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EDITORIAL
Este número da Revista ABT – Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional é dedicado à utilização de novas tecnologias em educação, com ênfase no
uso de games. 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.
Em “Aprendizagem na Era Digital – o Papel da Tecnologia no Contexto
Escolar”, Cíntia Rabello aborda os processos de ensino e aprendizagem na era digital,
baseando-se no conceito de nativos digitais desenvolvido por Mark Prensky.
Em “Uma Experiência no Ensino de Novas Tecnologias em Curso de Design
Instrucional a Distância”, Romero Tori discute os resultados de uma disciplina de pósgraduação a distância sobre novas tecnologias, que utilizou redes sociais e outros
recursos da Web 2.0.
Em “Imersão e Narrativa como Elementos Motivacionais em Serious Games”,
Pollyana Mustaro e Raphael Mendonça apresentam dois elementos para motivar a
interação dos alunos com serious games: imersão e narrativa, propondo uma rubrica
para para o desenvolvimento e/ou avaliação do Documento de Design de Serious Game
(DDSG).
Em “Um Estudo Empírico sobre Sistemas Focados no Auxílio ao Ensino de
Programação”, Túlio Costa e Frederico Bublitz apresentam um estudo empírico sobre
sistemas para auxílio ao ensino de programação, procurando identificar as principais
características dos sistemas e classificá-los quanto às reais necessidades dos usuários.
Finalmente, em “Avaliação de Videogames e o Ensino de Matemática”,
Filomena MoitaAchiles Luciano e Aline Costa apresentam uma avaliação preliminar do
game Angry Birds Rio, basendo-se nos pressupostos de James Paul Gee.
O objetivo deste número da Revista da ABT é oferecer uma valiosa contribuição
para o debate sobre a incorporação de novas tecnologias, especialmente os games, à
educação, oferecendo ao leitor uma diversificada bibliografia, desenvolvida por
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diferentes grupos de pesquisa no país, que incentive o desenvolvimento de novos
estudos e pesquisas.
Boa leitura!
Conselho editorial.

vi

7

APRENDIZAGEM NA ERA DIGITAL – O PAPEL DA TECNOLOGIA
NO CONTEXTO ESCOLAR
Cíntia Regina Lacerda Rabello
Graduada em Letras (Português-Inglês) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996) e Mestre em
Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da UFRJ
(2007). Doutoranda no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora do LATEC/UFRJ nas áreas de Tecnologias da
Informação e Comunicação no contexto educacional, Educação a Distância, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem e Sites de Redes Sociais. Atua como professora de inglês como língua estrangeira desde 1995 e
atualmente trabalha como professora no curso de Pós Graduação em Ensino de Língua Inglesa e Novas
Tecnologias da Universidade Gama Filho e na Faculdade de Letras – UFRJ

Resumo: O presente trabalho aborda os processos de ensino-aprendizagem na era
digital, buscando caracterizar o aprendiz com base no trabalho de Mark Presky e sua definição
de nativos digitais, evidenciando demandas para a educação neste novo cenário e o atual
abismo de gerações presente no contexto educacional. Uma vez que a escola deixa de ser o
único local de aprendizagem, o estudo propõe uma redefinição de seu papel de forma a
acompanhar os desafios e oportunidades proporcionadas pelas tecnologias digitais, a fim de
possibilitar mudanças, tanto nas figuras de professores e alunos, quanto nos processos de
aprendizagem. Além de ser espaço de convivência e utilização de diferentes tecnologias, a
escola deve ser, acima de tudo, um espaço de questionamento crítico das tecnologias e das
reais possibilidades de inclusão social e digital.
Palavras-chave: Aprendizagem. Nativos Digitais. Tecnologias Digitais. Escola.
Abstract: This paper approaches teaching and learning processes in the digital era
aiming at characterizing learners based on Mark Prensky’s definitions of digital natives,
pointing to educational demands in this new scenario and the current generation gap that
exists in this setting. As schools lose their status as the main place for learning to take place,
this article presents a redefinition of its role according to the challenges and opportunities
presented by digital technologies so that it enables changes in the roles of teachers, learners
and learning processes. Besides being a place of familiarity and use of different technologies,
schools must be a space for critical questioning on the role of new technologies and provide
actual possibilities of both social and digital inclusion.
Keywords: Learning. Digital Natives. Digital Technologies. Education.

8

INTRODUÇÃO
É comum ouvir dizer que vivemos na era digital. Tecnologias digitais como
computadores, celulares e tablets se disseminaram em nossa sociedade e cada vez mais fazem
parte da nossa vida cotidiana. Segundo o filósofo Pierre Lévy (2010), as tecnologias são
produtos da sociedade e da cultura, e fica claro que a tecnologia digital é hoje parte intrínseca
da nossa vida, estando presente de forma mais ou menos acentuada no cotidiano de todas as
pessoas em todos os ambientes, seja em casa, no trabalho ou na escola, facilitando a vida,
proporcionando mais conforto e conveniência, além de permitir novas formas de expressão e
comunicação.
De uma forma ou de outra, a tecnologia sempre esteve presente no contexto
educacional. Basta percorrer o gráfico ilustrado intitulado “As máquinas da aprendizagem”
(Learning machines), publicado no site do jornal eletrônico The New York Times, que
apresenta, de forma interativa, a linha evolutiva das tecnologias nos processos de ensino e
aprendizagem por cerca de 400 anos, para perceber a evolução das tecnologias utilizadas na
educação, desde tábuas de madeira nos anos 1650 até os recentes tablets eletrônicos.
Tecnologias como quadro negro e giz, lápis e papel, introduzidas no início do século XX, e
que resistem até os dias de hoje; tecnologias que apareceram e “sumiram” nos últimos 50
anos, como o rádio, o retroprojetor, o mimeógrafo, as máquinas de ensinar de Skinner, o
gravador com as fitas cassetes, os fones de ouvido dos laboratórios de línguas; outros
aparelhos que foram evoluindo e ainda têm seu lugar em muitas salas de aula como a
calculadora, a televisão, o vídeo cassete, os aparelhos de CD e DVD (WILSON;
ORELLANA; MEEK, 2010).
Nos últimos quinze anos os computadores entraram no ambiente educacional, antes
acompanhados dos projetores multimedia, permitindo integrar som e imagem em telas
brancas, apresentações em Power Point® e jogos e atividades educativas em CD-Rom.
Posteriormente, a Internet chegou às escolas, possibilitando explorações até então inviáveis, s,
facilitadas por sites educativos e de notícias, entre outros, ampliando as possibilidades de
comunicação entre os alunos e o mundo exterior. Mais recentemente, o computador tem sido
substituído, em muitas salas de aula, principalmente em instituições privadas, pelo quadro
interativo (ou lousa digital), que, além das atribuições do computador e da Internet, integra a
tecnologia de toque (touch screen), permitindo maior interatividade entre os alunos e o
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conteúdo apresentado na tela. Iniciativas educacionais em diversos países e também no Brasil
têm estabelecido programas de incentivo ao uso da tecnologia na sala de aula em programas
como UCA (Um Computador por Aluno) e a distribuição de laptops, netbooks e tablets para
professores e alunos em diversas escolas da rede pública.
Neste breve histórico, percebemos como as diferentes tecnologias foram formalmente
inseridas e sofreram apropriações no contexto escolar, a fim de incrementar os processos de
ensino-aprendizagem. Contudo, não é só a escola que é responsável pela inserção da
tecnologia na sala de aula. Hoje a tecnologia está presente no bolso e mochila de quase todos
os alunos. São dispositivos móveis como telefones celulares, aparelhos MP3, netbooks e
tablets, que apesar de seu enorme potencial para o uso no contexto educacional, muitas vezes
são ignorados, e até banidos nestes ambientes.
Assim como a tecnologia evolui, provocando mudanças no contexto da sala de aula, o
perfil dos alunos também muda, provocando necessidades de ajustes e adaptações nos
contextos educacionais. A educação precisa acompanhar estas mudanças, inserir-se de vez na
era digital, propiciando experiências de ensino e aprendizagem condizentes com a nova
realidade tecnológica, sem deixar, porém, de se questionar quanto ao seu papel neste novo
contexto. Por outro lado, não podemos ignorar o fato de que a era digital não é uma realidade
para grande parte da população brasileira, e que muitas escolas e alunos ainda se encontram
excluídos deste cenário.
Este trabalho tem como objetivo abordar a importância da inserção das tecnologias
digitais no contexto escolar, a partir da compreensão que o perfil do aluno do século XXI é
totalmente diferente daquele de períodos anteriores e que o modelo educacional aplicado até
então não mais se enquadra nas novas demandas da era digital. O estudo tem como base
trabalhos do autor norte-americano Marc Prensky, que apresenta vasta produção na área de
aprendizagem e tecnologias digitais. Primeiramente, buscaremos definir o aluno da era digital,
a partir da definição trazida pelo teórico de nativos e imigrantes digitais. Em contrapartida,
apresentaremos a escola como o espaço que representa o abismo entre diferentes gerações e
alguns dos benefícios da inserção das tecnologias digitais na sala de aula. Por fim,
discutiremos o papel da escola em um mundo que se mostra cada vez mais digital.
O ALUNO DIGITAL
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É indiscutível o fato de que vivemos em uma nova era totalmente diferente daquela em
que viveram nossos pais e avós. A globalização e os avanços tecnológicos provocaram (e
continuam provocando) mudanças significativas na vida cotidiana, principalmente nas formas
de comunicação e de relacionamento. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) e
as tecnologias digitais permeiam a vida diária em todos os espaços: em casa, no trabalho, na
escola, no lazer. Estas tecnologias configuram um novo espaço, não mais geográfico, mas
virtual: o ciberespaço, a grande rede, o que gera a cibercultura, tal como define Lévy:
O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio de comunicação que
surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e
alimentam esse universo. Quanto ao neologismo, “cibercultura”, especifica aqui o
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço (LÉVY, 2010).

A cibergeração ou generação net, a geração que nasceu e cresceu dentro da
cibercultura, traz consigo diferentes práticas e valores das gerações anteriores, muitas delas
influenciadas por esta nova forma de se relacionar com o mundo, com a informação e com as
pessoas proporcionadas pelas tecnologias digitais e a disseminação da Internet.
Em 2001, Marc Prensky cunhou os termos nativos digitais e imigrantes digitais para
explicitar a diferença entre gerações, por conta da “familiaridade” com as tecnologias digitais.
Para o autor, as crianças, naquela época, representavam as primeiras gerações a crescer com
as novas tecnologias digitais (PRENSKY, 2001a). Essas crianças, desde o início de suas
vidas, foram cercadas por todos os tipos de tecnologias digitais, como telefones celulares,
videogames, computadores, entre outros, e, em função d isso, desenvolveram uma fluência
natural com estas tecnologias, caracterizando-se como “falantes nativos da tecnologia,
fluentes na linguagem digital”1 de computadores, videogames e da Internet etc. (Id., 2005).
Por outro lado, aqueles que não nasceram no mundo digital, mas que necessitaram
adotar muitos dos aspectos da tecnologia, o autor denominou de imigrantes digitais. Para ele,
os imigrantes digitais, assim como qualquer falante de determinada língua que aprende o
segundo idioma tardiamente, “terão sempre um ‘sotaque’ da primeira língua, porque ainda

1

Todas as citações em língua estrangeiras foram traduzidas pela autora.
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têm um pé no passado”, e este “sotaque” do mundo pré-digital geralmente torna a
comunicação difícil entre pessoas das diferentes gerações (Id., 2005).
Baseado em estudos das neurociências e da neurobiologia, Prensky afirma que os
nativos digitais, devido aos estímulos recebidos constantemente pelas tecnologias digitais,
apresentam um desenvolvimento cerebral fisicamente diferente (2001b, 2006). Segundo o
autor, temos hoje uma geração de jovens que recebe a informação de forma muito rápida e por
esse motivo absorve imediatamente a informação e toma decisões rápidas, apresentando
também melhor desempenho na realização de atividades multitarefa e processamento paralelo.
Uma geração que pensa graficamente em vez de textualmente, que prefere o acesso aleatório
(hipertexto) ao linear, que funciona melhor quando em rede e que assume uma grande
conectividade. Que está acostumada a ver o mundo através das lentes dos jogos e do
videogame, e por isso prefere jogar a fazer “tarefas sérias”. Essas são apenas algumas das
características dos nativos digitais, descritas pelo autor (2001a, 2004b).
Em pesquisa realizada nos EUA, o projeto Net Day concluiu que além de os jovens
utilizarem a tecnologia de maneira diferente, eles também estão vivendo de forma diferente,
em razão da tecnologia (PRENSKY, 2004a). Com base nessa pesquisa e em observações de
alunos em diferentes países e continentes, Prensky concluiu que há pelo menos 18 áreas de
mudança em relação às formas como os nativos digitais estão se comportando se comparados
a gerações anteriores. Entre elas, Prensky destaca que os nativos digitais estão se
comunicando de forma diferente em relação aos imigrantes digitais, devido à intensa
utilização de e-mail, mensagens instantâneas (via celular e computador) e chats, quase
abandonando a comunicação em papel. Além disso, o autor menciona as novas formas de
linguagem que advêm dessas tecnologias por conta da rapidez necessária à comunicação. Os
nativos digitais também estão compartilhando saberes/cultura de forma diferente: blogs,
webcans e celulares com recursos de câmera e vídeo permitem compartilhar qualquer tipo de
conteúdo rapidamente, como músicas e filmes. Computadores conectados à Internet permitem
aos jovens criar sites e avatares, jogar individualmente ou em grupos com pessoas
geograficamente dispersas, aprender o que lhes interessa através de diferentes ferramentas de
busca, entre outros (Ibid.).
Temos hoje em nossas salas de aula alunos digitais, nativos digitais que vivem a
tecnologia no dia a dia. Para eles a tecnologia é tão natural que um mundo sem computador
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ou celular é tão impensável quanto assustador. Não é difícil, portanto, perceber quão
entediante é para eles a vida sem a tecnologia e quão distante de sua realidade é a educação
tradicional que permeia a maior parte do sistema educacional.
A ESCOLA E O ABISMO DE GERAÇÕES
Ao pensarmos nos contextos de sala de aula e nas diferenças entre as gerações de
imigrantes e nativos digitais, compreendemos o enorme abismo de gerações que existe entre
professores e alunos. Prensky advoga que essa diferença entre as gerações digitais e prédigitais é a grande responsável pelos problemas educacionais na nossa era. A escola, em sua
grande maioria, ainda está presa ao século XX, enquanto que os alunos já estão no século
XXI. Muitos professores continuam seguindo antigas práticas, utilizando o que o autor chama
de “velhas pedagogias” e tecnologias tradicionais de ensino, na concepção de educação como
transferência de conteúdos e conhecimentos. Assim como os tempos mudaram, mudaram
também os alunos e seus instrumentos, bem como as habilidades e conhecimentos necessários
para uma educação condizente com o cenário atual (PRENSKY, 2007).
Contudo, percebemos que, na realidade, a sala de aula é a representação concreta do
abismo de gerações. A maior parte dos professores ainda não está familiarizada com as
tecnologias digitais e resiste à sua entrada nas salas de aula, proibindo a utilização de
aparelhos celulares, netbooks e tablets durante as aulas, resistindo à incorporação de
computadores e Internet no cotidiano escolar, ou mesmo não sabendo utilizar essas
ferramentas. Não é raro encontrarmos pesquisas realizadas com professores nas quais eles
reconhecem as dificuldades para lidar com a tecnologia na escola. A falta de capacitação
voltada para a apropriação das tecnologias digitais e sua aplicação na sala de aula faz com que
esse quadro se agrave e que iniciativas como aquisição de diferentes dispositivos tecnológicos
sirvam apenas para a replicação de antigos modelos pedagógicos no novo ferramental.
Para a professora portuguesa Adelina Silva, a educação “sempre esteve presa a lugares
e tempos determinados”. A autora reconhece que embora as tecnologias estejam chegando ao
espaço escolar, este acaba por resistir à mudança e à modernização, ao privilegiar a gestão e o
controle; Silva afirma que “a mudança da cultura escolar tradicional não é fácil, as inovações
são lentas, e mesmo aquelas mais abertas reproduzem no virtual o modelo centralizador no
conteúdo e no professor do ensino presencial” (SILVA, 2006).
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Segundo a autora, o uso das TICs tem acarretado uma profunda transformação na
sociedade em geral, principalmente na escola, e, com isso, o uso da internet nesse ambiente se
torna uma exigência da cibercultura. Neste contexto, Silva reconhece os desafios que se
apresentam à escola por conta da disseminação das TICs, a necessidade desta de se ajustar à
nova realidade de mudanças constantes, estando consciente das diferenças entre as gerações:
professores, que ainda se sentem desconfortáveis com as novas ferramentas, e alunos, que são
nativos digitais (Ibid.).
Conforme os imigrantes digitais vão se acostumando e adaptando à introdução de
novas tecnologias nos ambientes domésticos, profissionais e educacionais, faz-se cada vez
mais necessária a capacitação para a apropriação crítica que possibilita a utilização efetiva e
eficaz dessas tecnologias juntamente com os nativos digitais de forma que essa “lacuna” seja
fechada e não haja mais choque ou abismo entre as diferentes gerações, ou seja, entre
professores e alunos, entre a escola e a sociedade contemporânea.
TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA
Pensar o uso da tecnologia na escola vai muito além de instalar laboratórios de
informática, computadores e projetores ou lousas digitais nas salas de aula, pois, dependendo
do uso dado a essas ferramentas, elas apenas replicam “velhas” maneiras de ensinar (educação
tradicional). As tecnologias na sala de aula devem permitir não apenas uma evolução nas
ferramentas de ensino (do quadro de giz ao quadro branco; da tela de projeção ao quadro
interativo), mas, sobretudo, uma revolução no processo de ensino-aprendizagem. Uma
revolução que permita uma nova postura tanto para professores quanto para alunos. Segundo
Prensky, o papel da tecnologia na sala de aula é apoiar novos paradigmas de ensino, o que,
para o autor, corresponde a ajudar os alunos a aprenderem por si mesmos, com a orientação
dos professores (2008).
Para o autor, a geração digital domina tão bem as novas tecnologias digitais, que, por
meio delas, é capaz de aprender sozinha. Em entrevista à Revista Época sobre seu livro,
Ensinando nativos digitais, Prensky afirma que
Introduzir novas tecnologias na sala de aula não melhora o aprendizado
automaticamente, porque a tecnologia dá apoio à pedagogia, e não vice-versa.
Infelizmente, a tecnologia não serve de apoio para a velha aula expositiva, a não ser
da forma mais trivial, como passar fotos e filmes. Para que a tecnologia tenha efeito
positivo no aprendizado, os professores precisam primeiro mudar o jeito de dar aula.
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No meu livro, uso o termo “pedagogia de parceria” para definir esse novo método,
no qual a responsabilidade pelo uso da tecnologia é do aluno – e não do professor
(PRENSKY, 2010).

