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RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar as contribuições dos games, em especial do In
situ, para os processos de ensino-aprendizagem, de acordo as concepções teóricas
pesquisadas, no contexto do Campus II da UNEB, devido ao fato de esse game ter se
revelado, nos Beta tests, como um artefato capaz de potencializar reflexões sobre as
concepções relativas a tais processos. O problema da pesquisa foi formulado com a
questão: Quais as contribuições do game In situ nos processos de ensino-aprendizagem
dos licenciandos em Ciências Biológicas da UNEB, Campus II? A pesquisa foi
realizada em um contexto de formação inicial desses sujeitos, num processo didático
pedagógico que durou aproximadamente dez meses de Beta tests com o game em
questão. Utilizou-seu ma abordagem qualitativa, com pressupostos do paradigma
participativo, a partir da técnica da entrevista com grupo focal, constituído de quinze
licenciandos. As informações foram tratadas através da técnica de análise de conteúdo
do tipo temática e validada com os copesquisadores licenciandos. Os alunos acreditam
em práticas inovadoras de ensinar e aprender, diversas das vivenciadas na graduação.
Foi constatado eles acreditam no potencial dos games e os usariam em suas práticas, a
depender do contexto (do jogo, do aluno e do professor), com criticidade e consciência,
pois não é o uso do artefato que inclui ou exclui digitalmente o indivíduo na cultura
digital e nos processos de aprendizagem, e sim o uso que se faz dele. Percebeu-se, no In
situ, o seu caráter potencializador para aprendizagens em ciências e biologia e para as
complexas aprendizagens da docência, pois os alunos se dispuseram a pensar e a
discutir sobre como ensinar os conteúdos disparados pelo game. Entretanto, os sujeitos
asseveraram que se deve pensar nos games para além dos conteúdos e se deve levar em
consideração a ação do sujeito professor para além desses artefatos. A prática
pedagógica é o dispositivo mais caro do professor nos processos de ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: processos de ensino-aprendizagem; games e o In situ; práticas
pedagógicas e TIC; formação inicial; ciências e biologia

ABSTRACT

This research had goal to evaluate the contributions of the games, especially the In situ
to the processes of teaching and learning, according to theoretical concepts studied in
the context of the UNEB Campus II, due to the fact this game have been revealed, in
Beta tests as an artifact capable of potentiating reflections on the concepts related to
such processes. The research problem was formulated with the question: What are the
contributions of the game in situ in the teaching and learning of undergraduates in
Biological Sciences from UNEB, Campus II? The survey was conducted in the context
of initial training of these subjects in a didactic pedagogical process that lasted about ten
months of beta tests with the game in question. We used a qualitative approach with the
assumptions of the participatory paradigm, from the interview with the focus group,
consisting of fifteen undergraduates. The data were treated by the technique of analysis
of thematic content and validated with co-researches undergraduates. Students believe
in innovative practices of teaching and learning, many of the experienced graduation. It
was noted they believe in the potential of games and would use them in their practices,
depending on the context (the game, the student and the teacher) with criticality and
awareness, it is not the use of the artifact that includes or excludes digitally on the
individual digital culture and learning processes, but the use made of it. It was noticed
in the In situ, his character potentiating for learning in science and biology and the
complex learning teaching, as students were willing to think and discuss about how to
teach the content triggered by game. However, subjects asserted that one should think of
the games beyond the content and should take into account the action of the subject
teacher in addition to these artifacts. Teaching practice is the device more expensive
teacher in the teaching -learning process.

Keywords: process of teaching and learning, games and the In situ; pedagogical
practices and TIC; initial training; sciences and biology.
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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação – Os processos de ensino-aprendizagem e os games1:
considerações sobre o In situ2 no curso de Ciências Biológicas da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), Campus II – apresenta os resultados de uma investigação
sobre o processo de utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
em especial, os games, nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos no curso
de formação de professores de Ciências e Biologia da referida instituição.
Tal pesquisa visava a acompanhar as mudanças qualitativas que as TIC
imprimiram no processo educativo dos estudantes, levando em consideração a
criticidade e a autonomia desses sujeitos.
O In situ mostrou ser um artefato potencial, um dispositivo3 que favorece
reflexões sobre as concepções relativas aos processos de ensino-aprendizagem. Os
sujeitos vivenciaram e viabilizaram coletivamente suas aprendizagens da docência,
discutindo como e o quê ensinar durante o processo realizado com o game In situ.
No primeiro capítulo, descrevemos o caminho de construção do objeto da pesquisa,
fazendo o levantamento dos motivos que nos levaram a escolher a mediação dos games
para os processos de ensino-aprendizagem como objeto de estudo.
Apresentamos esses artefatos culturais, alguns games de Biologia e algumas
experiências educativas com o game In situ, sua equipe de desenvolvedores e os
documentos produzidos durante o processo de produção e validação do game, de forma
a trazer o cenário da cultura digital como pano de fundo para o processo de inserção de
tal artefato no Campus II. Esse capítulo, além da formulação do problema, delineia o
objetivo geral do estudo e apresenta as três abordagens a serem exploradas no
referencial teórico, com tessituras sobre as vertentes do ensino de ciências como fatos
interligados.

