prevalência das práticas presenciais unidirecionais baseadas na oratória do mestre e no texto
impresso. Este trabalho explora a mediação docente e a interatividade como alicerces essenciais para
a educação online em espaços virtuais 3D. Apresentam-se os seguintes argumentos: a) As concepções
epistemológicas dos docentes devem estar alinhadas ao espírito do tempo cibercultural; b) quando
atuante, a mediação docente é capaz de promover a interatividade; c) a adoção de ambientes virtuais
3D como potencializadores da educação online. Em suma, a adoção de tecnologias de realidade
virtual na educação online requer a mediação docente capaz de promover a construção coletiva da
interatividade e do conhecimento na confluência de suas diversas interfaces.
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Palavras-chave: Interatividade. Mediação. Realidade virtual.
Abstract: Online course offerings continue to grow and usually happen in learning
management systems (LMS) with its communicational capabilities underutilized sometime. We are
watching the arrival of tridimensional (3D) technology also in online education, where the virtual
reality and the avatars bring new expression and communication possibilities. In this cybercultural
scenario, teacher mediation and learning via internet are even more challenged to overcome the
prevalence of classroom-based practices based on teacher’s oratory and the printed text. This paper
explores the teacher mediation and interactivity as the essential foundations for online education in
3D virtual spaces. It presents the following arguments: a) the epistemological conceptions of
teachers must be aligned to the cyberculture logic; b) the interactivity can be promoted by efficient
teacher mediation; c) the use of 3D virtual environments as online education enhancers. In short, the
adoption of virtual reality technologies in online education requires a teacher mediation that
promotes the collective knowledge construction and interactivity at the confluence of its several
interfaces.
Keywords: Interactivity. Mediation. Virtual reality.
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1. Introdução
Após a explosão espontânea, caótica e intensa da rede mundial de computadores
interconectados, começam a emergir discussões, movimentos e reflexões de caráter social, político e
mercadológico acerca de seus usos e potencialidades, a fim de se (re) criarem regras, leis, processos,
metodologias e restrições adequados a esse meio. Após alguns anos de ausência de regras aparentes
aplicáveis à internet, esta começa a sofrer pressão de interesses comerciais para restringir o acesso e a
divulgação de conteúdos digitais públicos. Também a sociedade globalizada passa a lutar pelos seus
direitos conquistados na Web 2.0 com o apoio das grandes redes sociais. Em meio a tantos interesses, a
educação ainda se encontra defasada quando comparada com as transformações socioculturais
demandadas pela revolução digital.
Embora as redes digitais estejam presentes no cotidiano da sociedade juntamente com os
objetos tecnológicos, a docência ainda se encontra no modelo tradicional de educação, onde o
professor detém o “conhecimento” que será “transmitido” aos discentes (SILVA, 2010). Esse modelo
unidirecional reforça a lógica dos meios de comunicação massivos, o qual produz conteúdos
padronizados para serem consumidos por todos. Com a inserção das tecnologias de informação e
comunicação nas instituições educacionais e a crescente oferta de cursos de graduação e
especialização via internet, houve a simples transposição de conteúdos e práticas pedagógicas
presenciais para os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Isto se deve ao fato da carência de
cursos destinados à formação de professores para atuar em espaços virtuais de acordo com a lógica e
a demanda da cibercultura.
Os ambientes virtuais disponibilizados pela internet passam a coexistir com o mundo real,
transformando a forma de interagir social e profissionalmente. Dotados de características inovadoras e
dinâmicas, esses ambientes possibilitam a ruptura do espaço físico (desterritorialização) e do tempo
(assíncrono), alterando completamente as formas tradicionais de armazenamento, manipulação e
interação com as informações (SANTAELLA, 2007b). Eles também promovem a descentralização, o
acesso livre e informal, a dinamicidade, a multiplicidade, o compartilhamento de informações, a
formação de comunidades científicas ou não, contribuindo para a formação de “inteligências
coletivas” (LEVY, 1999) e uma nova forma de sociabilidade no ciberespaço. Com isso, a
comunicação pode fluir de forma livre nas redes digitais, mobilizada por colaborações, recombinações,
recriações, reapropriações que favorecem a expressão da “inteligência coletiva” (LÉVY, 1997). Nesta
ambiência comunicacional emerge a educação online como fenômeno da cibercultura (SANTOS, 2010),
trazendo novas possibilidades e potencialidades de comunicação e expressão.
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Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são comumente utilizados na educação online,
em especial o Moodle, software de código aberto e gratuito que foi desenvolvido por Martin
Dougiamas em 1999 e disponibilizado ao público em 2002. Desde então, vem sendo modificado
colaborativamente por profissionais do mundo todo, agregando funcionalidades, recursos e
potencialidades interativas. Dotado de interfaces comunicacionais síncrona (chat de texto) e
assíncronas (fórum, wiki, diário, glossário), recursos para disponibilização de conteúdos (livro, base de
dados) e para a elaboração do desenho didático (páginas de texto, blocos htlm, rótulos), o Moodle
propicia a colaboração, o compartilhamento de informação, a interatividade, a autoria e a
sistematização do conhecimento. Como foi desenvolvido especificamente para a educação online, este
software permite o controle e o gerenciamento da aprendizagem pelo docente. Ou seja, todas as
atividades realizadas pelos cursistas são registradas e armazenadas no aplicativo.
A adoção sistemática e padronizada de AVAs na educação online tem subutilizado o potencial
das interfaces Web 2.0 1 , contribuindo para a desmotivação dos discentes no engajamento de
atividades, quase que exclusivamente, textuais. Na Web 2.0 os usuários deixam de ser apenas
consumidores de informações digitais para se tornarem produtores. Isso é possível devido à
substituição de produtos de software, antes fechados, limitados e manipulados somente com
conhecimento em programação, por serviços abertos, dinâmicos e intuitivos oferecidos remotamente
e executados diretamente na web. Estes serviços são atualizados e aprimorados constantemente
conforme o interesse e o comportamento dos internautas. As informações deixam de ser restritas
tornando-se públicas para serem reutilizadas por qualquer pessoa.
Com isso, os conteúdos tornam-se dinâmicos e reconfiguráveis conforme a necessidade de
cada um. Com o advento da Web 2.0 surgiram os softwares sociais2 (ex: Facebook, Ning, Flickr,
Second Life), software livres 3 (ex: Linux, Moodle, Opensimulator), weblogs 4 (ex: Blogspot,
Wordpress), microblogs5 (ex: Twitter, Jaiku), podcasts, redes P2P6 (Napster, LimeWire) e wikis. Os
serviços da Web 2.0 também podem ser acessados por diferentes dispositivos digitais móveis
(smartphones, tablets, notebooks, i-pods) ou não (desktops) em qualquer lugar, sendo difícil
identificar o limite entre o mundo real e o digital (internet ubíqua). Os serviços são atualizados
1