A “nova” pedagogia que Prensky propõe é a de mudança nos paradigmas do processo
de ensino-aprendizagem e nos papéis de professores e alunos. Mudança de “ser ensinado”
para “aprender sozinho com orientação” (Id., 2007). Dessa maneira, o autor propõe que o
papel do aluno deixe de ser o de mero receptor de conteúdos em aulas expositivas, e, como
ator no processo de construção de conhecimento, que ele seja um pesquisador, usuário
especializado na tecnologia, utilizando-a para encontrar soluções para os problemas
apresentados pelos professores. Assim, o professor também tem um papel diferente, o de guia
e “orientador”, aquele que estabelece metas para a aprendizagem e as coloca para os alunos,
provocando a pesquisa e “garantindo o rigor e a qualidade da produção da classe”. O autor
complementa que o maior desafio para os professores nesse novo paradigma é o de “abrir mão
do controle para assumir o papel de guia dos alunos” (Id., 2010).
Nesta nova prática, as tecnologias digitais, principalmente as móveis, como celulares,
netbooks, games e tablets têm um papel fundamental. São elas que fazem parte do cotidiano
de grande parte dos alunos, são as ferramentas que estão acostumados a utilizar e que têm
grande potencial para o processo educativo. Contudo, a maior parte dos professores não vê
com bons olhos esse aparato digital presente no cotidiano de seus alunos. Proíbem seu uso na
sala de aula, recusando-se a incorporá-lo no planejamento das aulas. O autor ressalta que é
necessário que a escola prepare os alunos para o presente, desenvolvendo habilidades que
permitam elaborar soluções para um tempo futuro de desafios pessoais e profissionais, em vez
de fornecer conteúdos e informações que terão pouca ou nenhuma utilidade para esta geração
(Id., 2008).
As tecnologias móveis podem e devem ser utilizadas na sala de aula juntamente com
as tecnologias modernas mais comumente encontradas nas escolas como o computador com
acesso à internet e/ou o quadro interativo. Além do uso consciente (como e quando usar essas
tecnologias), cabe também ao professor/escola trabalhar o letramento digital e a utilização
dessas ferramentas de forma crítica, com um propósito educativo que seja claro para os
alunos.
Por fim, apesar de concordar com as ideias e propostas de Prensky aqui apresentadas,
não podemos esquecer que a realidade que o autor americano pesquisa é bem diferente da
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brasileira. Temos alunos digitais em todas as classes sociais, mas a exposição e acesso às
diferentes tecnologias aqui apresentadas variam muito em diferentes contextos educacionais
(escolas públicas e particulares) e classes sociais mais ou menos favorecidas. O que
pretendemos mostrar, no entanto, é que a tecnologia é parte do cotidiano dos alunos digitais,
mesmo em classes sociais de menor poder aquisitivo. De uma forma ou de outra, os alunos
têm algum acesso a diferentes tecnologias, seja nos celulares, que são uma realidade para
grande maioria da população brasileira, seja na participação de redes sociais e jogos online em
computadores de lan houses, ou nos laboratórios de informática da escola e mesmo na própria
sala de aula. Os benefícios da inserção das tecnologias digitais na sala de aula, quer sejam
aquelas trazidas pelos próprios alunos, ou as que a escola venha a ofertar, devem promover,
mesmo que em graus diferentes, a utilização dessas ferramentas na busca por informações e
construção do conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme percebemos, a presença cada vez mais constante das tecnologias digitas no
contexto escolar é fundamental para pensarmos o papel da escola na apropriação das TICs
para o processo educacional e nas relações entre professores, alunos e conhecimento.
Precisamos reconhecer que, no mundo contemporâneo, a escola não é mais o único local para
se aprender. Segundo Souza & Gamba Jr. (2002) “as figuras do professor e da família estão se
enfraquecendo como autoridades que detinham o poder de administrar a educação aos jovens,
uma vez que o acesso à informação se diversifica radicalmente por intermédio dos meios de
comunicação.” Com as TICs, principalmente por meio da Internet e da grande rede de
computadores, a informação se encontra disponível nos mais diversos locais, e qualquer um
que possua uma conexão à Internet encontra um universo de informações que pode permitir
diferentes experiências de aprendizagem e construção de conhecimento. Hiperdocumentos,
wikis, sites de redes sociais e compartilhamento, jogos digitais, entre outros, são poderosas
ferramentas para a aprendizagem e construção do conhecimento coletivo e colaborativo,
reduzindo a ocorrência de desinteresse, fracasso e conflitos. Porém, sem o conhecimento
acerca da utilização dessas ferramentas e postura crítica em relação a eles, a sua simples
utilização não garante experiências de aprendizagem.
Se a figura do professor e o espaço da educação formal se enfraquecem no contexto
observado, o papel da escola é, mais do que nunca, propiciar ao aluno diferentes formas de
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aprender, instigá-lo a aprender por si mesmo, com o uso da tecnologia; é apresentar aos
alunos uma nova forma de lidar com a informação e o conhecimento, lembrando-se que a
inserção de uma tecnologia não elimina a outra. A introdução do computador não elimina o
uso do quadro negro, assim como a inserção dos tablets não elimina a leitura de um livro.
Souza & Gamba Jr. (2002) afirmam que a escola deve ser o espaço de convivência e
utilização de diferentes tecnologias. Contudo, os autores ressaltam que embora seja evidente a
grande positividade da tecnologia no contexto educacional, “a atitude crítica é indispensável
para não sermos contagiados pela euforia ingênua que tomou conta da humanidade na época
moderna”.
Nesse sentido, percebemos que não basta introduzir o computador ou a lousa interativa
na escola se o professor não recebe qualquer tipo de capacitação para sua utilização e, acaba,
assim, por replicar antigos modelos e práticas pedagógicas. Não é suficiente implementar
projetos que objetivam a compra de um computador por aluno, se esses utilizarão essas
ferramentas apenas como brinquedo ou mero repositório de informações ou de exercícios. A
tecnologia, mais do que tudo, deve permitir a interação dos alunos com a informação, mas
principalmente com outros alunos e outras culturas de forma a construírem coletivamente o
conhecimento. A esse respeito, os autores afirmam:
Não se trata, portanto, de usar a tecnologia apenas como modo de expandir as
antigas formas de ensino-aprendizagem, ou ter a mídia na escola como meio para
amenizar o tédio do ensino, mas trata-se de um modo radicalmente novo de inserção
da educação nos complexos processos de comunicação da sociedade atual (SOUZA;
GAMBA JR., 2002).

A escola deve ser, ainda, um espaço de acesso às novas formas de conhecimento que a
tecnologia prefigura, promovendo acesso e instrução a ferramentas que ainda não fazem parte
do universo de muitos alunos, principalmente das classes sociais menos favorecidas,
promovendo a verdadeira inclusão digital, trazendo esses alunos para a sociedade do
conhecimento. O papel do professor, fundamental, é o de inserir os alunos no mundo digital,
de promover a reflexão e a discussão sobre a utilização da tecnologia, capacitando-os para
agir criticamente nesse contexto. E, para isso, é necessário que os professores se aproximem e
se apropriem verdadeiramente das tecnologias digitais, sem temer o fato de serem menos
hábeis na sua utilização do que os nativos digitais e por reconhecer, também, o valor de ser
fruto de outra cultura, que antecedeu e propiciou o aparecimento desta cibercultura, em que
nos inserimos todos, ainda que, por vezes, à nossa própria revelia.
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Resumo: A maneira mecanizada e memorizada com que vem acontecendo o ensino da
Matemática, a abstração inerente ao seu devido aprendizado e a necessidade da escola de uma
contextualização curricular adequada ao perfil do alunado, que são nativos digitais, com
modos de ser, aprender e agir diferenciados, encontram nos videogames ambientes de
simulação, criação e autonomia, tornando-os ferramentas interessantes no auxílio no processo
de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Neste sentido, este texto apresenta uma
avaliação preliminar do game Angry Birds Rio, com suporte nos pressupostos de Gee (2010).
Os primeiros resultados acusaram ser este um bom jogo capaz de proporcionar boas
aprendizagens que possibilitam experiências enriquecedoras que com estratégias educacionais
inovadoras certamente corresponderão aos objetivos delineados pelo arquiteto de percursos
que é o professor de Matemática.
Palavras-chave: Avaliação de videogames. Ensino da Matemática. Games digitais.
Abstract: The mechanized way and memorized what has been happening with the
teaching of mathematics, the abstraction inherent in their learning because of school and the
need for a proper contextualization curricular profile of the students, who are digital natives,
with modes of being, learn and act different, found in videogame simulation environments,
creation and autonomy, making them interesting tools to aid in the teaching and learning of
mathematical content. Thus, this paper presents a preliminary assessment of the game Angry
Birds Rio, supporting the assumptions of Gee (2010). Early results have accused this is a
good game that can provide good learning experiences that enable enriching it with innovative
educational strategies certainly correspond to the objectives outlined by architect journeys is
Mathematics' teacher.
Keywords: Evaluation of videogames. Mathematics Teaching. Digital Games.
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INTRODUÇÃO
Durante a existência humana os jogos têm fascinado crianças, jovens e adultos. Com o
desenvolvimento tecnológico, foram geradas versões digitais daqueles artifícios, chamando-os
de games, intensificadas pela utilização de meios de comunicação para disseminação.
Santaella (2003) refere que quaisquer meios de comunicação ou mídia são inseparáveis das
formas de socialização e cultura, de modo que o advento de cada novo artefato traz um,
também novo, ciclo cultural. Ao se perceber sua influência no cotidiano das crianças e jovens,
tem-se buscado maneiras de agregá-los ao processo de ensino e de aprendizagem pretendido
pelas escolas.
Para Aarseth (1998, 2005), os games, por si mesmo, são um gênero artístico, um
campo único de possibilidades, que deve ser julgado em seus próprios termos, além de ser um
expressivo e complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem, capaz de desenvolver, em
seu curto período de existência, toda a retórica própria que cumpre ser investigada.
O que se verifica é que os games, além de híbridos, pois em sua elaboração estão
envolvidas atividades como programação, roteiro de navegação, design de interface e técnicas
de animação e usabilidade, são, também, poli e metamórficos, uma vez que transformam-se
em uma velocidade surpreendente, não se deixando agarrar em categorias e classificações
fixas (MOITA, 2006). Por isso a pertinência de se compreender empiricamente, em toda a sua
amplitude, sua importância para a aprendizagem das crianças e dos jovens.
Percebendo-se as facilidades encontradas pelos alunos em lidar com recursos
tecnológicos, e, também, as dificuldades provenientes do estudo de conteúdos ligados à
Matemática, como a necessidade de abstração e de relacionar contextos naturais com os
conceitos sistematizados, buscam-se formas de abordar esses temas de forma mais dinâmica e
interativa. A escolha por jogos digitais é justificada pelo fato de estes possibilitarem uma nova
maneira de aprender, envolvendo elementos como diversão e a extração de material suficiente
para gerar conhecimento, interessar e fazer com que os estudantes pensem com certa
convicção (GEE, 2003).
Neste contexto, que conhecimentos produzem os jovens? De que significados se
apropriam? O que aprendem nos espaços de imagens e sons mediados pelas máquinas
eletrônicas? Os games contêm um currículo implícito? Que currículo é esse?
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Com esses questionamentos decidimos pela a avaliação do videogame Angry Birds
Rio, por ser um game que faz parte dos interesses de crianças, jovens e até adultos e que da
série Angry Birds e que em seu cenário e história faz referencia ao Brasil mais precisamente
ao Rio de Janeiro.
Antes de responder a estas perguntas e estabelecer uma relação entre o game Angry
Birds Rio e a Matemática, objetivo de uma pesquisa, ainda em andamento, com alunos do
primeiro ano do Ensino Médio da rede pública de Campina Grande, é necessário avaliar o
próprio jogo, considerando aspectos técnicos e de aprendizagem associados, a chamada
avaliação de peritos (GURGEL et al, 2006). Este texto descreverá tal análise, realizada por
membros do grupo de pesquisa Tecnologia Digital e Aquisição de Conhecimento (TDAC), e
subsidiada pelos pressupostos de Gee (2010) e Schuytema (2008).
MATEMÁTICA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
A Matemática, assim como boa parte das disciplinas da área de Exatas, é representada
por uma estrutura hierárquica, na qual a dependência entre os conteúdos é grande e
desenvolvida gradualmente. Esta estrutura, segundo Corso (2008), obriga o aluno a dominar
os conceitos básicos para que, posteriormente, possa apropriar-se dos mais avançados. Está,
nessa situação, a causa da dificuldade/resistência encontrada por muitos ao mencionar o
estudo matemático, desde o Ensino Fundamental.
A forma mecanizada e memorizada como esta Matemática vem sendo ensinada, em
detrimento ao seu potencial de contextualização, uma vez que pode ser encontrada em
diversas situações corriqueiras, pode ser apontada como contribuição ao temor, destinado
pelos alunos, a esta disciplina (CORSO, 2008). A autora ainda ressalta que se faz necessário
estabelecer conexões entre o conhecimento informal e o científico, além de incentivar o
envolvimento com o objeto de estudo, pensando possibilidades, correlacionado conceitos e
usufruindo das estratégias de resolução de problemas.
Diante deste contexto, o currículo, pensado para atender as necessidades básicas de um
cidadão a ser formado por uma instituição de ensino, deve buscar incorporar o contexto
cultural, econômico e social da comunidade em que está inserido. Cardoso (2009) acredita
que é da função do professor de Matemática enfatizar a generalidade e a abstração, o
pensamento lógico-dedutivo e o respeito à linguagem formal. Cabe a este profissional não
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apenas dominar os conceitos, mas também possuir uma visão geral do currículo, da pedagogia
do conhecimento específico, do potencial cognitivo dos alunos, dentre outros.
A necessidade de contextualização como fator facilitador da compreensão de conceitos
matemáticos justifica a utilização de recursos inerentes ao cotidiano dos alunos. Rubinstein
(2005) afirma que, para conseguir o interesse de uma criança, é preciso que lhe seja
apresentado, além do conhecimento, um objetivo pertinente, dentro do contexto sócio-cultural
do aprendiz. O contato precoce com jogos (analógicos ou digitais) desenvolve na criança um
senso de experimentação que o guia diante das novidades, visto que as descobertas
proporcionadas por esta diversão condicionam sua mente na elaboração de formas de
exploração do novo (VEEN e VRAKKING, 2009). Grando (2000) ressalta a importância da
valorização da escola em relação às competências desenvolvidas pelos alunos, também
provocadas pelos jogos, ao passo que cria situações competitivas de aprendizagem,
desencadeadas ludicamente, com intuito de que o aluno perceba suas capacidades, seus
limites, suas competências, relacionando-se de forma positiva com a Matemática.
VIDEOGAMES, A ESCOLA E A MATEMÁTICA
A escola, ao se valer dos mais diversos recursos disponíveis, dos quais os mais
comumente utilizados são os livros didáticos, aulas expositivas e, por vezes aulas
extraclasses; busca por ferramentas que facilitem a construção efetiva do conhecimento.
Porém, existem outras tecnologias, mais próximas do cotidiano dos alunos, que podem ser
utilizadas e darão mais resultados significativos, pois haverá maior intimidade entre os
envolvidos. Moita (2007) reforça que, ao lidar com uma geração que aprende de forma
descontínua, com a capacidade de realizar diversas pesquisas ao mesmo tempo, se faz
necessário considerar essas características inatas durante as atividades escolares.
Gee (2003, p. 13) defende a ideia dos jogos enquanto forma de dotar as crianças com
experiências incorporadoras de princípios cruciais para seu desenvolvimento cognitivo e,
ainda, como ferramenta dotada de capacidades efetivas e positivas para promover e educação,
pois “incrementam um potencial de aprendizagem ativo e crítico”. O autor ainda comenta que
elementos visuais, como imagens, símbolos, gráficos e diagramas, são particularmente
significantes, uma vez que possibilitam diferentes tipos de alfabetização visual, como na
leitura de imagens de um painel de propaganda.

23

Neste sentido, apresenta-se o termo Gamification (ou gamificação), como sendo,
segundo Schäfer e Lopes (2011), a aplicação da lógica e da mecânica dos games em
diferentes aspectos do cotidiano, caracterizando, portanto, ambientes que contenham
elementos de jogos como gamificados. Uma sala de aula pode se tornar um ambiente
gamificado ao apropriar-se da ludicidade e da dinamicidade possibilitadas pelos jogos,
estimulando o aprendizado autônomo e divertido. Corroborando com Schäfer e Lopes (2011),
Moita (2007), afirma que o ambiente do game não é de mera reprodução de ideias, mas
proporciona a criação, a simulação, o lazer, a autonomia, a construção de valores, de ética e
de afetividade.
Durante o processo de desenvolvimento do game dito comercial são envolvidos
aspectos, como design de games, usabilidade e interface. Entretanto, ao se tratar de jogos
educacionais, devem ser acrescentadas as teorias e abordagens de aprendizagem que melhor
definirão o seu propósito (SOUZA NETO e ALVES, 2010). Frosi e Schlemmer (2010, p. 116)
ponderam que os profissionais (professores, coordenadores, pedagogos) esperam um
“aplicativo que seja capaz de contribuir para o desenvolvimento dos objetivos do contexto
educacional”, enquanto que os alunos o veem apenas como fonte de entretenimento. O
desinteresse deste grupo é provocado, muitas vezes, pela forma como foi arquitetada a
apresentação dos conteúdos, incapaz de incitar a investigação, a descoberta, o desafio e a
diversão (FROSI e SCHLEMMER, 2010).
No contexto da Matemática, Grando (2000, p. 16) defende que o processo de formação
conceitual necessário nesta área do conhecimento aliado a proposta dos jogos “possibilita à
criança a construção de relações quantitativas ou lógicas, que se caracterizam pela
aprendizagem em raciocinar e demonstrar, questionar o como e o porquê dos erros e acertos”.
Nesta visão de aplicação de jogos, é possível desenvolver um nível de dedução, gerado a
partir da formulação lógica do problema, permitindo sua observação e a verificação do
comportamento dos elementos, culminando na elaboração de soluções plausíveis de serem
aplicadas.
AVALIAÇÃO DE VIDEOGAMES: EMERGÊNCIA EDUCACIONAL
Os jogos comerciais são, por vezes, considerados por pais e educadores como
contextos não muito apropriados para utilização e menos como recurso pedagógico. No
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entanto, é possível verificar a frequente ocorrência de possíveis elementos de aprendizagem
na construção dos roteiros dos games, mesmo que não tenham sido pensados para tal fim. Por
essa razão, a emergência de estudos educacionais na direção da avaliação de videogames
comerciais para que o educador tenha a oportunidade de selecionar e desenvolver atividades
inovadoras de forma a permitir uma interação maior entre seus alunos, aprendizagens lúdicas
e interativas, ao mesmo tempo em que incentiva o processamento de informações, a
construção do conhecimento e supera as limitadas aulas com recursos tradicionais.
Savi et al (2010) esclarecem que por vezes não se tem ideia do grau de contribuição
para educação que um jogo pode ter e que a decisão de utilizá-lo ou não se baseia apenas na
suposição de seus benefícios, ou seja, não há uma avaliação fundamentada em conceitos
técnicos e pedagógicos a que seja possível submeter um game. O mesmo autor propõe um
modelo de avaliação, que procura validar aspectos como a motivação em utilizar o jogo como
ferramenta de aprendizagem, a diversão e a percepção de que, ao jogar, os alunos estão
aprendendo algo.
Neste sentido, entende-se que, assim como um educador prepara sua aula com
definição de objetivos, de atividades e de recursos passíveis de utilização, ao avaliar um
game, o procedimento deve constituir os mesmos passos. Estes passos precisam estar
atrelados a conceitos de usabilidade (eficiência, eficácia e satisfação), para que a experiência
do usuário esteja dentro do esperado (GURGEL et al, 2006). Os autores frisam, ainda, a
preocupação, por parte dos desenvolvedores de jogos, de não causar nos jogadores uma
frustração por motivos errados. Esse cuidado, no contexto da aplicação educacional, precisa
ser prioridade na escolha do recurso, pois caso haja equívoco, o resultado poderá ser
traumático, tanto para a receptividade do trabalho pelo aluno, quanto para a expectativa do
professor.
Ainda que as regras tradicionais de usabilidades aplicadas a softwares em geral
deixem de atender a aspectos intrínsecos aos games, de acordo com Gurgel et al (2006), sua
aplicação errada poderá comprometer o caráter motivacional necessário à este recurso, sendo,
também, um item importante as ser observado no momento da escolha.
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As heurísticas de Nielsen1 podem ser utilizadas diante da análise da usabilidade da
interface do jogo, além da chamada Avaliação por Especialistas. Este tipo de procedimento
reúne indivíduos com certa carga de conhecimento sobre jogabilidade e aspectos inerentes à
resposta do jogador, para testá-lo e verificar seus possíveis problemas durante a aplicação
desejada. O teste com o usuário, neste caso com o aluno, deve ser feito após a etapa descrita
anteriormente, pois evitará o despreparo na resposta de alguma indagação feita.
Gee (2010) descreve alguns princípios de aprendizagem incorporados pelos jogos
ditos comerciais, dentre eles identidade, riscos, ordenação de problemas, desafio, frustrações
prazerosas, pensamento sistemático, conhecimento distribuído e equipes transfuncionais.
Estes e outros aspectos contribuíram para a montagem de uma tabela numérica (em anexo),
utilizada na avaliação do game Angry Birds Rio. Optou-se por uma abordagem quantitativa
por esta permitir a análise homogênea por indivíduos com conhecimentos diversos. Chizzotti
(1995) completa, que a avaliação quantitativa prevê “mensuração de variáveis
preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis”. É,
também, uma forma de diminuir ambiguidades e uniformizar o caminho até um resultado
plausível.
GAME ANGRY BIRDS RIO: INTERFACE LUDICA E EDUCATIVA
Ao buscar um jogo que pudesse atender às necessidades conceituais e de
contextualização dos conteúdos matemáticos, com características e potencial para funcionar
como interface facilitadora da aprendizagem, ao passo que proporcionasse diversão e
entretenimento, o game Angry Birds Rio (Figura 01) destacou-se. Uma das várias versões da
série Angry Birds, sucesso desde a sua criação pela Rovio Mobile, em 2009, já faz parte do
cotidiano de crianças, jovens e adultos por todo o mundo, tornando-o atrativo diante dos
conteúdos curriculares voltados à Matemática.

1

Disponível em http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. Acessado em 24 de outubro de 2012.
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Figura 1: Angry Birds Rio - Tela Inicial do Jogo2

A história que ambienta o jogo é singela, trata-se de um grupo de pássaros, que ficam
furiosos após serem capturados e enviados ao Brasil por contrabandistas. Ao chegarem ao
país, encontram outras aves presas em gaiolas, em meio a caixas, correntes, vidro, concreto,
madeira e outros materiais. Em cada fase do game, os pássaros furiosos, usando um
estilingue, se lançam nessas estruturas na tentativa de destruí-las, e, assim, salvar as outras
aves.
Ao realizar uma análise preliminar, percebe-se a possibilidade de abordar conteúdos
pertinentes ao currículo do 1º ano do Ensino Médio, pois, ao lançar o pássaro com o
estilingue, obtém-se um esboço gráfico da função do 2º grau, além do cálculo da distância
percorrida, os pontos inicial e final da trajetória, a altura máxima alcançada etc.. Estes
assuntos são de suma importância para a resolução posterior de problemas relacionados à
Matemática e à Física, justificando, portanto, a necessidade em compreendê-los e aprendê-los.
PERCURSO METODOLÓGICO: PRIMEIROS RESULTADOS
A metodologia para avaliar o game usufruiu das indicações de Schuytema (2008), no
contexto da experiência do jogador a partir de aspectos técnicos; e dos pressupostos de Gee
(2010) e Savi et al (2010), em relação á aprendizagem proporcionada por este tipo de recurso
midiático.

2

Jogo disponível em: <http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm>. Aceso em: 17 jul. 2012.
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Apoiados teoricamente em Gee (2010) e Savi et al (2010), elaboramos um protocolo
de avaliação contemplando os seguintes itens: identidade, produção, riscos, boa ordenação
dos problemas, desafio e consolidação, sentidos contextualizados, ferramentas inteligentes e
conhecimento distribuído, equipes transfuncionais, frustração prazerosa. Apresentamos a
seguir os pontos observados no game Angry Birds Rio de acordo com o protocolo (ver o
instrumento em anexo) .
O pressuposto identidade permitiu avaliar as figuras dos pássaros como carismáticas e
que, aliadas à temática e ao contexto do jogo, fornecem ao jogador uma sensação de
identificação com o enredo, apesar da jogabilidade em terceira pessoa.
A produção, neste caso, é um critério irrelevante, uma vez que não admite escolha de
níveis, customização ou qualquer outra modificação pelo jogador. O roteiro do game é
predeterminado e vetado à liberdade de alteração de acordo com escolhas do usuário. O fato
de possibilitar o retorno ao nível anterior para melhorar a pontuação, além do surgimento de
novos pássaros, como evoluções, aumentar o arsenal e diminuir a quantidade de tentativas
necessária para derrubar as edificações, são incentivos para o jogador ariscar. Bônus como
frutas escondidas ou bombas que destroem grande parte do alvo de uma só vez também são
encontradas e podem ser pontuadas nesse critério. Neste sentido ainda é possível observar
questões relacionadas ao desafio, uma vez que o grau de dificuldade aumentando
gradativamente, o jogador sente-se motivado a continuar.
O Angry Birds Rio apresenta níveis e mundos, a dificuldade dos problemas aumenta
gradativamente, de acordo com o nível em que o jogador está. A boa ordenação dos
problemas leva a uma boa resolução - destruição de edificações pelos pássaros -, fornecendo
feedback para problemas posteriores, pois surgem novas estruturas e aves diferentes para cada
tipo de material, e estimulando a criatividade e a capacidade cognitiva dos jogadores. Ainda
no contexto da oferta, o item de ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído foram
avaliados como simples e com recursos que não exigem demais do jogador, pois não há
necessidade de pensar a força elástica do estilingue ou a densidade dos pássaros ou do
material das estruturas.
Gee (2010) indica para avaliação, também, os sentidos contextualizados, o que, neste
game foi avaliado como preciso, pois usufrui de poucas palavras e as contextualiza sempre
que necessário. Os resultados alcançados, a destruição ou não das estruturas ou a falta de
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pássaros para continuar o jogo, encontram-se adequadamente situados. Entretanto, o contexto
de fantasia do game não é correspondente à realidade da maioria do público (contrabando de
aves ou pássaros que destroem pedras quando lançados sobre elas). A frustração prazerosa
(intimamente ligada aos riscos, aos desafios e a consolidação) é observada quando na
realização de tarefas que estão dentro das competências do jogador, porém junto ao seu limite
externo (GEE, 2010). As equipes transfuncionais não são uma opção, pois não se trata de
um jogo multiplayer, contudo, os pássaros formam uma equipe na qual cada um tem uma
habilidade específica, um tipo de material que consegue destruir com mais facilidade, o que
favorece o conceito de equipe transfuncional.
Como finalização, a Tabela 1 descreve a pontuação atribuída a cada item abordado
(níveis de 0 a 3) de acordo com o instrumento desenvolvido.
AVALIAÇÃO ANGRY BIRDS RIO
Critério
Identidade
Produção
Riscos
Boa ordenação dos problemas
Desafios e Consolidação
Sentidos contextualizados
Ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído
Equipes Transfuncionais
Frustração prazerosa
TOTAL

Nível Alcançado
2,5
0,0
3,0
3,0
2,0
2,5
2,0
1,0
3,0
19

CONSIDERAÇÕES: O INÍCIO DA CAMINHADA
Tendo em vista a proposta a que esta pesquisa, ainda em andamento, se propõe, é
inegável o fato de que a tecnologia e os jogos, mais especificamente, possuem presença
maciça no cotidiano dos alunos. Esses recursos, aliados ao processo de aprendizagem de
conceitos matemáticos, podem proporcionar uma mudança na visão que as pessoas têm da
Matemática, tornando-a próxima às atividades desempenhadas por aquelas e permitindo sua
fixação como conhecimento adquirido.
Uma avaliação preliminar do game, baseada em alguns aspectos apontados por Gee
(2010), demonstra que o Angry Birds Rio possui características de um bom jogo, que poderá
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oportunizar boas aprendizagens, enquanto interface didática, lúdica, interativa e atraente
facilitando o percurso do processo de construção e compreensão de conceitos matemáticos.
O nível alcançado pelo jogo nesta avaliação corresponde a 70,3% da máxima
avaliação técnica permitida pelo instrumento. Estas primeiras aproximações empíricas
revelam-no como uma possibilidade de facilitar um currículo não impositivo, que reflete
habilidades e competências como atenção, percepção, discriminação. Habilidades e saberes
que são importantes como alicerces de outros momentos do aprendizado no cotidiano da vida
e da sala de aula. Além desta avaliação técnica espera-se que, após uma avaliação pedagógica
e a experiência de uma aplicação observada em sala de aula, seja possível o desenvolvimento
de um material didático destinado aos professores que desejarem tornar suas aulas mais
atrativas e dinâmicas.
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Resumo: A proposta de trabalhar conteúdos educacionais por meio de serious games
(jogos educacionais) muitas vezes não é alcançada porque os aspectos de diversão e
motivação são minimizados. Isso ocorre porque nesses jogos o conteúdo e as estratégias se
sobrepõem à experiência lúdica. Este trabalho, então, baseia-se na apresentação de dois
elementos para motivar a interação dos alunos com os serious games: imersão e narrativa. Isto
envolveu uma revisão da literatura sobre estes componentes de jogos e seu alinhamento com
as teorias educacionais e de design instrucional pertinentes. Como resultado, foi elaborada
uma rubrica para o desenvolvimento e/ou avaliação do Documento de Design de Serious
Game (DDSG).
Palavras-chave: Serious Games. Imersão. Narrativa. Fator Motivacional para a
Aprendizagem.
Abstract: The proposal of working with educational content through serious games is
often not achieved because of the aspects of fun and motivation are minimized. This occurs
because in these games the content and strategies overlap the playful experience. This work,
then, is based on the presentation of two elements to motivate the interaction of students with
serious games: immersion and narrative. This involved a literature review of these games’
components and their alignment with educational theories and instructional design. As a
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result, a rubric was drawn for the development and/or evaluation of the Serious Game
Development Document (SGDD).
Keywords: Serious Games. Immersion. Narrative. Motivational Factor for Learning.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea apresenta um cenário de desterritorialização dos laços
sociais (CASTELLS, 1996) e uma marcante presença de tecnologias digitais. Tal
configuração requer, do ponto de vista educacional, a proposição de práticas pedagógicas
diferenciadas para o público estudantil da geração Homo Zappiens (VEEN; VRAKKING,
2006) – cujo contexto envolve o uso de dispositivos digitais para manipular fluxos
informacionais não lineares em diferentes mídias, a integração de comunidades reais virtuais e
a utilização de estratégias oriundas da interação com jogos eletrônicos para a resolução de
problemas.
Deve-se, inclusive, destacar que os jogos eletrônicos possuem características (como a
interatividade, a capacidade de adaptação e o elemento lúdico), estruturadas por regras e
metas, que possibilitam a aprendizagem por meio de feedback proveniente da resolução de
problemas e resultados obtidos. A atratividade também é decorrente da satisfação pessoal –
obtenção de êxito, superação de desafios e competição – e da história subjacente (PRENSKY,
2007). Cabe ainda destacar que a representação de papéis no âmbito do jogo possibilita o
desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação (MAIER, 1991).
Estes atributos dos jogos podem ser associados a propostas educacionais,
configurando serious games para instituir um lócus de aprendizagem ativa, bem como
possibilitar sua personalização. Esta opção pode contribuir para o desenvolvimento de
estratégias de resolução de problemas, bem como de outras habilidades metacognitivas
relevantes vinculadas aos processos de aprendizagem. Dentre estas se destacam questões
pertinentes à organização, à armazenagem e à elaboração de informações, bem como à
monitoração da solução de um problema (NEVES, 2007).
Contudo, serious games nem sempre apresentam um balanceamento entre a parte
educacional e a parte lúdica. Muitas vezes, a preocupação com o conteúdo faz com que a
dimensão do jogo não só fique num patamar inferior, mas que suas características sejam
praticamente suprimidas (VAN ECK, 2006), reduzindo o grau de atratividade deste
(MALONE; LEPPER, 1987).
A partir disto, o presente trabalho apresenta uma rubrica para análise e/ou melhoria de
serious games já existentes ou para nortear a construção destes. Tal proposta pautou-se na
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ampliação da atratividade dos serious games, o que implica em despertar a motivação
intrínseca (RYAN; DECI, 2000) para tornar a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1963).
Isto envolveu duas dimensões de jogos digitais: a da imersão (DANSKI, 2006;
SODOWSKI JR.; STANNEY, 2002) e a da narrativa (RYAN, 2001). A imersão permite que
o estudante se engaje no universo do serious game, tornando-o crível, o que facilita o fluxo de
informações e auxilia na compreensão dos objetivos e do caminho a ser percorrido para
atingi-los. A narrativa, que se encontra presente desde a primeira infância, contribui para a
formação de sinapses (memória persistente) e para a construção de conhecimentos.
A partir deste panorama, o artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: a seção
2 conceitua e classifica serious games, abordando sua aplicação no contexto educacional; a
seção 3 analisa a imersão no contexto de serious games; a seção 4 aborda a narratividade em
serious games como elemento facilitador da construção de conhecimentos; a seção 5 detalha a
proposta de rubrica para avaliar e construir serious games; e, finalmente, a seção 6 apresenta
as conclusões e os trabalhos futuros decorrentes do presente estudo.
SERIOUS GAMES COMO RECURSOS EDUCACIONAIS
O conceito de serious game surgiu na literatura em 1970, quando Abt (1987) colocou
que os jogos são dispositivos educacionais que podem ser usados por estudantes de todas as
idades, em situações distintas. Para o autor os jogos, devido ao elevado grau de motivação
envolvido e à dramatização de problemas, não só tornam a comunicação de conceitos e fatos
mais eficaz, como permitem aos jogadores assumirem papéis, desenvolverem estratégias,
tomarem decisões e receberem feedback praticamente instantâneo.
De maneira complementar, Bergeron (2006) caracteriza serious game como uma
aplicação computacional interativa que apresenta metas desafiadoras numa estrutura voltada
para a diversão. Assim, busca-se possibilitar a aquisição e a construção de conhecimentos,
bem como o desenvolvimento de atitudes e competências dos estudantes para que estes atuem
posteriormente em situações reais.
Contudo, além da definição e caracterização é relevante classificar os serious games,
tendo em vista a compreensão das dimensões de uso pedagógico. Neste sentido, Ratan e
Ritterfeld (2009) enfocam quatro aspectos: conteúdo educativo (que pode trabalhar elementos
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da área acadêmica, questões militares, saúde, mudança social, trabalho ou marketing),
princípio da aprendizagem (vinculado à resolução de problemas – cognitivos ou sociais –, às
habilidades de desempenho e à obtenção de conhecimentos), faixa etária (pré-escolar, ensino
fundamental, ensino médio e ensino superior) e plataforma (PC, consoles, handhelds e
móveis). Aspectos complementares a estes são o tópico trabalhado, o objetivo para o contexto
da aprendizagem, as formas de interação (individual, multiusuário, multiusuário massivo, coorientação e agentes tutores) e interfaces e controles (mouse/teclado, controle/joystick,
controle de movimento – como Wii Remote e PS Move – e interação gestual – Kinect)
(BREUER; BENTE, 2010).
Contudo, Clua et al. (2002) destacam que a maioria dos jovens jogadores não
interagem com serious games devido ao baixo grau de imersão, ausência de desafios
instigantes, gráficos de resolução inferior, etc. o que faz com que os mesmos não sejam
divertidos. Sem estes elementos não se estabelece o envolvimento do jogador, o que o torna
desmotivado e o faz abandonar o serious game. Por este motivo, Gunter et al. (2006)
destacam a necessidade da utilização de práticas consolidadas de design instrucional para que
os jogos possibilitem a construção de conhecimentos e habilidades. Em tal contexto, torna-se
relevante a discussão sobre a questão da motivação.
Keller (1983) foi um dos autores que se debruçou sobre este tema, buscando, em seu
trabalho, desenvolver estratégias que despertassem o interesse dos estudantes ao longo do
processo de aprendizagem. Para isto, ele caracterizou quatro aspectos fundamentais da
motivação e as ações/artifícios/condições pertinentes ao processo de aprendizagem: interesse
(estímulo/manutenção da curiosidade do estudante por meio da configuração de lacunas entre
o conhecimento dado e o esperado e uso de eventos inesperados/inconsistentes), relevância
(vinculada à satisfação das necessidades/metas individuais do aprendiz), expectativa
(autopercepção estudantil do controle sob o próprio sucesso educacional) e satisfação (que
mescla motivações intrínsecas e recompensas extrínsecas).
A partir destes elementos, a compreensão de Keller (1983) configura um modelo em
que os conceitos descrevem as circunstâncias motivacionais que requerem estratégias
educacionais específicas. Neste sentido, o trabalho do autor esboça “potenciais obstáculos” à
aprendizagem a serem trabalhados e condições que podem ser melhoradas a partir da adoção
de estratégias educacionais sistemáticas, detalhadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Estratégias Educacionais propostas por Keller (1983)
Aspecto
Motivacional

Interesse

Relevância
(Categorias
de Valores)

Expectativa

Satisfação
(Resultados)

Estratégias e exemplos
1) Despertar a curiosidade (alterações imprevisíveis na narrativa, estabelecimento de
conflito/paradoxo que chame a atenção do estudante e o mobilize para encontrar informações
para solucionar um problema). OBS: uso excessivo desta estratégia a torna ineficaz.
2) Implementar recurso pessoal ou emocional (que pode ser trabalhado por meio de narrativas).
3) Mostrar, conforme o grau do estudante, algum elemento que esteja relacionado ou integrado
ao universo conhecido ou de crença deste combinando componentes inesperados.
4) Tornar o que é estranho ao estudante familiar e vice-versa.
5) Fornecer experiências/cenários em que o estudante precise adotar aspectos da investigação
científica ao processo de resolução do problema.
1) Estabelecer padrões de excelência associados ao risco moderado, escolha e responsabilidade
como recurso de motivação pessoal.
2) Apresentar pré-requisitos, tarefas ou objetivos, vinculados a metas futuras que configurem
aspectos instrumentais.
3) Trabalhar a motivação vinculada ao cumprimento de alguma tarefa conforme a atribuição de
valor associada a esta num determinado grupo cultural de referência.
1) Melhorar a experiência de sucesso por meio do aumento de sua expectativa ou instituição de
níveis gradativos de atividades (do fácil para o desafiador).
2) Mostrar os requisitos necessários para obter sucesso.
3) Fornecer controle pessoal contextual e oferecer feedback.
1) Usar recompensas extrínsecas de forma seletiva.
2) Instituir mecanismos para não tornar a recompensa compulsória (previsível), tendo em vista
a manutenção da satisfação intrínseca; que pode ser complementada por meio do elogio verbal
e feedback informativo ao invés da adoção de mecanismos externos de avaliação de
desempenho, ameaças ou vigilância.
3) Apresentar comentários relacionados à performance para a manutenção do desempenho.