Conceito que foi criado pelo americano Tim O’Reilly em 2004 para descrever a segunda geração baseada em
serviços e comunidades na internet
2
Softwares sociais fornecem suporte para grupos de pessoas interagirem colaborativamente, compartilhando
informações e recursos.
3
Softwares livres possuem o código aberto para ser transformado pelos usuários.
4
Blogs são interfaces que possibilitam a inserção de textos, imagens, vídeos de forma cronológica, podendo
receber comentários de várias pessoas.
5
Microblogs são interfaces que possibilitam a inserção de textos de até 140 caracteres de forma cronológica,
podendo receber comentários de várias pessoas.
6
P2P são programas que ligam computador a computador para troca de arquivos.
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constantemente (versão beta) e estão sempre à procura de novos usuários para o seu aperfeiçoamento.
Também é possível combinar conteúdos e serviços digitais provenientes de diferentes softwares, criando
aplicativos híbridos. Esse tipo de remixagem e reuso é chamado mashup (YEE, 2008).

Em menor proporção, mas em investimento crescente, os mundos virtuais tridimensionais
(MV3Ds) online também estão sendo explorados para fins educacionais, como por exemplo, o
Second Life (SL) e o Opensimulator (Opensim). Os MV3Ds online utilizam recursos de produção de
espaços virtuais e de interação remota entre os participantes, por meio de softwares especiais, que
recorrem a tecnologias como a linguagem de modelagem de realidade virtual (virtual reality
modeling language).
As tecnologias de realidade virtual simulam um mundo real tendo como portal as interfaces
gráficas. A imersão possibilitada pelo ambiente tridimensional (3D) permite uma experimentação
sensória de presença. A fusão de espaços físicos e virtuais cria a noção de interface cognitiva. Esta
interface transparente hibridiza características gráficas e físicas interagindo com o homem. A
realidade virtual possibilita a criação de novos mundos simulados e a imersão parcial ou total por
meio de capacetes, luvas, roupas de dados, avatares. Nesse cenário, o usuário poderá mover, interagir,
falar, voar em tempo real. Este ambiente é atualizado dinamicamente, conforme os usuários vão
interagindo entre si e com os objetos tecnológicos disponibilizados.
Os MV3Ds online possuem diferentes interfaces comunicacionais, como por exemplo, o chat
de voz, que permite a transmissão síncrona de voz entre os avatares conectados. Além das interfaces
comunicacionais estes possuem recursos diferenciados, como por exemplo, a construção de objetos
3D, a animação, a simulação, o teletransporte e o inventário. Como esses espaços virtuais 3D não
foram criados especificamente para a educação, estes não possuem controles e registros sistemáticos
das atividades dos participantes.
Portanto, existem várias opções de ambientes virtuais disponibilizados na internet que podem
ser apropriados para fins educacionais, mesmo os que não foram idealizados inicialmente. Cabe as
instituições educacionais investir na formação contínua de seus docentes para que os seus
pressupostos epistemológicos e práticas pedagógicas estejam de acordo com o espírito do tempo
cibercultural. Também se faz necessário que os professores pesquisem e habitem cotidianamente os
espaços virtuais para que novas formas de aprender e educar sejam pensadas e praticadas, pois a
inovação só existe se há uma apropriação e/ou reinterpretação por parte da sociedade demandando
transformações.
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2. O cenário sociotécnico da cibercultura
As tecnologias digitais aliadas à web são as responsáveis por engendrarem mudanças
profundas e contínuas na sociedade mundial. A ubiquidade propiciada pelas redes telemáticas
juntamente com as mídias digitais móveis (ex: notebooks, tablets, smartphones, netbooks, e-readers,
i-pods) garante a conexão contínua e a mobilidade. Nesse sentido, novas velocidades,
desterritorializações e recursividades (LÉVY, 1997) caracterizam a informação descentralizada que
transita na rede em forma de hipertexto ou hipermídia (som, imagem, vídeo).
Segundo Lemos e Lévy (2010), a cibercultura se caracteriza por três princípios básicos: a
liberação da palavra, a conexão generalizada e, a reconfiguração social, econômica, cultural e
política. O primeiro princípio rompe com o monopólio da informação pelas mídias de massa (TV,
imprensa, rádio), surgindo novas mediações e novos agentes viabilizados pelas comunicações em
redes digitais. Os papéis que antes eram bem definidos e delimitados dos emissores e receptores
respaldados pela teoria de comunicação clássica, se tornam indefinidos, não sendo possível mais
distingui-los. Qualquer pessoa tem o poder de “consumir, produzir e distribuir informação sob
qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do mundo sem ter de movimentar grandes
volumes financeiros ou ter que pedir concessão a quem quer que seja” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 25).
Nesse contexto, a informação no ambiente virtual se assemelha a uma obra aberta, inacabada, na qual
todos podem intervir e modificar (SILVA, 2010). Com isso, a coprodução, além de ampliar o
conhecimento, ressignifica continuamente a informação original, contribuindo para a emergência de
vozes e discursos locais e globais.
O segundo princípio está relacionado à “inteligência coletiva” de Lévy (1999) propiciada pela
interconexão mundial dos computadores via redes de telecomunicações. Essa conexão planetária
desterritorializa o espaço geográfico e rompe com a linearização do tempo. Isso significa rompimento
de barreiras geográficas e customização do tempo real, unindo distâncias e flexibilizando o conceito
de tempo no ambiente virtual. Para Lemos e Lévy (2010), a descentralização e a interconexão da
informação digital são a base do desenvolvimento da democracia planetária.
O terceiro princípio refere-se à nova ordem social e comunicacional que emerge com a
cibercultura. Essa nova dinâmica social permite diversas apropriações, desvios, criações em cima de
informações, formatos, modalidades e tecnologias viabilizadas pelas mídias digitais. Assim, “surgem
formas de produção e circulação de opinião pública abertas, multimidiáticas e interativas” (LEMOS;
LÉVY, 2010, p.26). O sistema global de informação e comunicação é formado por uma estrutura
massiva e por outra digital que estão em conflito e se retroalimentam. As mídias de massa centralizam
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e distribuem a informação de forma generalizada, sendo importantes para a formação de
comunidades locais. As mídias digitais aliadas à internet disponibilizam a informação de forma
personalizada, descentralizada, desterritorializada, plural e livre. Esses dois sistemas influenciam-se
de forma recursiva contribuindo para uma reconfiguração social, política, educacional e cultural.
Com isso, a cibercultura emerge do social descentralizando o poder, democratizando a informação e
garantindo o direito à liberdade de expressão e privacidade (LEMOS, 2008).
Embora a web contribua para a ruptura do paradigma da simplificação (MORIN, 2007), que
liberta os indivíduos de práticas e regras ordenadas, rígidas e fechadas, ao mesmo tempo ela,
contribui para a desordem e o caos social. Na visão complexa de Morin, aceitar a complexidade é
aceitar uma contradição, ou seja, a realidade. A realidade deve ser vista de maneira multidimensional,
tendo consciência que “a totalidade é a não-verdade” (MORIN, 2007, p. 69).
Enquanto Lévy e Lemos (2010) idealizam a ciberdemocracia planetária, Trivinho (2007) faz
uma critica ao crescente enaltecimento às produções industriais capitalistas. Ele alerta para a sutil
violência da técnica, levando para a “dromocracia cibercultural”. Segundo o autor, a dromocracia
(VIRILIO apud TRIVINHO, 2007) não é um processo recente, pois ao longo dos milênios foi a
responsável por organizar e definir a vida social, cultural e política dos seres humanos de forma sutil
e totalitária. A velocidade é o vetor dromocrático que une aleatoriamente e dinamicamente processos
comunicacionais e culturais. Conforme a técnica/tecnologia se sofistica de forma acelerada, a
sociedade sofre transformações e arranjamentos. A ubiquidade silencia a violência que as tecnologias
digitais comunicacionais proporcionam. Com isso, a vida cotidiana acaba por se escravizar em prol
da rapidez que a dromocracia cibercultural estabelece. Para ele, a dinamicidade ocasiona a violência e
a morte simbólica não só do corpo como também do planeta, da identidade, da política, e da
alteridade. A identidade torna-se fragmentada não trazendo a liberdade, mas sim a escravidão
informática.
Trivinho (2007) ressalta que a hierarquia invisível é controlada de forma desorganizada pelo
mercado consumista o qual exige constantes reciclagens estruturais físicas (ex: computadores,
celulares, ipods) e cognitivas (aprender como manipular os novos softwares). Assim, a “dromocracia
cibercultural” de Trivinho é transpolítica, autopoiética e recursiva, em que a exclusão digital é a
regra. A distribuição de acesso ao mundo infotécnico é restrito aos mais ricos, pois há a necessidade
de constantes atualizações de hardwares, de softwares e de conhecimento (dromoaptidão).
No entanto, Lévy e Lemos (2010) veem a liberdade de expressão como “evolução cultural”,
onde os indivíduos são mais livres e a cooperação intelectual é mais eficaz com as tecnologias
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digitais. Para os autores, as críticas do poder emancipador da cibercultura são suspeitas de
darwinismo social. Neste aspecto, eles constatam que algumas formas sociais recém-surgidas (ex:
cibercultura) parecem reduzir a papéis menores as formas anteriores (cultura de massa). O progresso
histórico funciona dessa forma, onde organizações sociais que oferecem uma maior liberdade de
expressão são mais competitivas sobre outras que reprimem as pessoas.
Trivinho (2007) mostra-se pessimista quando afirma que a velocidade das tecnologias digitais
dita o ritmo das transformações sofridas pela sociedade do século XXI, levando a exclusão e
escravidão. Contudo, Lévy e Lemos (2010) afirmam que a velocidade é responsável pela
recombinação e criação dos processos de aprendizagem coletiva e participativa. Como o ciberespaço
cresce de forma espontânea, imprevisível disseminando a liberdade de comunicação, haverá sempre
os excluídos. A web não é uma ditadura mundial, tal como a televisão, o rádio e a imprensa. A internet
“faz parte de um processo orgânico e não planificado, formando a substância das grandes mudanças
culturais” (LÉVY; LEMOS, 2010, p.43).
3. A realidade virtual na educação
Os MV3D online, também conhecidos como metaversos 7, utilizam recursos de realidade
virtual (RV). A RV é uma interface avançada que propicia estímulos sensoriais em uma simulação do
mundo real. Quanto maiores forem os sentidos estimulados e maiores as qualidades destes, mais
realista será a experiência. Ela envolve três ideias básicas: imersão, interação e envolvimento. Lemos
(2008, p. 155) define realidade virtual como
“[...] um ambiente simulado que permite interações, onde os usuários
recebem estímulos corporais. O corpo real migra para um mundo de pura informação.
Assim, as tecnologias da RV nos permitem não só olhar uma paisagem, por exemplo,
mas experimentar uma interação tátil, como se estivéssemos dentro de um novo
mundo.”

Para o autor, a RV necessita de “próteses” (capacetes com óculos, luvas e roupas de dados)
para interagir em tempo real com o computador. Santaella (2007b, p.219), no entanto, define a RV
como “um espaço virtual que, com a ajuda de alguns aparatos, permite a imersão perceptiva do
participante em uma cena tridimensional com a qual interage.” A imersão perceptiva pode ser
propiciada tanto com as “próteses” (LEMOS, 2008) quanto com as interfaces que ampliam o campo
sensório, pois para ela (SANTAELLA, 2007a) existem cinco graus decrescentes de imersão no
ciberespaço: a) imersão corpórea: envolve o corpo em um ambiente simulado 3D; b) imersão por
7