O desdobramento desta arquitetura gerou o modelo ARCS (Attention, Relevance,
Confidence & Satisfaction – Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação, em tradução livre)
(KELLER; SUZUKI, 2004). A Atenção pode ser mantida por meio da curiosidade, que leva
ao aprofundamento sobre um determinado assunto, ou pela variabilidade de abordagem do
tópico. A Relevância requer a clara compreensão dos objetivos propostos e sua coerência com
o sistema apresentado – tal consistência é um elemento fundamental para que o estudante
possa tomar decisões de forma mais confortável. A Confiança requer a garantia da existência
de um caminho consistente que permite obter sucesso. A Satisfação constitui um reforço
positivo para o estudante.
Cabe destacar que para ampliar ou instituir elementos motivacionais em serious games
pode-se trabalhar com dois atributos: a imersão e narrativa.
IMERSÃO EM SERIOUS GAMES: NOVAS POSSIBILIDADES DE
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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Quando o jogador é psicologicamente transportado para uma dimensão virtual que não
existe realmente, pela remoção dos elementos/sensações perceptuais do mundo real
(SODOWSKI JR.; STANNEY, 2002), e se sente como parte integrante da história
(DANSKY, 2006), pode-se dizer que se concretizou a imersão no jogo digital.
Este conceito requer um isolamento físico e psicológico (WITMER; SINGER, 1998).
O primeiro pode ser obtido por meio da utilização de periféricos específicos (como, por
exemplo, head-mounted display – óculos de realidade virtual) ou dispositivos (por exemplo,
fones de ouvido, sistemas de som surround e componentes para a captura de movimento). Já
o segundo pauta-se na conexão do jogador, estabelecida pela empatia com os personagens ou
simpatia com a história mostrada. Isto também se vincula à projeção de sentimentos no
contexto da narrativa de maneira a instituir segurança e envolver o usuário (MURRAY,
2003), que neste caso é o jogador. Da mesma forma, a ambiência do jogo estabelece o nível
de realidade deste, de forma que a proximidade do mundo real pode ser configurada por
gráficos e elementos de áudio de alta qualidade (GOMES, 2005).
Tais elementos permitem dizer ainda que quanto maior o conforto, maior será o
sentimento/sensação de imersão (DANSKY, 2006). Portanto, a imersão por identificação
constitui um dos elementos de narrativas envolventes (ex.: histórias épicas/monumentais
voltadas para o desenvolvimento dos personagens existentes nos jogos digitais), estando
presente em jogos como Chrono Trigger (MENDONÇA, 2008).
Da mesma forma, os desafios são fundamentais para a manutenção da motivação do
jogador, o que permite aumentar a imersão deste ao interagir com um jogo digital
(ROLLING; ADAMS, 2003), corroborando o que já foi trabalhando anteriormente em relação
ao modelo desenvolvido por Keller (1983). Neste sentido, deve-se, em serious games,
apresentar desafios compatíveis com o nível do estudante para que este se sinta motivado a
permanecer interagindo com este recurso educacional.
Contudo, também é preciso atentar para os elementos que podem prejudicar a imersão
em jogos digitais e, consequentemente, a aprendizagem do estudante quando se trata de
serious games. Neste escopo encontram-se tópicos como usabilidade, incoerência entre os
elementos gráficos e de áudio apresentados em relação ao contexto do jogo e sobrecarga
informacional.
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As falhas de usabilidade envolvem a necessidade de consistência da interface de
controle proposta para um determinado jogo em relação à performance esperada do jogador
para o cumprimento de um objetivo específico (KUSTENING; SEMANEK, 2006). Neste
sentido, a imersão requer que o controle do jogo esteja o mais próximo possível do mundo
real para torná-lo mais natural (SODOWSKI JR.; STANNEY, 2002). Um exemplo de
interface eficaz é apresentado no jogo The Curse of Monkey Island, onde o jogador percorre o
cenário e utiliza uma interface de controle que possui uma mão para explorá-lo, um par de
olhos para examinar algum objeto e uma boca nos momentos em que é preciso falar ou comer
(MENDONÇA, 2008). Isto se torna mais crítico quando se trata de

serious games. A

ausência de coerência fará com o estudante não apenas tenha um decréscimo da sensação de
imersão, como também o levará a superdimensionar sua preocupação com a interface,
desviando-o de seu foco principal que é a aprendizagem.
Já a incoerência entre gráfico/áudio e o contexto do jogo pode ser minimizada ou
ampliada de acordo com o conhecimento prévio que o jogador possui sobre o tema abordado
(DOUGLAS; HARGADON, 2001). Este é denominado pelos autores de esquema e engloba
não só informações sobre o universo em que ocorre o desenvolvimento do jogo, como
também os objetos e ações que podem ser realizadas durante a interação. O conhecimento
prévio do esquema permite ao jogador adaptar-se a este ambiente, bem como constitui um
elemento relevante para o estabelecimento da imersão.
Do ponto de vista didático, obter informações prévias do esquema pertinente ao
serious game possibilita também a redução da sobrecarga informacional e a instituição de
uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1963). Ou seja, o esquema possibilita ancorar a
construção de novos conhecimentos por meio de subsunçores.
Finalmente, a sobrecarga cognitiva pode não só incrementar o grau de dificuldade do
jogo (ANG et al., 2007) como até mesmo tornar a experiência mais complexa do que deveria
ser e inviabilizar que os objetivos sejam alcançados. Isto pode ocasionar não só a frustração
do jogador como levá-lo a cometer um maior número de falhas no percurso e a ignorar
informações relevantes. Quando se trata de um serious game este cenário torna-se mais crítico
devido à necessidade de adequação do grau de dificuldade às habilidades e conhecimentos
requeridos para a instituição da aprendizagem.
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Outra questão concernente à sobrecarga informacional refere-se ao fato de que a
frequência de resposta do jogador pode ser inversamente proporcional à quantidade de
estímulos fornecidos pelo jogo (KUSTERNIG; SEMANEK, 2006). Da mesma forma, a
manutenção da atenção em relação às informações apresentadas, elemento destacado por
Keller (1983), torna-se inviável quando a quantidade de informações apresentadas é elevada,
resultando na derrota do jogador devido à perda de informações relevantes pela existência de
múltiplos pontos focais. Por isto que interfaces de serious games devem evitar a poluição
visual e demonstrar claramente a razão de existência de cada comando (KIILI, 2005).
À discussão sobre a imersão em serious games pode ser acrescida uma abordagem
sobre a narrativa, elemento que facilita a construção de conhecimentos no contexto de jogos
deste estilo.
NARRATIVA,

NARRATIVIDADE

E

CONSTRUÇÃO

DE

CONHECIMENTO
A narrativa constitui uma representação situada no tempo e no espaço, povoada por
personagens que tomam parte em eventos relacionados a um tema consistente do ponto de
vista lógico (RYAN, 2001). Por isto, pode-se dizer que a narrativa constitui uma adaptação
dos recursos da retórica clássica (CAMPOS, 2007): quem (perfil físico/psicológico dos
personagens), o que (estabelecimento de eventos), onde (local da narrativa), quando
(referência temporal), por que (desencadeadores dos eventos), para quê (resultantes dos
eventos) e como (estilo narrativo/perspectiva/narrador).
Estas características possibilitam que a narrativa configure uma representação da
realidade (FRASCA, 2003b), que prescinde da apresentação integral do que se encontra
representado. Esta redução estabelecida pela narrativa pode constituir um elemento atrativo,
motivacional, desafiador despertar a criatividade que vem sendo trabalhado com as pessoas
desde a infância (MALONE, 1981).
Contudo, também é relevante destacar que à narrativa está associado um grau de
narratividade (RYAN, 2001; PEARCE, 2005). A narratividade constitui uma propriedade das
relações instituídas entre a estrutura expressiva e a organização do conteúdo, sendo
responsável pela atribuição de sentido (CARVALHO, 2006). Esta propriedade é fundamental
tanto para a análise quanto para o desenvolvimento de um serious game.
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Outra instância complementar, fundamental quando se trata de jogos, sejam estes
educacionais ou não, é a narratologia – análise da narrativa como um constructo isolado, ou
seja, sem conexão com mídia em que se encontra contida (FRASCA, 2003a). Tal princípio
permite a análise dos jogos sob esta ótica da história (eventos inseridos no discurso narrativo)
e da forma de sua apresentação (como os eventos são narrados).
A compreensão, o estudo e a apropriação da narratividade e da narratologia no âmbito
de serious games podem permitir o estabelecimento de uma imersão narrativa, instituindo
uma condição motivacional orquestrada pela condução da trama. Para ampliar a capacidade
de contar histórias pode-se adotar uma abordagem específica como, por exemplo, a jornada do
herói (CAMPBELL, 1949), representada por Vogler (1992) em doze etapas agrupadas em três
fases: 1ª Fase – após uma contextualização do cotidiano do protagonista ocorre algum evento
que este tenta ignorar, mas exige que o mesmo aceite a missão e inicie a jornada; 2ª Fase – o
protagonista passa por provações (sendo ajudado por aliados para enfrentar inimigos/perigos
que levam ao confronto final); 3ª Fase – aborda o retorno do protagonista ao cotidiano e o
último desafio requerido para a obtenção da recompensa (conhecimento, experiência, etc.).
Isto possibilita instituir no serious game um fluxo em que o crescimento do
personagem principal ocorre concomitantemente à evolução do processo educacional do
estudante, ou seja, desde sua motivação (KELLER, 1983) até sua aprendizagem. Esta é
marcada pela equilibração, ou seja, aquisição de conhecimento por meio de uma experiência
autorreguladora em que ocorre uma adaptação da estrutura cognitiva do estudante (PIAGET,
1964).
Outro elemento que deve ser levado em conta, devido à sua relevância para a
construção da narrativa, é a interatividade. Um jogo é dividido em duas partes distintas que se
comunicam entre si: a passiva (narrativa), onde o jogador recebe as informações que compõe
a continuidade da história apresentada; e a ativa (interatividade), constituída pela interação do
jogador com os elementos apresentados pelo jogo (KUSTERNIG; SEMANEK, 2006). Em um
serious game, a parte passiva se refere às informações (conteúdos) que o usuário receberá
para aprender um conhecimento determinado, enquanto a ativa diz respeito à busca do
jogador por conhecimentos complementares por meio da interação.
Estas duas partes devem estar balanceadas. Se a parte passiva do jogo for mais
destacada, o usuário do sistema pode sentir que existe uma sobrecarga de descrição,

43

interferindo na sua interação com o jogo. Caso seja a parte ativa que esteja mais evidente, o
jogador pode sentir que sua interferência está prejudicando as informações que estão sendo
apresentadas a ele (WOYACH, 2004). Este balanceamento é relevante para serious game para
evitar que se estabeleça um “pseudojogo”, ou seja, um recurso educacional sem atratividade
lúdica.
Woyach (2004) define três ações que podem ser seguidas para a criação de uma
narrativa balanceada com a interatividade presente no jogo: criação de múltiplos caminhos
narrativos para atingir o objetivo final da história (faz com que o jogador compreenda que
suas ações determinam as informações que serão recebidas); construção de um ambiente
virtual seja coerente com a história colocada no jogo (para evitar quaisquer tipos de
estranhamento por parte do jogador); transmissão natural da história (pedaços narrativos) ao
jogador por meio de interação com os personagens.
A discussão sobre a imersão e a narrativa subsidiou a criação de rubricas para guiar a
elaboração, desenvolvimento e avaliação de serious games.
PROPOSTA DE RUBRICA PARA ELABORAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO
DE SERIOUS GAMES
Para a construção de um serious game seria recomendável que, pelo menos, dois
profissionais trabalhassem de maneira integrada: o designer de jogos e o educador. Isto exige
um alinhamento terminológico, principalmente em relação às questões concernentes à
diferenciação entre os conceitos de imersão e de envolvimento (KENNY; GUNTER, 2007).
Para o desenvolvedor de jogos estes termos possuem uma configuração hierárquica
ascendente, sendo que primeiro se trabalha para instituir o engajamento do jogador para, em
seguida, levá-lo a imergir no universo do jogo. Já o educador ou designer instrucional assume
que existe uma vinculação entre estas duas concepções, o que dificulta a diferenciação das
situações em que o jogador encontra-se envolvido ou imerso no âmbito do jogo. Isto ocorre
porque para ele o engajamento encontra-se alinhado com a imersão. Portanto, é fundamental
que ambos atentem para o que está sendo proposto ao trabalharem na elaboração do
Documento de Design de Serious Game (DDSG).
Este documento pode alinhar as etapas requeridas para a criação de jogos estruturados
destinados a treinamentos de caráter imersivo (HILL JR. et al., 2006) aos elementos
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integrantes da documentação elaborada para um projeto educacional (DICK; CAREY;
CAREY, 2001), associando-os ao detalhamento dos elementos pertinentes ao design de jogos
(ROUSE III, 2005). Esta proposta pode ser pautada nas seguintes etapas: realização da análise
do domínio envolvido da proposta educacional; roteirização do serious game; implementação
de um protótipo; correção de problemas identificados após a elaboração do protótipo e
adequação da maneira como são apresentados objetivos, regras, etc.; desenvolvimento de
material de apoio para a utilização do serious game em contextos educacionais, inclusive à
distância.
O desdobramento destas fases resulta numa proposta de DDSG:


Fase 1 – determinação do público-alvo, do domínio de conhecimento (e
conceitos associados), dos objetivos e dos níveis cognitivos envolvidos;



Fase 2 – escolha da estrutura narrativa do serious game e elaboração dos
eventos que contribuam para uma narratividade imersiva.



Fase 3 – discussão (por designers de jogos, conteudistas da área abordada no
serious game e designers instrucionais) dos materiais elaborados nas etapas
anteriores para alinhamento do projeto.



Fase 4 – redação detalhada do DDSG (informações sobre o universo do
serious game, trama elaborada associada aos conteúdos educacionais que serão
explorados e os desafios/formas de avaliação; inclusive o que é requerido para
a mudança de nível para subsidiar uma autorregulação do estudante, assim
como o estabelecimento de premiações quando necessário);



Fase 5 – seleção das tecnologias que serão usadas para o desenvolvimento do
serious game;



Fase 6 – construção do protótipo do serious game e realização dos testes
pertinentes;



Fase 7 – análise dos testes e implementação de melhoria ao protótipo do
serious game;



Fase 8 – elaboração das estratégias para subsidiar os professores que usarão o
serious game;



Fase 9 – disponibilização, explicação da abordagem didática/funcionamento
do serious game para os estudantes;
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Fase

10

–

(complementar)

documentação/monitoração/avaliação

da

experiência de interação dos estudantes com o serious game e fornecimento de
feedback a todos os atores envolvidos.
Como já foi destacado anteriormente, um dos pontos fundamentais que deve-se atentar
em serious games é para a manutenção da motivação do estudante, levando-o a inúmeras
interações com estes e, consequentemente, à instituição de um percurso de aprendizagem.
Este pode ser configurado numa rubrica (STEVENS; LEVI, 2005). A adoção de uma proposta
de rubrica se deu por sua capacidade de propiciar a descrição do que deve ser considerado,
bem como dos elementos que devem ser observados para evitar problemas de desempenho ao
longo da interação/utilização do serious game.
Tendo em vista as aproximações que envolvem a imersão, a narrativa e a motivação, a
rubrica foi dividida em três partes. Esta estratégia foi adotada para possibilitar o uso isolado
dos elementos motivacionais (imersão – Tabela 2; narrativa – Tabela 3), sendo que a sua
combinação encontra-se expressa na Tabela 4.
Tabela 2. Rubrica para Serious Games a partir da motivação resultante da imersão em
jogos digitais
Considerações
Implementar certo nível de realidade no universo
do serious game para aproximá-lo da configuração
presente no mundo real.
Instituir mecanismos para suscitar o vínculo
emocional do estudante ao serious game.
Fornecer um esquema prévio para que o estudante
possa se inserir no ambiente criado pelo serious
game.

Precauções
Atentar para problemas de usabilidade decorrentes da
inconsistência da interface.
Observar se existe incoerência decorrente da falta de
vinculação entre gráfico/áudio e contexto do jogo.
Verificar se existe equilíbrio entre as informações
apresentadas e o nível de dificuldade do serious game
para não gerar uma sobrecarga informacional, frustrando
o estudante e levando-o a um maior número de erros e à
perda de informações relevantes para a aprendizagem.

Tabela 3. Rubrica para Serious Games a partir da motivação resultante da narrativa em
jogos digitais
Considerações
Apresentar uma estrutura espaço-temporal e
personagens consistentes para que a narrativa presente
no serious game represente uma determinada realidade
(isto exige a definição do tema, argumento e
trama/conflito fundamental).
Buscar o estabelecimento de uma narratividade no
serious game que seja responsável pela configuração
de sentido decorrente da vinculação entre expressão e

Precauções
Evitar a apresentação de elementos sem conexão com
a estrutura da narrativa para que o estudante não seja
desviado da espinha dorsal da trama.
Evitar o desbalanceamento entre narrativa e
interatividade, para que o aprendiz não sinta que está
recebendo informação demais (caso a parte passiva
seja maior) ou que está interagindo sem ter um
feedback narrativo (caso a parte ativa seja mais
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forma (conteúdo estruturado).
Adotar uma maneira de contar histórias (exemplo:
jornada do herói) que permita a evolução da
narrativa/protagonista
juntamente
com
a
autorregulação do estudante enquanto este interage
com o serious game.

evidente).

A associação destas duas instâncias (imersão e narrativa) se desdobra na terceira parte
da rubrica (Tabela 4), que concatena informações de ordem global a serem observadas em
serious games.
Tabela 4. Rubrica para Serious Games a partir da motivação resultante da imersão e
narrativa existentes em jogos digitais
Considerações
Buscar suscitar o interesse de estudante por meio da
apresentação de elementos que podem despertar sua
curiosidade (Ex.: paradoxo, conflito, incongruência,
desafio), sua emoção, causar-lhe surpresa (eventos
inesperados) e/ou permitir a aprendizagem por meio da
investigação.

Configurar a relevância por meio da vinculação do
serious game com uma motivação pessoal do
estudante, ou mesmo motivação instrumental ou de
ordem cultural.

Aperfeiçoar a experiência de sucesso do estudante por
meio da implementação de níveis de dificuldade
crescentes, apresentando as condições requeridas para
a obtenção de sucesso e atinja uma determinada
expectativa.
Permitir que o estudante controle sua performance,
partindo de patamares simples para desafiadores e
fornecer informações sobre seu desempenho, bem
como cumprimento de uma expectativa esperada.
Fornecer feedback informativo, motivacional e
formativo para que os resultados levem à satisfação do
estudante.

Precauções
Evitar o uso excessivo das estratégias associadas ao
interesse para que elas não percam sua eficiência e
significado.
Desconsiderar o nível de habilidade e/ou sistema de
crença ou de conhecimento do estudante, requerido
para a tomada de decisão/ações vinculadas ao
interesse.
Não apresentar diretamente o caminho de resolução de
um desafio ou outro elemento relacionado ao interesse.
Analisar o estudante para não apresentar tarefas ou
responsabilidades que estejam além de suas
capacidades e/ou habilidades, o que leva à
descaracterização da relevância.
Desconsiderar contextos específicos associados a
grupos culturais ou não colocar os pré-requisitos
relacionados às metas tornam o serious game
irrelevante para o estudante.
Não apresentar o que é necessário para cumprir a
expectativa (obter sucesso) ou não receber feedback.

Não fornecer prêmios de maneira seletiva, não
informar e/ou apresentar informações que permitam ao
estudante compreender os motivos que o levam a não
acertar ou obter êxito em determinada tarefa, bem
como não caracterizar a performance necessária para
interagir com o serious game resultam na insatisfação
do estudante.