Segundo Schlemmer e Trein (2008), o termo “metaverso” foi criado para se referenciar a um mundo virtual
idealizado pelo escritor Neal Stephenson em 1992, em seu romance Snow Crash.
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telepresença: projeta a ação humana em um ambiente remoto (ambiente virtual, ambiente transmitido
por câmera de vídeo); c) imersão híbrida: interage fisicamente com sistemas interativos por meio de
capacetes, luvas e roupas de dados; d) imersão representativa: participa de um ambiente virtual
representado por um avatar, e; e) imersão de navegação: conecta na rede por meio de equipamento
físico ou móvel.
A tecnologia de RV propicia estes cinco graus de imersão, dependendo das funcionalidades
programadas e disponibilizadas ao usuário. Por exemplo, a CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment) proporciona uma imersão corpórea, onde o corpo físico é integrado por completo ao
corpo virtual. Segundo Alves e Nova (2006), a RV introduz, além da visão e da audição, o tato e o
olfato. É uma interface avançada onde é possível imergir e interagir em um ambiente tridimensional
criado e simulado. As imagens de síntese são modeladas em três dimensões e depois inseridas
juntamente com as possíveis reações que podem ser geradas em tempo real no mundo virtual. Podem
ser acrescentados dispositivos multissensoriais para ampliar a visão (Head Mounted Device, crystal
eyes), audição (auscultadores para captação do som 3D) e tato (luvas de dados).
Lemos (2008) traz o conceito de telepresença como supressão da distância e da fronteira física
a partir de mediações tecnológicas. Ele acrescenta que “a navegação e a imersão são formas de
interação e comunicação em um mundo virtual” (LEMOS, 2008, p.156), onde a imersão desperta o
sentimento de pertencimento a uma realidade e, a navegação é uma forma de se deslocar no mundo
digital. Este conceito foi criado por Marvin Minsky em 1980, podendo ser utilizado em qualquer
situação que envolva o sentimento de presença, ao transportar voz, imagem e palavra em um meio
tecnológico digital (computador) ou analógico (telefone, câmera de vídeo). É uma forma de
comunicação que possibilita a sensação de presença entre pessoas e objetos.
Portanto, a telepresença possui uma variante em relação à mídia utilizada, dependendo dos
recursos oferecidos por estas. O grande paradoxo entre a ausência do corpo físico e a sensação de
corporação em um mundo digital permite novas formas de comunicação, navegação, manipulação e
de construção. Schlemmer, Trein e Oliveira (2007) concordam com Lemos (2008) e acrescentam
duas variáveis para que o nível de telepresença seja estabelecido: a tecnologia adotada e o tipo de
representação. Quanto maior for a sensação de pertencimento a um lugar independentemente do
corpo físico, maior será o nível de imersão.
As tecnologias de RV simulam um mundo real tendo como portal as interfaces gráficas. A
imersão possibilitada pelo ambiente 3D permite uma experimentação sensória de presença. A fusão
dos espaços físico e virtual cria a noção de interface cognitiva. Essa interface transparente hibridiza
Página | 67

Ano 40 | nº 194 | jul-set | Revista Tecnologia Educacional

características gráficas e físicas interagindo com o homem. Ela também possibilita a criação de novos
mundos simulados e a imersão parcial ou total por meio de capacetes, luvas de dados, roupas de dados
e avatares.
“Avatar” é o termo empregado a uma representação gráfica do indivíduo no MV3D online.
No Second Life/Opensimulator, por exemplo, os avatares são chamados de residentes, pois o mundo
virtual se modifica e se atualiza dinamicamente quando estes praticam ações, assim como no mundo
real. Os avatares podem construir objetos de acordo com a sua criatividade e objetivo, moldando o
software para se comportar como um jogo, um AVA, uma rede social, ou seja, de acordo com os seus
objetivos educacionais, sociais, políticos ou mercadológicos. Com isso, o mundo virtual é o resultado
da imaginação e atuação de seus integrantes, podendo se parecer com o mundo físico ou não
(SCHLEMMER; TREIN; OLIVEIRA, 2008). Por meio do avatar o participante pode mover,
interagir, falar, voar em um ambiente digital em tempo real. Esse ambiente é atualizado
dinamicamente, conforme os usuários vão interagindo entre si e com os objetos tecnológicos
disponibilizados.
De acordo com Schlemmer e Backes (2007), o sentimento de presença se altera quando são
utilizadas as tecnologias de realidade virtual na educação. Por serem ambientes tridimensionais,
multidirecionais, com predominância de linguagens gráficas, gestuais, orais por meio de avatares, os
MV3Ds online possuem alto nível de imersão. Com isso, o MV3D online possui elementos estéticos
(DEBORD, 1997) que seduzem os usuários por meio de dimensões sobrepostas de imagens.
O metaverso é um ambiente imersivo, dinâmico, plurissensorial, híbrido, onde o mundo real e
o virtual se misturam. Nesse ambiente, os participantes têm oportunidade de intervir, manipular e
construir colaborativamente objetos 3D, discutir em tempo real via interfaces chat de texto e chat de
voz simultaneamente, participar e criar simulações de atividades para experimentação de conteúdos
estudados, compartilhar textos, links, figuras, imagens, vídeos, bem como interagir sincronicamente
entre eles. Com isso, a sensação de pertencimento a um grupo é ampliada, potencializando a autoria,
a experimentação, a colaboração, a construção coletiva do conhecimento e o compartilhamento de
informação.
Lemos (2008) também aposta que os ambientes de realidade virtual podem ser grandes
laboratórios