Com estas rubricas definidas, a utilização de seus preceitos gera um caminho àqueles
que queiram criar serious games imersivos e com a narrativa bem definida.
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Na seção a seguir serão apresentadas as conclusões e os trabalhos que podem ser
decorrentes dos caminhos apresentados no presente artigo para a construção e análise de
serious games.
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
A união de recursos tecnológicos ao entretenimento pode resultar em serious games e
constituir uma estratégia educativa motivacional cujo objetivo é a promoção de uma
aprendizagem significativa.
A partir disto, os serious games podem configurar ambientes dinâmicos que exigem
uma maior participação (atividade) do estudante, o que pode contribuir para a fixação de
conceitos e instituição de uma memória persistente associada. Eles podem, também, facilitar o
trabalho com conceitos não triviais, promovendo desafios crescentes ao alinhar o nível de
dificuldade às habilidades dos estudantes. Da mesma forma, eles envolvem a elaboração de
estratégias para a resolução de problemas, a agilidade para a tomada de decisão, o
refinamento de habilidades psicomotoras, elementos que ocorrem de maneira autorreguladora.
Cabe destacar que estas vantagens dos serious games encontram-se alicerçadas em
recursos como a imersão e narrativas, elementos fundamentais em jogos digitais. Por meio do
estabelecimento de um vínculo emocional intenso o estudante-jogador pode imergir num
universo de aprendizagem, facilitando seu manuseio do fluxo de informações e conceitos
pertinentes ao conteúdo estudado. Este constitui uma das questões centrais a serem
trabalhadas por desenvolvedores de jogos e profissionais da área educacional. Da mesma
forma, é preciso desenvolver um trabalho narrativo que permita ao estudante adquirir
informações conforme estas sejam necessárias, evitando uma sobrecarga informacional. Isso
requer, ainda, a instituição de uma interação proporcional para que o estudante não deixe de
obter informações relevantes, apresentadas de maneira passiva, ao mesmo tempo em que pode
assumir uma postura ativa para obter conhecimentos complementares relacionados aos seus
próprios interesses.
Finalmente, o uso de um DDSG associado a uma rubrica específica para serious
games pode facilitar a análise/construção de destes, instituindo pontos de verificação que
voltem-se para a ampliação da experiência dos estudantes nestes universos.
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Dentre os trabalhos futuros inclui-se o desenvolvimento de um sistema especialista
que possibilite um detalhamento da análise proposta na rubrica, bem das etapas alinhadas ao
DDSG. Isto possibilitará a obtenção de indicadores mensuráveis mais granulares e sugestões
que possam melhorar serious games ao longo de seu desenvolvimento ou mesmo de serious
games já implementados.
Da mesma forma, torna-se premente o desenvolvimento de novas investigações que
permitam alinhar as melhores práticas pedagógicas de uso de serious games no contexto
educacional, sobretudo para Educação a Distância (EaD). Isto permitirá ao estudante
compreender a proposta de uso de serious games, possibilitando uma aprendizagem
significativa ou invés de uma interação lúdica desprovida de objetivo real. Tal proposta
envolverá ainda novas incursões teóricas para desenvolver mecanismos para planejamento das
situações em que o uso de serious games possa ser motivador e não configurar uma obrigação
acadêmica, o que requer também a manutenção do elemento lúdico e imersão, muitas vezes
desconsiderados no âmbito educacional presencial e à distância.
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Resumo: Este texto tem por objetivo discutir a relação entre a juventude e a sua
construção de subjetividade, considerando que esta - como diz Santos (1995) é formada por
uma rede cujos laços se entrelaçam de forma variada e diversificada. Na realidade, queremos
discutir, a partir do contexto atual, onde umas séries de fatores gerais e globais ocorrem,
associando-se estas às questões locais que caracterizam a realidade existente, como esta
juventude vai se desenvolvendo (ou deve se desenvolver) em termos da aquisição dos
conhecimentos/informações, e da formação de atitudes, sentimentos e valores que tecem a
subjetividade. O presente estudo está fundamentado, em especial em Vygostky na medida em
que ele trabalha com as relações que envolve o sujeito e o meio e pela importância às questões
referentes ao pensamento e linguagem.
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INTRODUÇÃO
Poderíamos dizer que a problemática central deste trabalho é a subjetividade e sua
ressignificação, isto é, subjetividade esta percebida na e da juventude, no mundo em que
vivemos onde determinadas dimensões não podem ser desconsideradas, como a globalização,
as novas tecnologias, a política neoliberal e a condição de modernidade (ou, como diz
Lyotard, de pós-modernidade).Assim estamos falando de um tempo caracterizado por esses
aspectos que delineiam um tempo histórico/social próprio e específico. Buscamos, mais uma
vez , o suporte em VYGOSTSKY para compreensão desse tempo sinalizado, enfatizado no
aspecto da cultura.. Esta relação se constitui, as vezes de forma internamente contrária ao que
se pretende na educação, de um modo geral. . Os jovens mais do que atender/motivarem-se
com as perspectivas educacionais pretendidas pela sociedade, elegem seus interesses
particulares ou das culturas que podemos denominar de juvenis e nesse sentido desenvolvem
ou manifestam suas ações. Acresce a esses dados que essas manifestações, por outro lado são
construídas no/pelo cotidiano e nesse amálgama de realizações estão inseridos, o sujeito, a
cultura, o tempo histórico-social, e o contexto da efetivação da ação. Nesse contexto, as
pessoas vivem e convivem no seu dia-a-dia, também, de diferentes maneiras, condições e
possibilidades , com interações presentes e permanents. Em Vygotsky é clara a interatividade
do sujeito com a cultura e como esta cultura vai produzindo o sujeito social. O sujeito é um
efeito da cultura se queremos aproximar Vygtosky das assertivas de Foucault (efeitos dos
discursos) e de Althusser (efeitos de sujeito), pois que o psicólogo destaca o lugar das
interações sociais como espaço privilegiado de construção de sentidos e, portanto, da
linguagem como criação do sujeito, a linguagem torna-se o veículo da construção da
subjetividade. Tornam- se um lugar significativo, nesta relação tanto a questão do pensamento
como a questão da linguagem, na medida em que um realiza o ato de pensar e a linguagem
interpreta e cria as realidades desse pensamento ou da cultura vigente.
Nossa atenção – nesse texto ( fruto das pesquisas que realizamos no Núcleo de
pesquisas da UERJ- Juventude, valores e educação) é para juventude e dessa juventude, o
objeto e objetivo de análise e reflexão é a subjetividade, ou em outras palavras, como ela é
construída ou de que forma é construída se consideramos que a sua existência ocorre em todos
os momentos/lugares/situações em que o eu, o outro, a situação/objeto se fazem presentes.
Localizado o nosso problema, isto é, como a subjetividade vai sendo tecida, queremos
provocar/instigar esta análise, procurando verificar -se é possível - nesta tessitura
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possibilitarmos o favorecimento da autonomia desses jovens, ou em outras palavras, se esta
autonomia independe das intenções de sua efetivação, isto é, se ela ocorre ou não nas pessoas
pela sua simples existência como valor e categoria. A relevância do tema é sinalizada, na
medida em que esses jovens atuando, vivendo os espaços/tempos da escola vivem também, as
múltiplas relações que com o outro, com a Instituição e com a sociedade se estabelecem. A
teia vai sendo tecida pelas múltiplas relações que são estabelecidas, o tempo todo, de
múltiplas formas, com múltiplos sujeitos. O estudo amplia-se quando a subjetividade passa a
ser as subjetividades desses sujeitos atores e artífices do processo educacional. A constatação,
apenas, dos fatos e sentimentos não assegura a condição de melhor ajudar o outro, o jovem o
aluno, no seu processo educacional, como aluno, como pessoa.
Neste texto vamos procurar analisar a produção de subjetividades desses jovens e
como as mesmas são afetadas pelas mudanças ocorridas no mundo atual
JUVENTUDE- A BUSCA DE UM CONCEITO
Ao falarmos de Juventude, imediatamente, dois outros conceitos e/ ou categorias se
aproximam: adolescência e puberdade. Adolescência tem uma dimensão mais psicológica e
representa a fase entre a infância e a idade adulta com características próprias relativas ao seu
desenvolvimento, sua personalidade, seu comportamento, suas mudanças físicas que a
delineiam de uma forma única e própria. A puberdade seria uma categoria mais voltada para a
área das ciências médicas, onde se evidencia uma série de transformações no corpo do
indivíduo, fruto das mudanças hormonais e físicas, propriamente ditas, que o transferem do
período infantil, para a etapa adulta, madura. O termo juventude é mais utilizado numa
concepção sócio-histórico-cultural e agrega as questões da adolescência e puberdade, razão
mais uma vez porque buscamos a fundamentação de Vygotsky. O termo juventude apresentase como porefer~encia das Ciências Sociais, incluindo a Antropologia ( social e cultural), a
Sociologia, a História, a Educação e a Comunicação. Para Socióloga ( Adélia Clímaco,
Carmen Leccardi, Alberto MELUCCI, a juventude transita entre 15 e 24 anos e recebe e
influencia o contexto onde atua. Os estudos antropológicos (Margaret Mead, Daniel Becker,
José Machado Pais, Eric Hobsbawn, C. Caligaris,)apresentam a juventude como uma nova
visão dos elementos culturais, considerando como uma fase enriquecedora o estudo das
culturas juvenis. Para a Psicologia ( Stanley Hall, Erick Erickson, A.Leontiev, A. Aberastury
& M. Knobel a juventude apresenta-se como uma fase natural , quase obrigatória do
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desenvolvimento humano. Embora os psicólogos prefiram o termo adolescência reconhecem ,
entretanto que a juventude é um período vivenciado por todos, entre a infância e a idade
adulta. Para Foracchi (1972) a crise da adolescência, tão apregoada na prática e na literatura
representa um conflito entre gerações e grupos de idades diferentes e concepções de mundo
diferente; já a crise da juventude é um conflito de gerações dentro da sociedade
No que tange aos aspectos sociais a questão da juventude pode ser estudada pela classe
social, pelo grupo étnico, pelo gênero, pela formação, pela atuação em diferentes grupos e/ou
Instituições, pelo grupo econômico, pela localidade, nacionalidade, etc, enfim a plêiade de
caracterizações aqui é muito maior que no critério etário. O que tem sido motivo de discussão,
hoje, é a tentativa de substituir o termo juventude para galera, tribo, grupo, como forma de
garantir maior representatividade da área, uma vez que juventude seria muito abrangente e
complexa. Sustentamos, entretanto, a presença do termo juventude por três motivos que nos
parecem relevantes:
1. existência de uma faixa etária que vai da infância à idade adulta, e, portanto
não pode ser caracterizada como um espaço vazio e que abrange uma
conotação mais ampla que adolescência;
2. 2 - a identificação de características comuns de um determinado grupo, em
uma determinada situação, em um determinado tempo histórico social
3. 3 - a importância deste período como transição, passagem, estruturação que
tem dados próprios, mas tão significativos e profundos que poderiam ser
demarcados como celebração, homenagem e apropriação de um tempo único,
pessoal e intransferível . Otávio Iani, no texto intitulado o Jovem radical
(1962), diz que a Juventude não é apenas uma fase transitória - culturalmente
produzida na vida social das pessoas, consideradas individualmente, em face
dos contextos familiar; a juventude, para o autor, no seu inconformismo juvenil
apresenta um produto possível do modo pelo qual a pessoa globaliza a
situação social. Mannheim (1968) que se preocupou muito com a participação
criadora da juventude na vida social diz que o fator especial que faz do
adolescente ser o mais importante para um novo curso da sociedade é que ele –
ou ela não toma a ordem estabelecida como privilegiada e não tem interesses
implicados seja no nível econômico, seja no espiritual. Para Karl Mannheim
(1968), um outro conceito deveria estar agregado à juventude/adolescência que
é o da geração. Ele definia geração como um fato coletivo como uma forma de
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situação social. Ou seja, da mesma forma que o conceito de juventude é amplo
o conceito de geração não se detém penas no grupo concreto de uma família,
tribo ou seita. O conceito de geração estaria vinculado a uma vivência social
criada a partir de um fundamento natural. Seria então esta geração atual, da
juventude, uma criação natural dos fenômenos e representações sociais da
sociedade, ou seria uma definição do próprio grupo que se intitula juventude.
Isto para educação é muito importante, na medida em que perguntamos se a
juventude da escola é a que socialmente se produziu como tal, ou se a
juventude da escola é pedagogicamente uma etapa que tem como se articular e
trabalhar para e com ela.
Ao discutirmos a questão da juventude, enquanto uma categoria social, estamos
propondo uma análise e reflexão para entender os nossos jovens de forma o mais natural
possível considerando sua cultura, sua história, seus grupos, suas normas, suas regras, suas
relações com os outros grupos, suas manifestações, além de enquanto pessoas
viverem/experenciarem as características específicas no universo do que se denominou
chamar de adolescência. Esta participação da juventude, em grupos, na modernidade já traz
outras características, como afirma Groppo (2000),
Na verdade, a especificidade da juventude na modernidade é a sua adesão prioritária
a grupos juvenis informais ou independentes, qualidade que diferencia a maioria dos
grupos juvenis modernos dos grupos etários homogêneos das sociedades primitivas,
por exemplo,...nos grupos juvenis informais modernos a “ panelinha de
adolescência” avalia cada indivíduo por critérios próprios ao grupo- critérios
universalistas, diferenciados dos valores familiares. ( p47)

Em outras palavras, a cultura, a dimensão sócio cultural nos dá o pano de fundo e
nesta dimensão buscamos compreender ,analisar – para melhor educar- a pessoa deste sujeito,
o jovem adolescente.Procuramos ouvir Erickson, (1976) em especial a questão da identidade,
da crise da juventude; Levisky (1995) que também fala desta identidade; Guatari, e Rolnik
(986) que trabalha a identidade num aspecto cultural; Maffesoli (1996, 1997) que aborda a
identificação e a representação do eu; Abramo (1997) que trabalha a questão das experiências
dos jovens, suas percepções, as formas de sociabilidade e atuação. A questão da Juventude,
em termos da compreensão de sua categoria caminha, também, para autores como Ortega Y
Gasset (1987) que vão procurar compreendê-la à luz dos fundamentos de suas teorias, como
neste caso o relacionamento dos jovens entre si e dos jovens para si. O reconhecimento de
quem é esse jovem, como age e por que age está sendo analisado à luz, também das
dimensões da própria Psicologia, nas suas diferentes abordagens, e da Psicanálise. Nesta,
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especificamente, procuramos mergulhar no universo freudiano para buscar compreender o
significado tão profundo do que é ser jovem; por certo a relação da pulsão de vida e morte se
faz muito presente nesta juventude com um destaque maior para a questão do desejo: o que
faz querer ser jovem, para sempre? Em Aberstury e Knobel (1971) fomos buscar o olhar da
adolescência como um processo no qual ocorrem vários fenômenos intrapsíquicos muito
complexos responsáveis pela identidade já aludida. Eles destacam, por exemplo, a elaboração
de quatro s lutos básicos: a) pelos pais da infância pela identidade infantil: pelo corpo infantil
perdido e pela fantasia da bissexualidade. Com Spósito (1997) fomos buscar, nas suas
pesquisas compreender esta juventude, sabendo que a transitoriedade é o elemento importante
para definir o jovem – da heteronomia da criança para a autonomia do adulto e que são vários
os processos concretos e as formas de abordagem dos que se dedicam ao tema. Spósito (1997)
nos ajuda a refletir quando diz da abordagem do tema, que embora as ênfases estivessem
centradas na Sociologia e na Psicologia da Educação, ainda assim há uma certa fluidez ou
ambigüidade diante de suas matrizes disciplinares (p.16) Além dos autores citados,
poderíamos continuar apontado os demais teóricos , que têm fundamentado nosso trabalho na
especificidades de seus estudos e pesquisas, como Morin ( 1973), Pasolini (1990 ) Hobsbawn
(1995) , Minayo ( 199), Peralva (1997) Levi, G e SCHMIDT, J, (1996) , entre outros.
Concluindo esse eixo, da juventude, e apontando que nossa pesquisa tem se debruçado
a alguns aspectos, em especial desta juventude , como a linguagem e os valores, podemos
dizer que esta juventude pelos nossos estudos se caracteriza por quatro pontos básicos: 1 - a
juventude é uma fase da vida do indivíduo com características próprias e com uma marca
muito profunda; 2 - os jovens possuem características inerentes ao seu próprio
desenvolvimento pessoal, mas extremamente comprometidos com a questão sócio-cultural; 3
- há características de perda na juventude, e de novos ganhos, sendo a busca da identidade sua
marca principal; 4 - os jovens têm dois momentos significativas nesta sua passagem para
idade adulta: as escolhas – profissional/vocacional; sexual, amizade, etc. as manifestações/
representações, isto é, têm que ser igual ao grupo , mas buscam a autonomia e independência.
Neste universo de conhecimentos e saberes estamos cada vez mais aprofundando a nossa
pesquisa e buscando novos autores/pesquisadores para permanência do diálogo, ressaltando o
momento presente, a realidade brasileira e a perspectiva de educação desejada. A juventude,
rica no seu conteúdo e nos seus significados precisa ser mais desvendada para que possamos
em termos educacionais perceber sua realidade e com ela e para ela trabalhar as questões que
a estruturam e a dimensionam no contexto atual.
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SUBJETIVIDADE
O estudo, neste eixo, inicia-se pelo diálogo com Morin (1996) que fala da noção do
sujeito como sendo uma noção extremamente controvertida. Questionando onde existe o
sujeito, o autor vai buscando conhecer melhor esse sujeito, passando pela noção de indivíduo
que posteriormente implicará na noção de indivíduo-sujeito , isto é, a noção que envolve uma
dimensão oriunda da biologia molecular e da genética até chegar à característica da
afetividade que é um rasgo constitutivo do sujeito. Fala-nos que essa noção de sujeito nos
obriga a associar noções antagônicas, como a exclusão e a inclusão, o seu, o ele e o se. Para
isso o autor se vale do pensamento complexo , pensamento esse capaz de unir conceitos que se
rechaçam entre si e que são suprimidos e catalogados em compartimentos fechados (p.55). O
importante em Morin é que ele vai nos falar tanto do pensamento complexo, como da
complexidade que caracteriza o momento presente e nos mostra que o século XX assistiu a
uma invasão da cientificidade clássica nas ciências humanas e sociais.
Expulsou-se o sujeito da psicologia e o substituímos por estímulos respostas e
comportamentos. Expulsou-se o sujeito da história, eliminaram-se as decisões, as
personalidades, para só ver determinismos sociais. Expulsou-se o sujeito da antropologia, para
ver só estruturas, e ele também foram expulso da sociologia...Não obstante, houve alguns
retornos dos sujeitos, retornos às vezes tardios, como em Foucault ou em Barthes, coincidindo
com um retorno do Eros e um retorno da literatura. Más são ali que, em filosofia, o sujeito se
encontra novamente problematizado (p.46)
De um sujeito-individual e humano-fomos caminhando para a compreensão do
conceito de subjetividade que tem na Psicologia, com destaque na Psicanálise um repertório
de significados para sua interpretação. Da psicanálise freudiana à lacaniana vamos procurando
tecer o significado da subjetividade, compreendendo também sua natureza histórica, social e
cultural que incidem nos processos psíquicos do homem aqui incluindo o consciente
individual. Lacan, na suas obras vai falar de três conceitos básicos: o imaginário, o simbólico
e a ordem real, todos eles organizados na e pela linguagem. Nesses conceitos encontramos
uma vasta interpretação para subjetividade. Em Foucault (1987), novo diálogo travamos, na
medida em que o autor é um dos pensadores contemporâneos que mais se dedicou à questão
política da subjetividade. Ele vai procurar os processos sociais de construção da subjetividade
através do conhecimento das categorizações, das instituições, dos mecanismos de inclusão e
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exclusão que produzem os padrões de sensibilidade, os estilos de vida e a maneira/modo de
existir do próprio sujeito.
A grande contribuição da psicanálise, para subjetividade, segundo Habermas (1988),
está na oposição que ela faz ao método positivista e até mesmo ao método hermenêutico
tradicional, como uma interpretação dos valores culturais. Habermas (1988) aponta algumas
contradições da sociedade contemporânea que vão comprometer a própria subjetividade como
os limites da natureza interna-indivíduo e a subjetividade- ou seja um limite antropológico, na
medida em que as crises do sistema socioeconômico e cultural acabaram por gerar uma crise
individual e social da identidade sociocultural. Para Habermas (1989) que apresentou uma
teoria da subjetividade existem três mundos que convivem na mesma contemporaneidade
com limites que não são intransponíveis para o homem, a exemplo do que aponta Agnes
Heller: há um mundo interno que é a própria subjetividade à qual o indivíduo tem
possibilidade de estar presente; mundo social onde vamos encontrar os valores culturais e
morais e o mundo objetivo identificada nos valores culturais e morais. Os três mundos, o
instrumental-objetivo, o normativo-social e o expressivo-subjetivo devem ser vistos como a
base, a raiz da compreensão das formas de organização e reflexão humanas já que elas
traduzem a amplitude das relações entre objetividade e subjetividade.
A subjetividade envolve, então tanto o conhecimento em si, como a emoção, o
simbólico e a representação que o indivíduo faz da própria realidade, assim como o que está
disponibilizado pela sociedade e é apreendido e interpretado pelo individuo. O Eu desse
indivíduo, se relaciona com o mundo tenta compreendê-lo e compreendendo tenta se
compreender, também. Da racionalidade da época moderna, passamos para as incertezas que
caracterizam a pós-modernidade e é nesse universo que a subjetividade se interrelaciona nas
suas diferentes formas e matizes de identificação. A complexidade de entendermos este ser da
subjetividade, hoje, fica mais evidente quando vivemos um período de desconstrução do que
havia até então sido trazido como real e verdadeiro; e é nessa desconstrução que vai se
formando, a construção da subjetividade. A desconstrução das instâncias política e social na
sociedade que temos provoca transformações significativas para o sujeito. A subjetividade ora
é regida pelo autoconhecimento, ora pelas imposições que esta ordem política social traduz.
Ao estudarmos a Juventude - como foco de atenção para a construção desta subjetividade estamos cientes (e procurando responder às questões que nos são colocadas) de três dados
significativos que se juntam, se integram de forma nem sempre precisa e ordenada, mas que
no nosso entender precisam do olhar e da discussão de educadores sobre esta temática: 1 -
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este jovem que vive esse momento da desconstrução para construção, também, está vivendo,
internamente o momento das perdas, dos lutos para novas conquistas; em síntese, ele soma
interna e externamente perdas que precisam ser re-significadas quando passam a ser novas
decisões; 2 - este jovem tem um olhar para si e para o mundo de acordo com as categorias que
ele elegeu de realidade, representação, imaginário, etc; neste espaço toda a problemática, hoje,
da comunicação, da mídia tem um significado muito grande; 3 - este jovem tem na construção
da subjetividade um aparato muito forte que é a subjetividade construída ao grupo de
pertencimento do qual ele faz parte que as vezes supera, bloqueia , intimida a sua própria
subjetividade. Esta é uma subjetividade que precisa ser melhor entendida e não apenas
colocando-a em confronto com a objetividade. Como diz Morin (1996) muitas vezes
cometemos o erro de reduzir a subjetividade, seja à afetividade e à contigência, seja à
consciência.
Fernando Rey, (2003) no seu livro Sujeito e Subjetividade, defende um conceito de
subjetividade que teórica, epistemológica e metodologicamente nada tem a ver com as
correntes filosóficas da modernidade, e sim ela se apresenta com uma complexidade da
organização simultânea e contraditória dos espaços sociais e individuais que a configuram.
Rey (2003) vai nos mostrar que grandes partes das indagações ligadas à subjetividade tiveram
seus alicerces trabalhados a partir dos estudos do cotidiano, das novas psicologias e dos
autores que se dedicaram à pós-modernidade.
O que podemos então, entender é a importância do social e do cultural na construção
desta subjetividade sendo ela provisória ou não. Temos que nos lembrar - que tanto o jovem
como os demais sujeitos - convivem nesta cultura, com outra cultura que lhe está integrada – e
que dela faz parte- que é a cultura da imagem que tem uma função específica no espaço
social, mas também tem uma função preponderante no espaço subjetivo. A imagem atua no
plano da subjetividade ao trabalhar na produção de costumes, valores, gostos, interesses,
vontades, desejos e modos de pensar. Para Guattari (1986)
Essa cultura de massa produz, exatamente, indivíduos:indivíduos normalizados,
articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistema de valores,
sistemas de submissão... não somente uma produção de subjetividade individuadasubjetividade dos indivíduos- mas uma produção de subjetividade social , uma
produção da subjetividade que se pode encontrar em todos os níveis da produção e
do consumo (p. 16)

Em síntese, poderíamos dizer que o conceito de subjetividade abarca diferentes
aspectos e concepções. Posso e devo falar na subjetividade individual, na subjetividade da
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escola, enquanto organização social, na subjetividade encontrada nos diferentes, na
subjetividade da Igreja, dos Sindicatos, etc na subjetividade dos grupos da sociedade
formando uma rede de subjetividades. O encontro das subjetividades - dos jovens e de suas
famílias, ou dos jovens e de seus grupos, ou dos jovens e seus professores - com a variedade
de estímulos existentes nesta sociedade que alguns denominam de espetáculo e que outros
apontam para a mídia traz-nos um gama muito grande de interpretação dessas subjetividades.
Se somarmos a isso que as subjetividades, na sua construção, têm que compartilhar o ideal
esperado pelas organizações e/ou Instituições, pelas exigências comportamentais, pelo
equilíbrio desejado para identidade do indivíduo veremos quão árdua e complexa é a tarefa de
conceituar, compreender e agir da melhor forma possível para que esta construção.
Nossa pesquisa busca dialogar com autores que nos fundamentam o contexto que
temos, a subjetividade que percebemos e os resultados que pretendemos. Reforçamos que o
estudo caminha para a compreensão da subjetividade pelas questões criadas pelo
conhecimento em si, mesmo quando uma experiência não pode ser apreendida pelo
conhecimento e é tomada como resultado de uma opinião (Adorno, 1969). Aqui toda a
problemática e emblemática da mídia se faz presente e novamente, buscamos em Adorno o
entorno para essas questões quando ele nos fala de uma debilidade do ego que vai existir não
por questões meramente psicológicas, mas também sociológicas e objetivas, mostrando-nos a
força do sistema social que pode ameaçar, oprimir e até humilhar o indivíduo. A nossa
pesquisa pretende contribuir para a compreensão das redes de subjetividade que se formam no
dia-a –dia e analisar qual o papel da escola nas inferências e construção da subjetividade,
partindo do jovem, enquanto aluno, ator e sujeito do seu próprio processo histórico social e
cuja ação não depende dele simplesmente, mas da compreensão e do papel de todas as
dimensões da sociedade, na qual ele se insere, inclusive (e muito particularmente da escola).
VYGOTSKY E A JUVENTUDE
Vygotsky não tratou especificamente da juventude, mas o que fundamentou nossa
pesquisa foram as contribuições do autor que podem

( e devem) ser trazidas para melhor

compreensão do estudo em questão
Apontamos, a seguir alguns pontos vygotskianos que estão sendo desenvolvidos pela
pesquisa em tela, com a finalidade de melhor subsidiar os objetivos propostos, ratificando a
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importãncia e o significado que cada proposta/categoria apresenta-se para o nosso estudo.
Identificamos, entre tantas reflexões, as seguintes:















A relação do ser humano com o meio é sempre uma relação ativa e
transformadora;
Para o autor o uso de sistema de signos servem de mediadores ; eles funcionam
como estímulos artificiais por meio dos quais o ser humano controla e regula
sua conduta;
Na medida em que os signos são de natureza e origem social e cultural, os
processos psicológicos superiores serão processos de natureza e origem social
e cultural;
O autor propõe aproximar a explicação das formas mais características de
comportamento humano, não dentro do organismo, mas fora dele, nas relações
que ele estabelece;
Para o autor cada etapa no estágio do desenvolvimento significa um conjunto
de funções psíquicas , as quais mantém relações específicas entre si e um
conjunto de princípios explicativos também específicos entre os quais além dos
fatores biológicos temos os fatores sociais e cultuirais;
Para Vygotsky a linha natural e a linha social cultural do desenvolvimento não
são entendidas como paralelas nem independentes, mas necessariamente,
interrelacionadas;
As linhas social e cultural têm início entre as pessoas, isto é, têm sua raiz
inicialmente no plano da relação com os outros para depois surgirem no plano
estritamente individual.
Inicialmente somo capaz\es de fazer nossas ações sob a supervisão e o controle
de outras pessoas e, mais tarde seremos capazes de efetuar de maneia
autônoma sob nosso controle o que foi8 anteriormente produzido no plano da
interação com os outros.

Nossa pesquisa- em fase de análise dos dados estísticos ( A Ciberidentidade: formação
da identidade dos jovens na rede de conhecimentos da Internet ) e a nova pesquisa já inicada
Culturas Juvenis nos apontam – cada vez mais para a compreensão dos fenômenos da
juventude à luz de uma linha natural , mas principalmente, de uma linha social/cultural onde
Vygotsky se faz presente em vários espaços, idéias e categoria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este texto refletiu sobre a juventude, a subjetividade e a construção da mesma, no
contexto atual. Enfatizou a importância dos estudos de VYGOTSKY ,apresentando alguma
idéias básicas que estão subjacentes ao questionamento pretendido, sinalizando como as obras
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do autor nos permitem avanças em termos do pensamento , da linguagem, mas em especial
nas questões referentes ao meio e as interrrelações que esses jovens promovem.
Observamos, através das leituras realizadas, a importância do estudo da subjetividade-,
evidentemente, esgotando o tema- e como ela se forma, em relação- mais específca- à
juventude. Poderíamos dizer que o ressignificado dessa subjetividade está em não prendê-la ,
interpretá-la apenas ao jovem/indivíduo, como sendo o ele único responsável pela mesma,
mas ao olhá-la à luz dos diferentes aspectos que compõem o contexto socio cultural deste
jovem.
Observamos, também a necessidade de nos dedicarmos mais à compreensão das
dimensões desta juventude, dos laços que ela tem com os diversos aspectos da sociedade e
com as demais fases da evolução humana. Aqui reside o estudo das áreas políticas, sociais,
culturais, históricas que formam o mosaico da sociedade .e como as pessoas interagem nesta
sociedade.
Dois dados têm sido muito identificados nas pesquisas desenvolvidas com os jovens:
um diz respeito à realização pessoal aqui inserindo a questão das relações familiares, de
amizade, de busca de objetivos, da construção de valores e o que envolve as questões do
trabalho, do mercado do trabalho, do emprego e desemprego. Não me parece que a escola
trabalhe muito a formação do aluno/sujeito numa perspectiva que vá além do
conhecimento/instrução; a escola que também vive todo esse momento das grandes mudanças
tem que rever seu posicionamento para não se deter apenas a ensinar a ler, escrever e contar e
sim em formar o cidadão, formar o sujeito. Acreditamos que seja um desafio muito grande,
hoje, educar o jovem numa concorrência com a força da mídia em suas diversas formas de
comunicação; mas há que se pensar e realizar projetos, estabelecer políticas públicas que
ajudem a formação deste jovem, deste aluno numa dimensão maior de conteúdos e valores e
não somente pensarmos nas questões pedagógicas relacionadas ao currículo da escola. O
ressignificado da subjetividade está em acreditar no desafio de uma educação voltada para
uma perspectiva de conhecimento e cultura que esteja além dos muros da escola.
Terminamos, com as palavras de Vygotsky , mostrando que tanto para juventude,
como para todos nós a importância do diálogo- deve se fazer presente para podermos melhor
desenvolver nossas ações e manifestações no significado da relação juventude e subjetividade
e demais relações que se façam presentes na educação.
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O diálogo pressupõe sempre, da parte dos interlocutores, um conhecimento do
assunto suficiente para permitir o discurso abreviado e, em certas condições, as
frases puramente predicativas. Também pressupõe que todas as pessoas estão em
condições se ver os seus interlocutores, as suas expressões faciais e os gestos que
fazem e de ouvir o tom de voz. “.(Pensamento e linguagem.p.110)

Pretendemos continuar com o diálogo com os jovens, com os pesquisadores e especial
no desenvolvimento da aprendizagem, com Vygotsky.
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo empírico sobre sistemas para auxílio ao
ensino de programação. Nesse estudo foram definidas métricas para a análise e escolha do
sistema mais adequado às necessidades dos usuários, dada a grande quantidade de sistemas
com esse enfoque. A escolha de um sistema incompatível com a atividade em questão pode
ocasionar em uma possível perda de produtividade por parte dos alunos/professores. O
objetivo dessa análise foi identificar as principais características dos sistemas, e classificá-los
quanto às reais necessidades dos usuários, potencializando os resultados esperados.
Palavras-chave: Ensino de Programação. Sistemas de Ensino. Métricas de análise.
Abstract: This paper presents an empirical study on systems focusing on learning of
programming. In this study we defined metrics to analyze and select the most appropriate
system to the needs of students and teachers, given the large number of systems with this
approach. The choice of a system incompatible with the activity in question may result in the
lost of productivity of students/teachers. The purpose of this analysis was to identify the main
features of the systems, and classify them as to the real needs of users, maximizing the
expected results.
Keywords: Teaching Programming. Teaching Systems. Metrics of Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
É comum que alunos dos cursos da área de computação sintam dificuldades no
processo de aprendizagem de fundamentos de programação, aumentando assim o índice de
reprovação e desistência em disciplinas desta área, gerando desmotivação e prejudicando o
processo de ensino-aprendizagem como um todo [França et al., 2010].
Soluções vêm sendo propostas para mudar este índice em questão, dentre elas,
sistemas de auxílio ao ensino de programação, que proporcionam ambientes alternativos,
fugindo da rotina de ensino das salas de aula, tornando o aprendizado lúdico e intuitivo e
muitas vezes fazendo os alunos superarem suas faltas de habilidades em disciplinas desta área
[Dantas et al., 2011].
Dentre os trabalhos existentes, podem-se destacar aqueles que focam no ensino
intuitivo, onde o usuário não tem, a priori, a necessidade de ter um conhecimento aprofundado
sobre linguagem de programação trabalhada, dando uma ênfase maior ao entendimento dos
fundamentos em geral.
Porém, com o passar dos anos, a quantidade de sistemas com esse enfoque vêm
crescendo consideravelmente e o que aparentemente surgiu como uma solução acaba se
tornando um empecilho no momento em que o professor ou aluno decide adotar um sistema
como esse para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O problema consiste em,
mediante a vasta quantidade de sistemas, determinar qual o sistema que mais se adéqua às
necessidades do aluno/professor?
Mediante essa problemática, foi feita neste trabalho uma análise dos principais
sistemas disponíveis atualmente sob a ótica educacional. O objetivo dessa análise foi
identificar as principais características dos sistemas, e classificá-los quanto às reais
necessidades dos usuários.
Essa classificação é importante para sabermos se os sistemas utilizados por
alunos/professores são tão efetivos quanto outros, e para identificar antes mesmo de sua
utilização se o sistema a ser escolhido realmente é o mais adequado para determinada
atividade, evitando assim uma possível perda de produtividade por parte dos usuários.
2. MÉTRICAS DE COMPARAÇÃO
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Para determinar qual sistema se adéqua melhor a certa metodologia de trabalho, foram
elaboradas algumas métricas de comparação, que posteriormente foram usadas para classificar
os sistemas trabalhados neste artigo. Verifica-se a seguir: (i) facilidade de uso; (ii) interface
com o usuário; (iii) interação com o código;
2.1. FACILIDADE DE USO
Com o problema do baixo rendimento, desestimulo, e muitas vezes evasão de alunos
de disciplinas de programação, os sistemas atuais procuram uma forma de motivar os alunos
com metodologias que fogem da regra tradicional de ensino [Valente, 1993a]. O que se
procura é fazer o uso de ferramentas lúdicas ou intuitivas, de fácil utilização, motivando o
usuário a construir seu próprio conhecimento.
Para medir a facilidade de uso de um sistema, algumas características foram
verificadas, dentre elas: (i) o sistema possui língua nativa? (ii) o sistema possui tutorial ou
ferramentas de ajuda? (iii) o sistema fornece bloco de comandos pré-definidos?
O grau de facilidade foi determinado de acordo com a quantidade de características
encontras nos sistemas, podendo ser de usabilidade fácil, razoável ou difícil como mostra a
Tabela 1.
Usabilidade
Fácil
Razoável
Difícil

Quantidade de Características
3.
2.
0 ou 1.
Tabela 1. Quadro de Classificação da Usabilidade.

2.2. INTERFACE COM O USUÁRIO
Muito se fala sobre a importância de uma boa interface para a fácil compreensão de
um sistema [Falcão e Gomes, 2007], quando uma interface é bem projetada, ela é
compreensível e agradável aos olhos do usuário, que se sente satisfeito e responsável por suas
ações, ou seja, a qualidade de uma interface é diretamente proporcional à aceitação de um
sistema.
Foi com esse pensamento que algumas características foram julgadas as mais
importantes para a avaliação de uma boa interface humano-computador, dentre elas: (i)
segurança no uso; (ii) cores; (iii) presença de signos; (iv) rigidez;
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Segurança no uso: Para determinar se um sistema possui ou não segurança na sua
usabilidade, deve-se verificar se o mesmo possui funcionalidade que recupere a informação
perdida no caso de bug inesperado no computador [e.g. falta de energia, sistema operacional
defeituoso, etc.].
Cores: O nível de cores em uma interface possui um papel importante para a aceitação
de um sistema, segundo Moreira et al. [2010], se um sistema possui cores neutras, o usuário
irá possuir menor dificuldade para compreender o padrão da interface, evitando muitas vezes
o cansaço visual.
Presença de signos: Os signos contribuem para uma fácil assimilação das
funcionalidades de um sistema, através da percepção cognitiva o usuário irá interagir mais
intuitivamente, relacionando os atalhos presentes com as devidas funcionalidades.
Rigidez: Não é aconselhável um sistema possuir uma interface muito rígida, segundo
Prates e Barbosa [2007], uma interface muito rígida a qual o usuário só possui um caminho a
seguir com pouca possibilidade de cometer erros traz certa frustração ao usuário que se sente
incapaz de seguir novos caminhos, dando ênfase à ideia de que “o sistema manda, o usuário
obedece”.
Em seguida, foi criada uma escala de pontuação para obter a interface que mais
contempla as características descritas acima. Veja o quadro de pontuações na Tabela 2:
Característica
Segurança no uso
Cores
Presença de signos
Rigidez

Pontuação na Escala
Seguro: +1; Não Seguro: +0;
Neutro: +2; Moderado: +1;
Forte: +0;
Forte: +2;
Moderada: +1;
Fraca: +0;
Flexível: +1; Rígido: +0;
Tabela 2. Pontuação das Características da Interface.