para

experiências

em

educação,

trazendo

inovações

nas

relações

homem-máquina-homem. No entanto, “o potencial da realidade virtual como meio de comunicação
existe, mas ainda está longe de ser um fato de impacto massivo” (LEMOS, 2008, p. 155). A
possibilidade de representar ideias e conceitos antes inexprimíveis de forma escrita ou oral traz novas
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formas de educar e aprender. Ele enfatiza ainda alguns avanços que os MV3Ds online proporcionam
à educação via internet. A imersão via avatar possibilita que o sujeito tenha consciência da sua
presença e dos demais participantes. Também permite a utilização de movimentos corporais e uso da
voz em tempo real. Esses recursos são um diferencial em relação aos que os AVAs proporcionam.
Portanto, os MV3Ds online disponibilizam um espaço 3D onde é viável a experimentação e
vivência de situações, tal qual o mundo real. Contudo, para se conectar nesses ambientes são
necessários conexão de banda larga ou 3G de alta velocidade e recursos de hardware (placa de vídeo,
processador, placa de som e memória) adequados para que os gráficos possam ser carregados e
emulados no computador.
4. Mediação como interatividade: possibilidades de comunicação e expressão
A docência em ambientes virtuais requer uma mediação que propicie a interatividade. Assim,
a mediação docente e a interatividade são elementos essenciais para promover a construção
colaborativa de saberes em ambientes online. Sem um desses elementos, os ambientes virtuais, de
uma maneira geral, se reduzem a meros espaços de disponibilização e armazenamento de conteúdos.
Ao partir da concepção de Vygotsky (1991) sobre mediação, a linguagem é o principal produto social
responsável por caracterizar a relação dinâmica e complexa entre seres humanos e o meio. Nesse
sentido, por ser um processo dinâmico, a mediação envolve o potencial do meio para modelar a ação
e o uso por parte dos indivíduos como mediadores. Todos os signos podem ser externalizados em
diversos meios (fala, escrita, som, imagem) e suportes técnicos/tecnológicos, favorecendo a
comunicação. Os meios de comunicação são os suportes da materialização da linguagem,
promovendo impactos socioculturais. Essa relação sujeito-linguagem-meio pode ser materializada
também nos ambientes virtuais por meio de interfaces que propiciem a interatividade, a colaboração,
a autoria, a construção e o compartilhamento de saberes.
Segundo Silva (2010), interatividade é a disponibilização consciente e complexa de um mais
comunicacional e da promoção de interações mediadas tanto na modalidade online quanto na
presencial.

A

interatividade

é

por

ele

fundamentada

em

três

binômios

recursivos:

participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação, permutabilidade-potencialidade. O primeiro
está relacionado à ação dos professores e discentes e, também, à abertura de janelas para instaurar a
participação. O segundo está relacionado ao tráfego de informações (emissão e recepção)
viabilizando a coautoria. O terceiro está relacionado à multiplicidade de tratamento dos conteúdos,
das combinações e das criações realizadas durante a aula.
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A interatividade, para ser instaurada, precisa de um ambiente que a proporcione. Para isso, as
interfaces são responsáveis por disponibilizar um contexto de comunicação complexo, que permite a
conexão, a participação, a colaboração entre os participantes. A interatividade pode acontecer quando
o docente provoca os discentes por meio das interfaces, convidando-os a colaborar, a cocriar, a
compartilhar.
Os três binômios citados acima representam os fundamentos da interatividade descritos por
Silva (2010) que, em seus conceitos, dialogam com os três princípios da cibercultura de Lemos e
Lévy (2010). O binômio participação-intervenção se refere à participação e intervenção na
perspectiva tecnológica (autonomia), política (polifonia de interesses), sensorial (sentir como
participantes da ação) e comunicacional (comunicação interativa). Este primeiro binômio dialoga
com o primeiro princípio da cibercultura de Lemos e Lévy (2010): a liberação da palavra em redes
telemáticas. A desconfiguração do papel do pólo emissor promove a participação de todos-todos,
possibilitando a intervenção e a manipulação na mensagem. Assim, a comunicação interativa emerge
suportada pelos computadores conectados em rede, reconfigurando as relações sociais. O receptor
passa a ser o cocriador da mensagem. A coautoria pressupõe a intervenção ativa do receptor para a
sua plena realização e solicitam resposta autônoma e imprevisível abolindo as fronteiras entre
emissor e receptor. A mensagem se torna um processo e não mais um produto final, onde a
participação coletiva a transforma. As tecnologias potencializam a participação em virtude de o
espaço virtual estar aberto à interconectividade, sem delimitações definidas. A hibridização do real e
do virtual potencializa a participação, coprodução, intervenção, criação coletiva contínua e a
imprevisibilidade.
Os conceitos de bidirecionalidade e hibridação se relacionam com o princípio da conexão e da
conversação mundial de Lemos e Lévy (2010). Assim, o receptor passa a ser o cocriador da
mensagem, intervindo autônomo e dialogicamente. A fusão de papéis antes bem definidos e
delimitados (emissor e receptor) retrata a ruptura da organização linear passando para uma estrutura
em forma de teia, onde todos têm o poder de opinar local e globalmente.
O binômio permutabilidade-potencialidade se refere à arquitetura labiríntica do
processamento, a qual permite ampla combinação de informações para produção de conhecimento e
múltiplas informações e conexões disponibilizadas em uma arquitetura labiríntica própria das redes
digitais. A liberdade de navegação aleatória amplia a combinação de grandes quantidades de
informações e produção de narrativas possíveis. O acaso contribui para a criação de novos percursos,
em uma estrutura rizomática chamada hipertexto. O hipertexto, fundamento essencialmente
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interativo do computador conectado , é um espaço complexo de múltiplas entradas, percursos e saídas
interligados e em movimento. A hipermídia, permutabilidade do hipertexto, surge ao serem
combinados não só o texto, como sons, imagens, vídeo em uma mesma estrutura. A estrutura original
do conteúdo pode ser modificada, existindo em estado de probabilidade, virtualidade. Assim, os
conceitos de permutabilidade e potencialidade exprimem a reconfiguração social, cultural e política
do terceiro princípio de Lemos e Lévy (2010).
Embora haja divergências entre vários pesquisadores (SANTAELLA, 2007a; LEMOS, 2008;
JENKINS, 2009; PRIMO, 2009; TRIVINHO, 2007) em relação ao significado de interatividade,
todos mencionam a participação ativa dos envolvidos na relação homem-computador-homem. Mas
para estabelecer verdadeiramente a interatividade, o sujeito precisa se sentir envolvido na ação. A
interatividade não é um fim em si mesmo, mas um meio onde existe muito mais do que ação-reação.
Por ser a interatividade inerente ao meio, não necessariamente basta inserir o computador em
salas de aula. A proposta pedagógica deve contemplar os fundamentos da interatividade
possibilitando aos discentes: participação, coautoria, colaboração, compartilhamento de saberes e
construção contínua do conhecimento. A autonomia é estimulada nesse contexto complexo, onde
tudo tem a perspectiva de religar em múltiplas conexões. O docente deve tomar uma posição de
orientador de percursos configurando um espaço de diálogo, de participação e de aprendizagem. O
conteúdo passa a ser flexível possibilitando reconfigurações, convidando os cursistas ao
conhecimento complexo.
A interatividade não é apenas um ato de troca, mas sim a abertura para mais comunicação,
participação, intervenção. A interatividade, além de disponibilizar um “mais” comunicacional,
promove interações cada vez mais complexas e intensas, sempre atentando às interações existentes
(SILVA, 2010). Assim, ela promove a participação genuína possibilitando a cocriação da mensagem
entre todos-todos. Essa nova modalidade comunicacional pode ocorrer tanto nas relações presenciais
quanto nas online, sendo uma predisposição inerente ao ser humano.
Para que os ambientes virtuais proporcionem a interatividade, os docentes devem conhecer
seus recursos e interfaces para elaborar os percursos, conectar conteúdos, promover a participação e a
colaboração entre todos de forma intuitiva, dinâmica e motivadora. Segundo Tardif (2006), os
saberes que constituem a prática docente servem de base ao ofício do professor sendo estes
construídos ao longo de sua carreira. Eles são oriundos da formação profissional, de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais. Nesse sentido, a mediação docente é um elemento
essencial para que a interatividade seja instaurada.
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Pesquisa realizada em um curso de pedagogia via internet (ROSSINI; SILVA, 2011)
envolvendo AVA (Moodle) e MV3D online (Second Life), revelou que a qualidade das interações
entre professores e cursistas está diretamente relacionada com a mediação docente. As interfaces de
comunicação e colaboração por si só não estabelecem a interatividade e o engajamento dos
participantes. A simples disponibilização de conteúdos e interfaces comunicacionais em ambientes
virtuais reforça o “paradigma da transmissão” (SILVA, 2010). Este estudo também revelou que a
mediação docente esteve mais atuante no MV3D online, proporcionando: a) construção coletiva de
sentimento de pertencimento e da participação dos cursistas; b) um ambiente aberto e flexível
favorável à expressão, à comunicação e à colaboração entre os participantes; c) a realização de
atividades colaborativas envolvendo áudio, animação e representação gráfica de conceitos em objetos
3D; e d) a articulação de diferentes interfaces para disponibilização de funcionalidades e recursos
variados aos cursistas.
Portanto, a adoção de MV3D online em práticas educacionais requer a mediação docente
capaz de promover a construção coletiva da interatividade e do conhecimento na confluência de seus
diversos recursos e interfaces.
5. Considerações finais
A carência de investimento na formação de professores para a docência online tem propiciado
a simples transposição de práticas pedagógicas presenciais em suportes tecnológicos digitais. Além
disso, a adoção de AVAs em atividades educacionais online como simples reprodutores de conteúdos
textuais fechados, tem subutilizado o potencial comunicacional destes, contribuído para a
desmotivação dos cursistas. Em tempo de cibercultura, o texto não é a única forma de expressão. No
ciberespaço a informação é hipermidiática, ou seja, ela é estruturada em vários formatos (som,
imagem, vídeo) além do texto.
Os MV3D online trazem à educação novas possibilidades de comunicação e expressão via
avatar. Nesses espaços, conceitos podem ser articulados com simulações, construções colaborativas
de objetos 3D, discussões utilizando o chat de voz e chat de texto simultaneamente em tempo real.
No entanto, mesmo que os docentes tenham domínio sobre as tecnologias adotadas, a
mediação docente como interatividade poderá falhar nos seguintes aspectos (ROSSINI; SILVA,
2011):


preferência por determinados ambientes virtuais e interfaces;
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intervenções pontuais e escassas principalmente nas atividades assíncronas propostas;



elaboração do desenho didático com proposições lineares e controladas impedindo a
livre navegação e a cocriação da comunicação e do conhecimento;



ausência de feedback imediato para esclarecimento de dúvidas;



falta de incentivo aos cursistas ausentes das atividades;



acompanhamento fragmentado da construção do conhecimento dos cursitas;

As falhas elencadas são decorrentes ainda de uma prática pedagógica respaldada no falar-ditar
do mestre, mesmo em suportes digitais. Para que esses desvios sejam evitados, é necessário o
investimento na formação contínua de professores para a docência online.
Para os novos professores, o estudo e/ou revisão das concepções dos modelos
comunicacionais interativos são essenciais para a adequação de seus pressupostos educacionais. Esse
estudo poderá ser realizado em encontros semanais síncronos e/ou assíncronos utilizando ambientes
virtuais previamente conhecidos pelos participantes. Uma vez compreendidos os fundamentos da
interatividade, as mais variadas tecnologias poderão ser apresentadas, exploradas e articuladas em
sua plenitude com vista à colaboração, à autoria, à autonomia, à participação e à construção do
conhecimento dos participantes. Nessa atividade, novas práticas pedagógicas podem surgir e
reconfigurar as existentes.
Para os professores já adaptados à docência online, são necessários encontros mensais
síncronos e/ou assíncronos, no ambiente virtual escolhido como ponto de encontro, para atualização
nas novas e/ou desconhecidas interfaces e, também, para o compartilhamento de experiências. As
constantes trocas entre docentes contribuem para potencializar e sistematizar a educação online.
Em suma, a adoção de tecnologias de realidade virtual na educação requer docentes capazes
de articular as diversas interfaces vislumbrando a aprendizagem colaborativa de seus cursistas,
promovendo e instaurando a interatividade em todos os seus fundamentos.
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INTERATIVIDADE EM TV DIGITAL E CRIAÇÃO
DE APLICAÇÕES INTERATIVAS: RELATO DO
PROJETO T-AUTOR E SUA APLICABILIDADE
PARA A ÁREA EDUCACIONAL
Márcio Carneiro dos Santos1