Dadas as pontuações em cada característica descrita na Tabela 2, classificaram-se as
interfaces como: (i) interface ideal – 6 pontos; (ii) interface mediana – 3 a 5 pontos; (iii)
interface ruim – 0 a 2 pontos; Conforme a escala abaixo:

Figura 2: Escala de Classificação de Interface

2.3. INTERAÇÃO COM O CÓDIGO
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De acordo com o conceito de rigidez de interface [Ver 2.2. Interface com o Usuário],
um sistema que possui apenas um caminho para resolução de problemas “trata” o usuário
como incapaz. Neste tópico é abordada a flexibilidade dos sistemas quanto à interação do
usuário com o código.
A flexibilidade de um sistema se dá pela forma com a qual o usuário além de trabalhar
com os conceitos e fundamentos de programação via interface gráfica [e.g. fluxogramas,
cenário gráfico, etc.] interaja com o código em tempo de execução, oferecendo um caminho
alternativo para uma mesma tarefa [Prates e Barbosa, 2003] o que facilita na associação da
idéia trabalhada com algoritmos em geral.
Dada a relação da flexibilidade dos sistemas com a interação do usuário com o código,
classificaram-se os sistemas como: (i) interativo; (ii) semi interativo; (iii) não interativo;
Sistema Interativo: Sistema que apresenta visualização tanto da perspectiva do
código, quanto da aplicação via gráfico [e.g. fluxogramas].
Sistema Semi Interativo: Sistema que apresenta apenas a visualização da perspectiva
do código.
Sistema Não Interativo: Sistema que apresenta apenas a visualização da perspectiva
do cenário gráfico ou animação.
3. PRINCIPAIS SISTEMAS E SUAS POTENCIALIDADES
Sistemas de auxílio ao ensino da programação vêm seguindo uma perspectiva de
promover uma interface de fácil interação homem-máquina. Tomando como base os sistemas
de décadas atrás, nota-se um avanço considerável nas interfaces, as quais vêm se tornando
mais intuitivas com o passar dos anos.
Segue abaixo a análise de alguns sistemas de auxílio no ensino da programação, onde
se procurou identificar as potencialidades e os benefícios que estes sistemas proporcionam aos
usuários para o fácil entendimento de um determinado conteúdo fazendo-se o uso das
métricas de comparação [Ver 2. Métricas de Comparação]. Serão abordados quatro sistemas,
escolhidos por serem softwares livres usados para fins educacionais com caráter de ensino
lúdico ou intuitivo, a saber: Scratch, Greenfoot, Alice e BlueJ.
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3.1. SCRATCH
O Scratch [Maloney et al., 2010] é um sistema que possui uma linguagem própria,
inspirada no Logo [Brasão, 2005], esse sistema que possibilita a criação de histórias
interativas,

animações,

simulações,

jogos,

e

músicas,

permitindo

ao

usuário

o

compartilhamento de suas criações via Web. Ele foi desenvolvido para ajudar pessoas acima
de oito anos no aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais, onde através da
teoria construtivista [Sanchis e Mahfoud, 2007], torna o aluno responsável pelo próprio
aprendizado.
Esse sistema utiliza atalhos para operações com códigos pré-definidos, sendo possível
montar o algoritmo com a adição de componentes pré-estabelecidas, possibilitando ao usuário
editar parâmetros como valores de tempo, quantidade ou distância. Essa funcionalidade é
responsável pela motivação do aluno que não possui afinidade com disciplinas matemáticas,
uma vez que, ele não teria a preocupação de se envolver com o código, mas com a idealização
do problema tratado. Outro ponto positivo é a presença de diversos idiomas, inclusive o
português brasileiro.
3.2. GREENFOOT
O Greenfoot é um sistema concebido para permitir que iniciantes adquiram
experiência com programação orientada a objetos, fazendo-se uso da teoria construtivista. Ele
suporta o desenvolvimento de aplicações gráficas na Linguagem de Programação Java e seu
único idioma disponível é o inglês.
O que diferencia o Greenfoot de outros sistemas é o fato do mesmo representar suas
aplicações em um cenário interativo, permitindo a fácil assimilação do usuário com objetos do
mundo real também permitindo que o usuário insira o código fonte através de um editor de
classes, sendo possível criar ou modificar comportamentos, atributos, e métodos de objetos de
acordo com a necessidade do usuário, que também terá acesso a todos eles no cenário do
Greenfoot, conforme ilustrado na Figura 2.
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Figura 2. Editor de Classes e Cenário do Greenfoot.

3.3. ALICE
O Alice é um sistema baseado no paradigma de orientação a objetos, e segue a mesma
linha educacional do Greenfoot [Ver 3.2. Greenfoot], onde ao manipular objetos em seu
“mundo virtual”, os usuários ganham experiências com fundamentos inicias de programação.
O único idioma disponível para esse sistema é o inglês.
Ele é um ambiente de programação 3D que possibilita a criação de jogos e de
animações para contar histórias, através de blocos de comandos pré-definidos, seguindo a
mesma idéia do Scratch [Ver 3.1. Scratch], porém não se limita a operações básicas, sendo
possível manipular objetos como um todo.
3.4. BLUEJ
O BlueJ é uma

IDE (Ambiente Integrado para Desenvolvimento de Software)

para desenvolvimento Java, que mostra a estrutura da aplicação em desenvolvimento como
um diagrama UML, como ilustra a Figura 3, além de fornecer ao usuário suporte a interação e
experimentação, sendo capaz de ilustrar o comportamento dos objetos em memória durante a
execução de um programa. Ele está disponível apenas no idioma inglês.

74

Figura 3. Estrutura da Aplicação via UML e Código do BlueJ.

O BlueJ trabalha de uma forma diferente em relação a blocos de comandos prédefinidos, ele possui uma interface onde o usuário não precisa se preocupar com código, todo
o tempo, e sim com a estruturação de sua aplicação. Através de um menu popup, o BlueJ
promove atalhos para ações previamente definidas pelo usuário [e.g. construtor, métodos,
etc.] ao criar a estrutura, tornando assim o ato de programar menos cansativo, ou seja, sem
precisar trabalhar via código a todo momento.
3.5. JELIOT
Com o mesmo propósito do BlueJ [Ver 3.4. BlueJ], o Jeliot é uma IDE para
desenvolvimento Java, ela é caracterizada por visualizar como os programas em Java são
interpretados, porém baseada apenas em código. Durante a execução dos algoritmos, o Jeliot
executa um “teatro”, dando “vida” ao aplicativo, proporcionando uma fácil visualização de
como funciona o algoritmo, basicamente um modo Debug animado, como ilustra a Figura 4.
3.6. ROBOCODE
O Robocode é um sistema para quem deseja aprender conceitos da linguagem de
programação Java por meio de um jogo. Trata-se de uma arena de combate [Ver figura 5] a
qual os jogadores programam blindados que se enfrentam até que reste apenas um
sobrevivente ou equipe, ou seja, ao invés do jogador manipular o blindado por meio do
teclado/mouse, ele deverá programá-lo para combater por conta própria.
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Figura 4. Teatro do Jeliot.

Figura 5. Arena de Combate do Robocode

Além de ser utilizado para abordar conceitos iniciais de Java, o Robocode também é
explorado em disciplinas de Inteligência Artificial, pois a ideia central do jogo é dar ênfase à
algoritmos por meio da IA.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS
4.1. FACILIDADE DE USO
Scratch: Por apresentar: (i) língua nativa, (ii) tutorial ou ferramentas de ajuda e (iii)
fornecer bloco de comandos pré-definidos, possui a classificação de Usabilidade Fácil.
Greenfoot: Por apresentar apenas tutorial ou ferramentas de ajuda, possui a
classificação de Usabilidade Difícil.
Alice: Por apresentar: (i) tutorial ou ferramentas de ajuda; (ii) fornecer bloco de
comandos pré-definidos; possui a classificação de Usabilidade Razoável.
BlueJ: Por apresentar apenas tutorial ou ferramentas de ajuda, possui a classificação
de Usabilidade Difícil.
Jeliot e Robocode: Por não possuírem nenhuma das características abordada nas
métricas de facilidade de uso [Ver 2.1. Facilidade de Uso], o Jeliot e o Robocode possuem a
classificação de Usabilidade Difícil.
4.2. INTERFACE COM O USUÁRIO
De acordo com as métricas propostas na Seção 2.2, as interfaces dos sistemas foram
classificadas de acordo com a Tabela 3.
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Sistema
Scratch
Greenfoot
Alice
Bluej
Robocode
Jeliot

Segurança no Uso
Não Seguro: +0
Seguro: +1
Não Seguro: +0
Seguro: +1
Seguro: +1
Não Seguro: +0

Cores
Neutro: +2
Neutro: +2
Moderado: +1
Neutro: +2
Moderado: +1
Moderado: +1

Signos
Forte: +2
Fraca: +0
Forte: +2
Fraca: +0
Fraca: +0
Fraca: +0

Rigidez
Rígido: +0
Rígido: +0
Rígido: +0
Rígido: +0
Rígido: +0
Rígido: +0

Classificação
4 – Interface Mediana
3 – Interface Mediana
3 – Interface Mediana
3 – Interface Mediana
3 – Interface Ruim
1 – Interface Ruim

Tabela 3. Classificação das Interfaces.

4.3. INTERAÇÃO COM O CÓDIGO
Scratch: Não Interativo com o código por possuir visualização apenas na perspectiva
dos blocos de comandos.
Greenfoot: Interativo com o código por possuir visualização tanto na perspectiva do
cenário, quanto do editor de classes.
Alice: Não Interativo com o código por possuir visualização apenas na perspectiva dos
blocos de comandos.
BlueJ: Interativo com o código por possuir visualização tanto na perspectiva do
cenário, quanto do editor de classes.
Jeliot: Não interativo com o código por possuir visualização apenas na perspectiva do
editor de classes.
Robocode: Não interativo com o código por possuir visualização apenas na
perspectiva do editor de classes.
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO
A avaliação foi realizada por 20 alunos do 5º período do curso de Licenciatura em
Computação da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), motivo pelo qual tais alunos já
apresentavam experiência em disciplinas de programação, tanto na parte de fundamentos e
conceitos iniciais como na parte avançada, orientação a objetos e padrões de projetos.
O resultado obtido ajudou a classificar os sistemas de acordo com a Tabela 4, tornando
possível a identificação de qual sistema se adéqua a determinada situação, potencializando os
resultados esperados.
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Sistema
Scratch
Greenfoot
Alice
BlueJ
Jeliot
Robocode

Facilidade de Uso
Fácil
Difícil
Razoável
Difícil
Difícil
Difícil

Interface com o Usuário
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Ruim
Ruim

Interação com o Código
Não Interativo
Interativo
Não Interativo
Interativo
Não Interativo
Não Interativo

Tabela 4. Quadro de Classificação dos Sistemas.

Considerado um sistema de fácil usabilidade, de interface mediana e não interativo
com o código, o Scratch se torna indicado para o ensino inicial de fundamentos de
programação, onde não seria exigido, o uso de sintaxes de programação, valorizando o
entendimento de conhecimentos iniciais, o raciocínio lógico e matemático do usuário.
Por ser um sistema de difícil usabilidade, de interface mediana, interativo com o
código, o Greenfoot é indicado para o ensino de programação orientada a objetos, onde é
necessário o uso da sintaxe de programação Java, entretanto, é possível trabalhar com
aplicações pré-definidas, fazendo o uso apenas da parte gráfica do sistema para o ensino de
fundamentos matemáticos e de lógica de programação.
O Alice por ser um sistema de usabilidade razoável, de interface mediana, não
interativo com o código, se torna indicado, assim como o Greenfoot, para o ensino de
programação orientada a objetos, onde seria necessário o conhecimento dos fundamentos
iniciais de programação.
Um sistema de usabilidade difícil, de interface mediana e interativo com o código, o
BlueJ é indicado para alunos que estão iniciando em orientação a objetos, e que possuam
conhecimento dos fundamentos iniciais de programação e da sintaxe Java. O Jeliot e o
Robocode, com usabilidade difícil, interfaces ruins e não interativos com o código são
ferramentas que divergem em suas propostas. O primeiro se torna indicado para o ensino de
programação inicial dando enfoque à visualização do algoritmo como um todo, enquanto o
segundo se baseia em um aspecto motivacional do aluno, porém já requer um conhecimento
inicial em algoritmos e se torna indicado para turmas avançadas ou que cursam Inteligência
Artificial.
Nenhum sistema abordado neste artigo possui uma Interface Ideal, que pode vir a ser
idealizada em futuros trabalhos.

A decisão de qual ferramenta a ser usada depende da

metodologia a ser aplicada ao aluno. Caso se deseje trabalhar com turmas iniciais de
programação, a ferramenta mais indicada é o Scratch, já para turmas avançadas, segue à

78
proposta de trabalho do professor, caso se queira trabalhar com diagramas UML (BlueJ),
diretamente com o código (Greenfoot ou Jeliot), ou seguir a mesma metodologia do Scratch,
mas com uma ferramenta mais avançada para orientação a objetos (Alice), e por fim caso se
busque uma sistema que foque no aspecto motivacional, instigando o conhecimento crítico
reflexivo com foco em Inteligência Artificial, o Robocode.
6. CONCLUSÃO
A quantidade de sistemas com foco em ensino de programação vem crescendo à
medida que novas metodologias de ensino vão surgindo. Com o auxílio dessas ferramentas, é
possível fugir da forma de ensino tradicional, centrada nas regras e não no raciocínio, algo
que os novos estudos tentam combater através de aplicações que exigem cada vez mais o uso
da intuição.
Uma das contribuições diretas deste trabalho é a possibilidade de saber qual sistema
utilizar em diferentes circunstâncias, proporcionando a melhoria na qualidade do aprendizado
por parte dos alunos, o que pode acarretar na diminuição do grande índice de evasão em
disciplinas de programação. Foi possível perceber no decorrer deste trabalho, que o uso das
métricas tornou os alunos mais seguros para adotar os sistemas de acordo com suas
necessidades de aprendizado.
Nota-se, entretanto, que existe ainda a necessidade de utilização de outras métricas,
principalmente que permitam avaliar a eficácia da utilização do sistema no aprendizado, ou
seja, é necessário complementar esse estudo com uma avaliação dos efeitos da utilização
desses sistemas no aprendizado dos alunos.
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Resumo: Este artigo discute e analisa resultados de uma disciplina sobre novas
tecnologias dentro de um curso de especialização em design instrucional, nível de pósgraduação, na modalidade a distância. São discutidos os desafios de se trabalhar temas que se
encontram em acelerado processo de evolução, de forma inovadora e motivadora, para um
público de formação heterogênea. A partir da problematização, cenário, público-alvo e
objetivos foram levantados alguns requisitos que nortearam o projeto dessa disciplina, que são
em síntese: foco em conceitos e paradigmas tecnológicos; senso crítico com relação às mídias
digitais; curiosidade pelo novo; autonomia; redução de distâncias. O projeto resultante, bem
como a abordagem e metodologia adotadas, são apresentados. Na execução da disciplina
procurou-se fazer uso de redes sociais e de outros recursos da “Web 2.0” como complemento
ao tradicional ambiente virtual de aprendizagem. Por fim é realizado um estudo de caso do
último de três oferecimentos da disciplina, cujos resultados, até o momento, têm sido bastante
positivos.
Palavras-chave: Design Instrucional. Novas Tecnologias. Cursos Online.
Abstract: This paper discusses some results of a course on new technologies within a
specialization program in instructional design, graduate level, offered in distance learning
modality. We discuss the challenges of working themes that are undergoing rapid evolution,
in an innovative and motivating way, targetting a heterogeneous audience. Upon problem
modeling, scenario , target audience and goals some requirements were elicited, which guided
the design process of this course. These requirements are: focus on concepts and
technological paradigms; critical thinking with regard to digital media, curiosity for the new;
autonomy; and reduction of distances. The resulting design, as well as the approach and
methodology adopted are presented. In implementing the discipline sought to make use of
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social networks and other resources of the “Web 2.0” as a complement to traditional Learning
Management Systems. Finally we conducted a case study of the last three offerings of the
course and the results so far have been quite positive.
Keywords: Instructional Design. New Technologies. Online Learning.
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1- INTRODUÇÃO
A inovação tecnológica se desenvolve em ritmo exponencial. Se o designer
instrucional tentasse acompanhar e conhecer a fundo cada nova ferramenta ou serviço que
surge não sobraria tempo para desempenhar suas atividades. Estaria sempre atualizado, mas
todo esse conhecimento seria de pouca utilidade. No outro extremo temos aqueles
profissionais que dominam com extrema habilidade determinado conjunto de ferramentas,
com as quais conseguem ter boa produtividade, e não se interessam em, ou até mesmo temem,
ter contato com qualquer novidade. Esses, infelizmente, estão condenados à obsolescência e
quando se derem conta desse fato terão um árduo caminho a percorrer, caso se disponham a se
atualizar. O designer instrucional precisa se equilibrar entre esses dois extremos. Essa foi uma
das preocupações que tive quando convidado a criar e desenvolver a disciplina “Usos das
Novas Tecnologias em Cursos Online” para o curso de pós-graduação lato sensu a distância
em “Design Instrucional”, no Centro Universitário Senac de São Paulo. Sabia que uma
disciplina com esse nome criaria muitas expectativas, as quais dificilmente seriam atendidas,
quaisquer que fossem as abordagens e conteúdos adotados. Não podia também sair pelo
caminho fácil de tentar encantar os alunos com as mais recentes “mágicas” tecnológicas sem
que eles, ao final das atividades, conseguissem passar de público a protagonistas. Tracei então
algumas diretrizes para o design da disciplina: a) apresentar e discutir conceitos e
paradigmas tecnológicos (esses, diferentemente de produtos, serviços e ferramentas, não
mudam ou surgem a todo instante) e seus impactos no processo de ensino/aprendizagem; b)
trabalhar o senso crítico com relação a inovações tecnológicas; c) discutir o verdadeiro papel
das mídias na aprendizagem (que é de “meio” e não de “fim”); d) desenvolver nos alunos a
curiosidade pelo novo e a autonomia para descobrir e se habilitar a utilizar novas
tecnologias, quebrando eventuais barreiras e preconceitos; e) expor os alunos a diferentes
paradigmas tecnológicos; f) mostrar como a tecnologia pode ajudar a reduzir distâncias nas
relações aluno-aluno, aluno-conteúdo e aluno-professor.
Neste artigo apresento o projeto dessa disciplina, sua aplicação e resultados,
discutindo o uso de novas tecnologias e de resultados de pesquisas durante sua realização.
1.1- CONTEXTO
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A disciplina “Usos das Novas Tecnologias em Cursos Online”, com carga horária de
32 horas, é uma das componentes curriculares do curso de pós-graduação lato sensu a
distância em “Design Instrucional”, oferecido pelo Centro Universitário Senac de São Paulo.
Esse curso de especialização, destinado a graduados do ensino superior, possui carga horária
de 370 horas, desenvolvida ao longo de dois anos. Muitos dos alunos já possuem formação
e/ou experiência na área educacional, mas há também aqueles que desejam ingressar na área.
A principal característica do corpo discente é o interesse pela educação a distância, o que é
um ponto favorável para o seu engajamento nas atividades virtuais.
O objetivo do curso, conforme texto apresentado em sua página na Internet é:
“formar designers instrucionais para o desenvolvimento de projetos de cursos
oferecidos via Internet, capacitando-os para selecionarem, organizarem e produzirem
atividades, materiais e produtos educacionais de acordo com as situações específicas de cada
oferta educacional online”. [1]
O curso é realizado a distância, com quatro encontros presenciais obrigatórios, nos
quais os alunos têm oportunidade de se conhecer pessoalmente, ter contato com os
professores e também com a instituição, além de realizar provas e apresentação do trabalho de
conclusão de curso (no último encontro). Possui as seguintes componentes curriculares:
 Introdução à Cultura Digital
 Design Instrucional: Conceitos e Competências
 Usos das Novas Tecnologias em Cursos Online
 Teorias e Abordagens Pedagógicas
 Planejamento Pedagógico
 Gestão de Projetos Educacionais Online
 Processos de Produção em Design Instrucional
 Processos de Comunicação
 Processos de Criação de Roteiros e Hipertextos
 Processos de Criação de Objetos de Aprendizagem
 Processo de Criação de Storyboard
 Avaliação e Validação de Projetos
 Direitos Autorais e Propriedade Intelectual
 Metodologia de Pesquisa
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Ao final, durante o quarto e último encontro presencial, os alunos apresentam um
projeto de design instrucional.
1.2- A DISCIPLINA
A disciplina objeto deste artigo, “Usos das Novas Tecnologias em Cursos Online”,
tem como base o livro-texto “Educação sem Distância: As Tecnologias Interativas na
Redução de Distâncias em Ensino e Aprendizagem” [2], e possui a seguinte ementa:
“Oferece uma visão desmistificada e abrangente do potencial de aplicação as
tecnologias interativas na educação, numa perspectiva de convergência entre educação virtual
e presencial, tendo como mote a interatividade e a redução da percepção de distância.
Apresenta os principais conceitos e fundamentos das tecnologias dos jogos computacionais e
dos ambientes virtuais tridimensionais. Propicia a familiarização com ambientes lúdicos.
Discute o uso dessas tecnologias e conceitos na educação. Apresenta e discute as ferramentas
e ambientes da computação em nuvem e da Web 2.0. Desenvolve trabalhos usando essas
tecnologias. Analisa as tendências tecnológicas que impactarão as formas de comunicação e
interação em cursos online, com destaque para mobilidade, ubiquidade e realidade
aumentada.”
Para atingir os objetivos estabelecidos na ementa acima a disciplina foi estruturada em
4 temas (Conceitos, Jogos, Web 2.0 e Futuro), apresentados e trabalhados em sequência, um
por semana, com uma semana extra ao final dedicada à finalizações dos trabalhos. Os alunos
recebem o livro-texto com bastante antecedência, durante o primeiro encontro presencial,
quando eu apresento a disciplina e dou uma explicação geral sobre como trabalharemos.
O recurso principal é o LCMS (Learning and Content Management System)
Blackboard. Mas além dessa plataforma faço uso de outras tecnologias de uso opcional pelos
alunos, como forma de possibilitar que os alunos vivenciem o uso de algumas das tecnologias
e conceitos que são discutidos na própria disciplina. Para exemplificar o uso de redes sociais
crio um grupo no Facebook, de participação não obrigatória. A grande maioria dos alunos
participa desse grupo, o qual utilizam para trocar informações, colocar e responder dúvidas e
conhecer melhor os colegas. As reuniões presenciais são muito importantes para a integração
dos alunos, sendo que o uso de redes sociais e os fóruns que ocorrem no Blackboard
contribuem para intensificar a socialização. Não há comparação possível entre redes sociais e
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LCMSs. Esses últimos são concebidos sob medida para a gestão e desenvolvimento das
atividades de aprendizagem. Se tivesse que optar certamente ficaria apenas com o
Blackboard, uma vez que no Facebook, rede social mais utilizada pelos alunos no momento, é
inviável até mesmo a realização de um fórum de discussão minimamente organizado e
gerenciável. No entanto conecto a minha disciplina ao Facebook, não pelas ferramentas que
disponibiliza, mas pelo simples fato de que a maioria dos alunos lá se encontram em boa parte
do tempo e a dimensão social do grupo ganha mais dinamismo. Todos os avisos e
comunicações são colocados no Blackboard e enviados por e-mail. Os mais importantes
publico também no Facebook. Nesses casos costumo ter respostas mais rápidas dos alunos
pela rede social do que pelas outras formas de comunicação.
O processo de avaliação é contínuo, com a planilha de notas, contendo os respectivos
critérios de avaliação e as avaliações intermediárias, publicadas online via Google Docs (atual
Google Drive). O emprego desse recurso é também uma forma de exemplificar o uso da
“Web 2.0” na educação. Na medida em que vou avaliando as atividades vejo alunos
acessando a planilha. Dúvidas quanto às notas lançadas são enviadas imediatamente pelos
alunos (via rede social, e-mail ou LCMS), minimizando-se assim, as possibilidades de erro ou
injustiça de minha parte. Outro efeito positivo, característico do processo de avaliação
contínua, é que os alunos acompanham sua própria evolução na disciplina comparativamente
às de seus colegas, podendo tomar providências para sanar eventuais problemas de percurso.
Numa disciplina que trata de temas complexos e desconhecidos por grande parte do alunado,
num tempo bastante curto, a avaliação e feedback contínuos são formas eficientes de se
manter os alunos alertas e engajados, já que não haveria tempo hábil para outras ações de
acompanhamento e atuação para se reverter situações críticas de aproveitamento.
Além das redes sociais e da planilha online outros recursos da Web 2.0 são integrados
às atividades opcionais do curso, como Blogs, Wikis e Second Life (ambiente virtual
tridimensional multiusuário). Mesmo quem não participa dessas atividades opcionais é
beneficiado pelo compartilhamento dos resultados obtidos pelos colegas. Alguns dão
prosseguimento às atividades iniciadas na disciplina, mesmo após seu encerramento.
A seguir são apresentados e discutidos propostas, conteúdos e atividades de cada um
dos quatro temas trabalhados na disciplina.
2- TEMA 1: CONCEITOS
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Neste primeiro módulo são discutidos e analisados conceitos relacionados ao uso das
tecnologias interativas na redução de distâncias em educação. São trabalhados os seguintes
conceitos [2]:
Presença: percepção subjetiva de uma experiência mediada por tecnologia, na qual a
pessoa falha em perceber o papel da tecnologia no processo.[3]
Interação: ações mútuas que ocorrem entre duas entidades (pessoas ou não), sendo
uma parte influenciada pela ação da outra.
Interatividade: característica de quem, ou do que, pode realizar interação; potencial
de interação.
Distância: sensação que é maior quanto menor for a sensação de presença. Pode ser
Espacial (atividade remota ou local), temporal (atividade síncrona ou assíncrona) ou
Transacional [4] (espaço psicológico a ser transposto para se atingir o aluno).
Relações de Distância: a percepção de distanciamento (ou proximidade) do aluno
pode se dar em relação a três principais entidades: Professor, demais Alunos e Conteúdo).
Blended Learning