Resumo: O presente artigo descreve algumas das possibilidades que o novo Sistema
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) pode incorporar à experiência de ver televisão quando se
utiliza de aplicações de interatividade, inclusive em atividades educacionais. O projeto T-Autor trata
do desenvolvimento de uma solução para criação de aplicações interativas voltada a não
programadores, incluindo ai profissionais da área do EaD, que, através da ferramenta, podem
desenvolver programas interativos para veiculação em TV aberta ou fechada no modelo IPTV.
Palavras chave: televisão digital; interatividade; autoria.
Abstract: This article describes some of the possibilities that the new Brazilian Digital
Television System (SBTVD) can incorporate to the experience of watching television when using
interactive applications, including educational activities. The T-Author project deals with the
development of a solution for creating interactive applications aimed at non-programmers, including
the area of distance education professionals who, through the tool, can develop interactive programs
to run in open TV or closed systems with IPTV in the model.
Keywords: digital television, interactivity, authoring
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1. Televisão e EaD
A ideia do EaD sempre esteve ligada a algum tipo de mediação tecnológica capaz de
possibilitar a interação entre as pessoas envolvidas no processo. Das lições pelo correio até o atual
estágio que tem a internet como ambiente capaz de prover interatividade e novas possibilidades, mais
de um século se passou.
Estabelecendo um percurso histórico do desenvolvimento do EaD, Moore e Kearsley (2007)
colocam a transmissão de conteúdo educacional através do rádio e da TV como a segunda geração da
educação à distância, numa escala onde a internet seria a quinta. Segundo os autores, em 1934, a
Universidade de Iowa começou a transmitir programas sobre temas como higiene oral e astronomia.
Mesmo com todos os avanços, até bem pouco tempo atrás o pensamento geral sobre o uso da
televisão em projetos de ensino à distância podia ser resumido pela afirmação seguinte:
Mas a principal razão para a televisão não ter se tornado o professor de todos
foi porque não tinha a qualidade extremamente essencial ao ensino: a habilidade de
interagir com o aprendiz, fornecer retorno e alterar a apresentação para atender às
necessidades do aprendiz. A TV era uma fornecedora unidirecional de informações.
Não era verdadeiramente instrução (ROSEMBERG, 2002, p.20).

Duas questões então se estabelecem. A primeira relacionada à quase imperativa necessidade
da interação como característica fundamental no ambiente pedagógico proposto pelos ambientes de
EaD. A segunda focada na questão da autoria e de um eventual distanciamento do educador no
resultado final do processo, num papel às vezes limitado à figura de conteudista, diluída no processo
do design instrucional.
A importância da interatividade no desenvolvimento de projetos de EaD é ressaltada por
Filatro.
Todos os discursos e práticas sobre aprendizagem apontam para um
relacionamento de mão dupla, uma interação entre o sujeito que aprende e o objeto de
sua aprendizagem, os quais se influenciam mutuamente por meio de ações recíprocas.
Além dessa interação que ocorre entre o aluno e os conteúdos propriamente ditos, a
educação prevê a interação entre o aluno e outros atores do processo de
ensino/aprendizagem, como educadores, especialista em conteúdo e demais
estudantes (FILATRO, 2008, p.107).

Hoje novos avanços tecnológicos trazem consigo a possibilidade de rever as limitações do
tradicional modelo de broadcast da TV, onde o mesmo conteúdo é transmitido de um polo emissor
para muitos espectadores descritos como “passivos”, apesar dos estudos de recepção dos
pesquisadores da Comunicação já terem comprovado a enorme relatividade desse termo.
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A característica da interatividade nos sistemas de televisão digital abre um questionamento
sobre sua aplicabilidade no desenvolvimento de uma nova geração de programas educativos capazes
de incorporar entre outras características:
a. o desenvolvimento de uma estrutura não linear de organização dos conteúdos;
b. a capacidade de incorporar diversas funções implementadas por software com as mais
diversas finalidades tais como enquetes, conexão a redes sociais, cálculos e jogos;
c. o alcance de massa de uma tecnologia que está presente na maioria dos lares
brasileiros com uma penetração superior a 90 por cento da população;
d. a possibilidade de utilização desse material em plataformas móveis como
smartphones e tablets, bem como em canais a cabo através dos protocolos de IPTV.
O presente texto pretende apresentar o projeto de desenvolvimento do software T-Autor, uma
solução de autoria para o desenvolvimento de aplicações de interatividade em sistemas de televisão
digital, focada exclusivamente em não programadores, de forma a permitir que profissionais de outras
áreas, entre eles os educadores, possam criar ou pelo menos participar do desenvolvimento de
programas audiovisuais interativos.
2. Televisão Digital e Interatividade
O desenvolvimento pela academia nacional do Sistema Brasileiro de Televisão Digital SBTVD com sua ainda pouco conhecida característica da interatividade, é um desses eventos que
tem, pelo menos potencialmente, a capacidade de alterar o cenário descrito tradicional onde um, até
então, comportado espectador passa a ter possibilidades novas, mudando seu status diante do
dispositivo televisivo e incorporando a capacidade de escolher, participar e manifestar-se de forma
mais direta e efetiva.
Em termos de interatividade, as premissas básicas que guiaram a definição da TV Digital no
Brasil seguiam o raciocínio de que, num país de dimensões continentais, onde a internet ainda está
distante de chegar à maioria dos lares, a televisão, presente em mais de 90% dos domicílios
brasileiros, poderia fazer o papel de instrumento de inclusão digital, oferecendo a todos novos
serviços e possibilidades antes inexistentes.
No momento atual do desenvolvimento vários programadores têm desenvolvido aplicações
através das linguagens NCL (declarativa) e LUA (procedural) com o objetivo de testar o código e a
operacionalidade do Ginga nesse novo cenário. O site do Clube NCL (www.clubencl.com.br) é um
bom exemplo do que tem sido produzido na área.
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É óbvio que o termo interatividade, quando isolado da ideia de uma aplicação, um software
desenvolvido com uma finalidade específica, não é privilégio, nem foi inventado pela TV digital.
Os espectadores sempre interagiram com a TV, escrevendo cartas, ligando para a emissora e
principalmente, mantendo ou não a sintonia em determinado canal na forma mais básica de interação.
Já nos tempos atuais os veículos tem se voltado para a internet num movimento quase que obrigatório
na sua eterna busca pela audiência. É cada vez mais comum o direcionamento para o site dos
programas, onde, via chats, grupos, listas de discussão, blogs, twitter e todo o repertório das mídias
sociais, são oferecidas a esse espectador formas de participar e interagir com a programação da TV
aberta.
Definir interatividade tem ocupado muitos estudiosos do assunto. Quando o
foco é interatividade na televisão digital, alguns autores partem de conceitos da
Internet, outros da computação, artes, comunicação. Apesar da falta de consenso
sobre o conceito, a maioria das definições aponta para a transmissão de software junto
à programação audiovisual visando melhorar a comunicação entre emissor e receptor
da mensagem (BECKER, 2009, p.47).