[5]

: combinação harmoniosa entre atividades presenciais e virtuais,

cujas proporções variam de acordo com as características, necessidades e recursos disponíveis
específicos de cada curso e alunado.
ATIVIDADES
Este módulo utilizou o fórum como ferramenta principal, tendo sido complementado
com leituras e um objeto de aprendizagem multimídia.
A primeira atividade consistiu em cada aluno apresentar o significado intuitivo para os
termos: Interatividade, Presença e Distância. Nesse momento os participantes deveriam
escrever as ideias que lhes vinham à mente, sem consultar dicionários, livros ou internet.
Para realizar a segunda atividade no fórum era necessário antes assistir a dois
pequenos trechos, de poucos minutos, do filme “O Espelho tem duas faces” e comparar as
situações, procurando identificar as diferenças de postura das personagens de professores e
alunos e possíveis fatores que influenciam os diferentes comportamentos e atitudes. Na
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primeira cena um professor de matemática, bastante compenetrado e envolvido com a matéria
não consegue prender a atenção dos alunos. Na segunda uma professora de filosofia interage
com um enorme e repleto auditório, cujos presentes mostram-se envolvidos e interessados no
assunto. Uma terceira atividade pedia para que os alunos relatassem duas experiências
pessoais no papel de aprendizes participando de aulas, palestras ou outra atividade, na
modalidade presencial ou a distância. A primeira delas deveria ser aquela na qual se
lembrassem de ter se sentido muito distante e disperso. A segunda, ao contrário, em que a
sensação tivesse sido de presença, envolvimento e participação. Para cada uma delas
deveriam tentar listar fatores que, em suas opiniões, contribuíram para a sensação de presença
ou de distanciamento, tais como: pessoais, ambientais, tecnológicos, de mídia, de postura do
instrutor ou de metodologia.
Na última atividade, iniciada somente após participação na primeira atividade do
fórum (Interatividade, Presença e Distância) e leitura das referências bibliográficas indicadas,
os alunos procederam a uma revisão dos conceitos intuitivos, à luz da discussão desenvolvida,
e publicaram sínteses dos conceitos.
METODOLOGIA DE MODERAÇÃO DOS FÓRUNS
Os alunos foram informados de que o tutor não participaria na primeira fase de
discussões nos fóruns e que cada aluno deveria comentar pelo menos 3 postagens de colegas,
além de responder a eventuais comentários a suas próprias mensagens. O intuito era deixá-los
mais a vontade para se expressar e interagir. Num segundo momento eu passei a participar
dos fóruns. Nesse ponto, além de avaliar a participação e, em tempo-real, ir lançando as
avaliações na planilha online, comentava as postagens originais dos alunos, instigando-os a
rever ou trabalhar determinados aspectos e puxando novos conceitos, como o de Blended
Learning. A interferência nos comentários e discussões entre alunos se dava apenas quando
houvesse necessidade de alguma correção de rumo, esclarecimentos ou complementações.
Ainda que a cada semana se iniciasse um novo tema, os fóruns do tema 1 ficaram
ativos por 20 dias, correndo em paralelo às atividades dos outros temas. Os conteúdos das
discussões nos fóruns também serviram de matéria prima para trabalhos extras voluntários no
tema 2 (Web 2.0), como glossário e blogs com conteúdos extraídos das discussões. Essas
discussões possibilitaram o desenvolvimento de várias questões importantes sobre
interatividade, presença e mídias na educação, atendendo a vários dos requisitos
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estabelecidos, entre eles o de “discutir o verdadeiro papel das mídias na aprendizagem” e
“mostrar como a tecnologia pode ajudar a reduzir distâncias nas relações aluno-aluno, alunoconteúdo e aluno-professor”.
Foram disponibilizados fóruns, os quais não fazem parte do processo de avaliação,
para assuntos gerais, dúvidas, games e mundos virtuais. Os alunos foram incentivados a
responder dúvidas dos colegas, com o objetivo de se reduzir a distância aluno-aluno[2], tirando
o tutor do papel de centralizador das discussõs. No entanto, esses fóruns eram atentamente
acompanhados por mim, que só intervinha para corrigir informações erradas, completar
informações incompletas ou suprir lacunas não atendidas pelos participantes. Eventualmente
eu fazia um comentário, para que os alunos percebessem minha presença.
3- TEMA 2: GAMES E AMBIENTES VIRTUAIS 3D
Neste módulo são trabalhados os conceitos de Flow (estado no qual se fundem corpo e
consciência para a realização de uma experiência ótima[6]) e de jogos digitais,
problematizando-se sua aplicação na educação com base em referências indicadas[6] [7]
[10] [11]

[8] [9]

.
Foram desenvolvidas duas atividades obrigatórias: uma discussão no fórum sobre o

tema “games e educação” e um trabalho prático de desenvolvimento de um jogo usando a
ferramenta Game Maker, em sua versão gratuita. Para o desenvolvimento do jogo, num prazo
de15 dias, os alunos assistiram a tutoriais em video gravados por mim e trocaram informações
entre si, no fórum e no Facebook. O objetivo era mostrar a viabilidade de um professor
desenvolver um jogo, ainda que simples, e também o potencial de aprendizagem que existe na
própria atividade de criação do jogo. O uso do vídeo assíncrono, em vez de uma apresentação
ao vivo do professor, visou abrir caminho para as possibilidades de auto-aprendizagem das
ferramentas tecnológicas. Hoje encontram-se na Internet tutoriais para virtualmente todas as
ferramentas de software existentes, permitindo que os interessados aprendam em seu próprio
ritmo. Há também comunidades de prática que podem ser acessadas para esclarecimentos de
dúvidas. O desenvolvimento dessa autonomia atende a um dos requisitos traçados para a
disciplina: “ desenvolver nos alunos a curiosidade pelo novo e a autonomia para descobrir e
se habilitar a utilizar novas tecnologias, quebrando eventuais barreiras e preconceitos”.

89
Como atividade extra, os alunos interessados realizaram encontros no ambiente virtual
Second Life

[10] [11] [12]

(Fig. 1). Nesse ambiente cada participante controla um avatar que

percorre um ambiente virtual tridimensional multiusuário e interage com outros avatares e
com objetos virtuais em tempo real. Todo o ambiente virtual é construído pelos próprios
“residentes”, que é como são chamados os usuários desse serviço. Não se trata de um jogo,
mas há uma forte componente lúdica e de diversão em se frequentar tal ambiente.
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Figura 1. Durante visita ao Second Life os alunos puderam, entre outras experiências, realizar
um passeio de asa delta (“foto” tirada pela Profa Isa Seppi, coordenadora da atividade no Second Life).
Outros aspectos explorados nessa atividade foram o trabalho colaborativo e a
percepção de presença[2] . Após essa experiência é quase unânime, ente os participantes, a
conclusão de que é muito forte a sensação de estarmos juntos no ambiente, muito maior do
que em um chat ou videoconferência e muito próxima ao encontro em ambientes físicos.
4- TEMA 3: “WEB 2.0”
Ainda que, do ponto de vista técnico, não exista uma “Web 2.0”, esse rótulo tem sido
bastante utilizado para designar o novo paradigma vigente na Internet [13], a partir de uma
proposta de O’Reilly [14], que congrega algumas características marcantes de como se usa a
internet hoje, tais como computação em nuvem (o processamento é realizado em servidores
conectados à internet e não na máquina do usuário), usuário como produtor de conteúdo e
software como serviço. Em sua maioria gratuitos e integrados a redes sociais, os serviços da
chamada “Web 2.0” possuem enorme potencial para uso em educação e vem ganhando ainda
mais importância com a disseminação de tablets e smartphones.
As atividades neste módulo consistiram em discussão no fórum sobre impactos da
Web 2.0 na educação e uma atividade optativa envolvendo uma palestra em video sobre
objetos de aprendizagem na era da “Web 2.0”. Como atividade extra foi proposto um trabalho
colaborativo (usando ferramentas da Web 2.0 para essa colaboração), para desenvolvimento
de um material a ser publicado na “nuvem” (ex: blog, página no Facebook, espaço no Second
Life, Wikipedia, Prezzi, etc..), a partir dos conteúdos desenvolvidos nos fóruns de discussão.
Por sugestão dos próprios alunos foi adicionada a possibilidade de criação de um glossário
online da disciplina.
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5- TEMA 4: FUTURO
Este módulo atende a três dos requisitos estabelecidos para a disciplina: “trabalhar o
senso crítico com relação a inovações tecnológicas”, “desenvolver nos alunos a curiosidade
pelo novo e a autonomia para descobrir e se habilitar a utilizar novas tecnologias, quebrando
eventuais barreiras e preconceitos”, e “expor os alunos a diferentes paradigmas tecnológicos”.
Foram disponibilizados diversos videos que discutem e apresentam novas tecnologias. Para
esta edição da disciplina foi escolhida a tecnologia de “Realidade Aumentada”[15] para servir
como base para a proposta de um projeto de design instrucional, como exercício de
fechamento deste módulo.
6- RESULTADOS
A disciplina aqui discutida já foi ministrada para três turmas. Em todas tivemos
respostas bastante positivas dos alunos, com boa participação no fórum e nas atividades
propostas. É consenso, no entanto, que o período de 4 semanas é insuficiente para a realização
de todas as atividades originalmente previstas com a dedicação proposta de 10 horas
semanais. A solução adotada, além da inclusão de uma semana adicional para finalização dos
trabalhos, foi transformar algumas atividades em optativas. Dessa forma os alunos que
tenham disponibilidade de tempo e interesse podem se aprofundar mais, sem que os demais
alunos sejam prejudicados.
A última turma, a qual serviu de base para os resultados aqui discutidos, contou com a
participação de 23 alunos.
FÓRUNS
De início os alunos entram nas discussões “por obrigação”, já que há a exigência de
que comentem pelo menos três postagens de colegas. Mas não demora para que as discussões
ganhem vida própria e boa parte dos alunos se envolva e participe fortemente. Em 4 semanas
foram registradas aproximadamente 1500 postagens no fórum da disciplina, praticamente
todas com conteúdos úteis (pouquíssimas postagens do tipo “Concordo” ou “Isso mesmo”).
Isso dá uma média aproximada de 63 postagens por participante (incluindo o tutor). As
intervenções do tutor foram mínimas, apenas para instigar, promover ajustes de rumo,
correções ou complementações.
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Devido ao curto período em que as atividades se desenvolvem nos fóruns de
discussão, qualquer imprevisto na vida particular do aluno pode fazer com que sua
participação em determinadas discussões seja prejudicada. Nesses casos ofereço a
possibilidade de desenvolvimento do trabalho extra, que transforma os conteúdos dos fóruns
em material para a “Web 2.0”, como compensação. Assim, mesmo não tendo participado
intensamente das discussões, o aluno pode se inteirar de tudo o que foi discutido e se
“recuperar” na disciplina.
JOGO
Alguns alunos ficam assustados ao saber que precisarão aprender e desenvolver um
jogo sozinhos. Mas costumo informá-los que o objetivo não é a criação de um jogo
educacional, tampouco um jogo com muita complexidade, bastando que mostrem ter
conseguido “dominar” a ferramenta. Quando percebem a facilidade da ferramenta se animam
e alguns chegam a fazer jogos bastante interessantes. Dificilmente algum aluno não consegue
chegar a um joguinho funcional. Ao final a avaliação é predominantemente positiva.
AMBIENTE VIRTUAL 3D MULTIUSUÁRIO
Apenas uma pequena parte da turma se aventurou no Second Life. Nenhum deles tinha
experiência nesse ambiente, mas todos gostaram e conseguiram aproveitar a oportunidade.
Todos conseguiram perceber como a sensação de presença é forte e como se identificam com
seus avatares. Pelo menos três alunas pretendem continuar a frequentar o ambiente e planejam
utilizá-lo em atividades educacionais. Os participantes compartilharam suas impressões e
imagens captadas no ambiente virtual com os demais colegas, via fórum e redes sociais.
Vários dos não participantes se mostraram interessados em conhecer melhor essa nova mídia.
WEB 2.0
Os participantes foram bastante expostos às tecnologias e ferramentas da Web 2.0 ao
longo da disciplina e descobriram um grande potencial a ser explorado no design instrucional.
Algumas dessas ferramentas foram experienciadas no papel de alunos (como Google Docs
(atual Google Drive), Facebook, Wikipedia, Youtube, Delicious, entre outras), outras como
designers, para o desenvolvimento de suas pesquisas e trabalhos na disciplina. Devido ao
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pouco tempo disponível não houve grande aprofundamento em questões conceituais, mas os
interessados poderão prosseguir seus estudos a partir da vasta bibliografia fornecida.
FUTURO
Este tema é o que deixa mais sensação de “quero mais” nos participantes. Na
impossibilidade de se cobrir tema tão vasto procura-se pelo menos despertar a curiosidade e
incentivar os alunos a se manter conectados com pesquisas e inovações tecnológicas.
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
Ao final do último oferecimento da disciplina foi enviado um link aos alunos, por
meio da ferramenta “Formulário” do Google Docs (atual Google Drive), uma pesquisa de
avaliação da disciplina, anônima e voluntária. No prazo de três dias, quando a análise a seguir
foi realizada, 10 alunos já haviam respondido. Os resultados forma os seguintes:


Média de dedicação: 13,4h semanais distribuidas em 4,1 dias;



Duração: adequada;



Volume demandado: adequado;



Conteúdo: adequado e suficiente (com sugestões de ampliação nos temas Web
2.0 e Objetso de Aprendizagem);



Material: adequado (2 alunos consideraram adequado e insuficiente);



Temas mais importantes: T1 (Conceitos) e T3 (“Web 2.0”);



Percepção de proximidade (0 = total distanciamento; 5 = ótima



proximidade): Aluno-Aluno=3,7; Aluno-Conteúdo=4; Aluno-Tutor=4,1;



Mídias (0 = péssima; 5=ótima): Fórum= 4,5; Jogo= 4,1; Video= 4,3;



Textos= 4,6; Multimidia= 4,3; Second Life= 4,2; Blackboard= 2,9;



Facebook = 4,9;



Aprendizado (0 = péssimo; 5=ótimo): 4,5;



Motivação (0 = péssima; 5=ótima): 4,5;



Avaliação Geral da Disciplina: 4,5;



Pontos fracos: carga horária apertada; Blackboard;



Pontos Fortes (alguns): “temas”; “sensação de presença”; “Fórum e resposta do
tutor a todos (tratamento individual)”; “atividades extras”;
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Trechos de alguns depoimentos: “Gostei muito da disciplina”; “Esta disciplina
fez com que eu me interessasse ainda mais por tecnologia”, “Participei mais, me
encontrei no grupo e no tema, me organizei quanto ao tempo e dedicação e foi
uma excelente experiência!”; “Foi uma experiência positiva, porém como não
absorvi tudo o que era necessário por questão de tempo e, principalmente, por
desconhecer os assuntos, sinto insegurança.”; “Acredito que me fez refletir sobre
novas formas de ensino em ambientes virtuais e a experiência com game me fez
ter “paciência” e experimentar novas possibilidades.”

7- CONCLUSÃO
Neste artigo apresentei uma experiência de inovação no ensino de tecnologia para
designers instrucionais, em nível de especialização na modalidade a distância. Foram
apresentados o contexto, os objetivos da disciplina e a metodologia utilizada. Os resultados
dessa experiência têm sido bastante positivos, como mostrado nas análises e pesquisas
apresentadas. A integração de recursos de LCMS tradicional (Blackboard) a ferramentas da
Web 2.0 e redes sociais para a realização da disciplina trouxe bons resultados, em especial por
serem tais ferramentas objeto de estudo da própria disciplina. Após o oferecimento para três
turmas estou no momento trabalhando na reformulação do projeto, a partir dos resultados
alcançados e das possibilidades de melhoria existentes.
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