No presente trabalho formalmente usamos o termo interatividade no sentido de designar
possibilidades tecnológicas específicas ligadas à TV digital, baseadas em soluções técnicas que
envolvem hardware e software, incluindo o conceito de midlleware, no caso brasileiro o Ginga, este
último um ambiente de execução e processamento de aplicações, que fica literalmente no meio de
dois tipos de softwares diferentes, intermediando a troca de informações entre um sistema
operacional (como o Linux) e o software de aplicação, que tem por objetivo criar um ambiente de
contato com o usuário final.
Esse sistema de 3 níveis pode ser organizado em dois sentidos:
Uma aplicação de TV digital é uma coleção de informações
processadas por um ambiente de execução (middleware) para interagir com
um usuário final. O processamento pode ser de natureza declaratória (indica
“o que” deve ser feito) ou procedural (indicando “como” deve ser feito)
(FERRAZ, 2009, p.30).
Com a interatividade do SBTVD, uma aplicação com determinado propósito será transmitida
junto com o fluxo audiovisual, processada ou rodada no conversor interno ou set-top-box (STB)
através de um software intermediário residente, no nosso caso o Ginga, midlleware criado para
compatibilizar o sistema operacional que roda no conversor com a aplicação que será enviada.
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Figura 1. Fonte: Site do Fórum Brasileiro de Televisão Digital - http://dtv.org.br/ acessado em 18 de julho de 2010.

As aplicações são categorizadas de acordo com a área de interesse em que atuam. Assim uma
aplicação de t-learning é uma aplicação de interatividade em TV Digital para a área do ensino,
t-health para a saúde, t-banking para operações financeiras e daí em diante. Uma aplicação de
interatividade para a área do jornalismo seria algo da área de t-news.
A maioria das emissoras de TV, por ainda não saber ao certo o que fazer com a interatividade
do sistema, tem focado a divulgação da nova TV DIGITAL apenas na característica da qualidade
superior de imagem e som e também, ainda que em menor escala, na característica da mobilidade, isto
é, na capacidade de sintonizar com qualidade o sinal digital em dispositivos móveis como celulares e
smartphones.
Mesmo assim, vários experimentos têm sido feitos. Aproveitando o evento da Copa do
Mundo da África do Sul a Rede Globo lançou e testou com sucesso uma aplicação de interatividade
que foi oferecida aos poucos espectadores já em condições de experimentar a televisão digital
interativa.

Figuras 2. Tela da aplicação da Rede Globo na Copa de 2010. Fonte: Site da Revista Home Theater.
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3. Projeto T-Autor
Um dos maiores problemas relacionados hoje à popularização da interatividade na TV aberta
é o fato das aplicações terem que ser desenvolvidas por especialistas da área de TI, dificultando a
inserção das aplicações nos fluxos de produção com a agilidade desejada.

Figura 3 – Exemplo de tela de aplicação criada com o T-AUTOR.

A solução t-Autor vai ao encontro dessa questão, simplificando o processo e permitindo que
produtores de conteúdo, tais como jornalistas, editores, designers, publicitários e educadores possam
criar suas próprias aplicações sem ter que saber programar em NCL ou qualquer outra linguagem de
programação utilizada nas aplicações de interatividade.
As soluções de autoria que permitem a criação de conteúdo pelos próprios usuários já são
comuns na ambiente de Web e agora com a solução t-Autor também chegam à TV DIGITAL.
O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório de Convergência de Mídias- LABCOM, ligado
ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, com recursos de um
edital de pesquisa com recursos da FAPEMA , a agência de fomento do estado do Maranhão e da
FINEP.
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Figura 4 - Folder de divulgação do projeto que foi lançado no ITU-IPTV, no Rio de Janeiro em 2011, evento internacional da ITU,
agência da ONU para tecnologia e comunicação.

A solução T-Autor , é baseada no conceito de templates que podem ser editados pelo usuário
para organizar a disposição da interface da aplicação. Em termos comparativos com o ambiente de
internet, o conteúdo pode ser estruturado em fluxos de informação com padrões linear, mas também
hierárquico, em mapa ou rede ou ainda simulando uma estrutura rizomática (FILATRO, 2008).
As bases de documentação do material desenvolvido são semelhantes àquelas originalmente
pensadas para o ambiente online adaptando, entretanto, algumas questões relativas à usabilidade já
que, por exemplo, a distância entre o monitor do computador e o usuário é bem diferente no caso da
visualização pela TV. Outro aspecto fundamental é que a interação no caso da televisão, pelo menos
por enquanto, baseia-se no uso do controle remoto, um equipamento muito mais limitado do que a
conjunto teclado e mouse.

Tela do módulo Design do software T-Autor

4. Considerações finais
O projeto T-Autor propõe repensar o uso da televisão aberta e dos canais a cabo, via IPTV,
para a veiculação de programas audiovisuais interativos com finalidade educacional no Brasil.
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Seu foco num modelo de autoria desenvolvido especificamente para não programadores,
apesar de algumas restrições em relação ao tipo de aplicações que podem ser criadas, abre uma
possibilidade de inserir o educador no processo de planejamento e produção de uma nova geração de
programas para TV.
O projeto teve a sua primeira etapa concluída com o desenvolvimento de um protótipo para
teste que já foi apresentado em eventos nacional (SET Nacional – São Paulo 2011) e internacional
(ITU-IPTV – Rio 2011), tendo recebido também o prêmio FAPEMA na Categoria Inovação em 2011.
O grande alcance da televisão aberta no Brasil, principalmente se comparado com os índices
da internet, implicam numa janela de oportunidade que se amplia pelo fato de outros países da
América Latina e da África também terem adotado o sistema de televisão digital brasileiro,
garantindo compatibilidade de padrões e consequente ampliação dos potenciais mercados
consumidores desses programas.
O calendário de implantação do sistema de televisão digital brasileiro, oficialmente termina
em 2016. Até o ano de 2014, todas as televisões fabricadas no país já deverão trazer o conversor
digital interativo, hardware capaz de processar as aplicações de interatividade. A oportunidade de
oferecer serviços públicos através da TV fez o governo do Brasil considerar a interatividade no
sistema de televisão digital como política pública dada a sua já citada penetração na grande maioria
dos lares brasileiros.
No EaD, a interatividade em TV digital abre uma área promissora para novas pesquisas e
estudos de viabilidade de modo a incluir essa tecnologia no conjunto de ferramentas hoje disponíveis
para os desenvolvedores e gestores do processo.
O possível surgimento de novas funções ligadas ao desenvolvimento de aplicações de
interatividade pode aumentar a lista de profissionais nas equipes de desenvolvimento de conteúdo
educacional. A proposta do projeto T-Autor é que, caso isso aconteça, os educadores possam estar
entre eles.
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