1

A categoria games, neste trabalho, é usada como sinônimo de jogos eletrônicos, videogames,
videojogos, jogos digitais ou simplesmente jogos.
2
In situ é o nome escolhido para o game que trata de aspectos de imunologia, demonstrando uma invasão
dos microrganismos patógenos, bem como a luta dos leucócitos, dentro do corpo do avatar.
3
Apesar de tratar os games ora como artefatos ora como dispositivos, assumimos essas duas expressões
como sinônimas. Os dispositivos de aprendizagem ou dispositivos midiáticos apresentam uma perspectiva
triádica, onde estão em destaque a sociedade, a tecnologia e a linguagem. Maiores informações: KLEIN,
2012.
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Por fim discutimos o cenário pedagógico em que as TIC – em especial os games –
adentram. Essa discussão será feita à luz de autores como: Alves (2003; 2004; 2007;
2010), Pozo e Crespo (2009), Moita (2006;2007), Hetkowski (2004; 2009) e Bernat,
(2008), dentre outros.
No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico edificado para balizar as
análises dos dados, contemplando os processos de ensino-aprendizagem com base nos
modelos educativos que inspiraram a lógica de desenvolvimento dos games, discutida
por Gros (2008). Discutimos a corrente behaviorista e a humanista – fazendo uma
prévia sobre o movimento escolanovista no Brasil –, bem como sobre o construtivismo.
No construtivismo, focamos o sociointeracionismo de Vygotsky, afunilando o tema para
as vias da participação.
No terceiro capítulo, delineamos a trilha metodológica que levou à
sistematização dos dados em categorias de análise, tornando possível a discussão dos
resultados deste estudo. Foi utilizada a abordagem qualitativa à luz de autores como
Bogdan e Biklen (1994) e Denzin e Lincoln (2006). Os últimos autores trazem alguns
pressupostos do “Paradigma Participativo” propostos por Heron e Reason (1997), com
os quais comungamos. Foi empregada, com os sujeitos participantes desta pesquisa, a
técnica do grupo focal, a partir da qual foram analisados os discursos, com as
ferramentas da análise de conteúdo, seguindo os pressupostos de Bardin (1977; 2011),
André (1983) e Amado (2000). Apresentamos uma Lista de temas (apêndice) e um
Quadro síntese estruturante das categorias, com os dados validados com os sujeitos da
pesquisa.
No quarto capítulo, discorremos sobre os resultados, as análises e a discussão dos
dados, com aporte das teorias que embasaram este estudo e levando em consideração a
mediação dos games (em especial do In situ) para os processos de ensinoaprendizagem.
Nas considerações finais, apresentamos algumas proposições que, mesmo não
conclusivas, esperamos possam contribuir para estudos na área e áreas afins, em relação
aos games. Apontamos dificuldades, possibilidades e impossibilidades do trabalho com
games para os processos de ensino-aprendizagem, além de esboçar os limites teóricometodológicos encontrados nessa jornada, de forma a balizar caminhos para novas
pesquisas.
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1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA

1.1 A CHEGADA DOS GAMES NA UNEB, CAMPUS II
“Somos livres, na medida em que agimos sabendo o que pretendemos obter.”
(DEWEY, 1967, p. 9).

No contexto da sociedade contemporânea, com o advento das TIC, experimenta-se a
cultura digital, que aflora nos fazeres dos sujeitos ao vivenciarem as diversas interfaces
culturais disponíveis. Tais tecnologias, em especial os games, são artefatos tecnológicos e
culturais utilizados pelos jovens. Tais artefatos podem potencializar a inserção e a imersão
desses sujeitos numa cultura apresentada pelas mídias. Nesse ambiente, os jogos, como
“tecnologias intelectuais”, transformam a ecologia cognitiva dos sujeitos, suas concepções
perante o mundo e os outros homens, a partir de processos convergentes (LÉVY, 1998 apud
ALVES, 2006, p. 146).
A escolha do game In situ4 como objeto de mediação para os processos de ensinoaprendizagem se baseou na compreensão de que tal game poderia dinamizar as aulas dos
licenciandos e futuras aulas desses alunos no Ensino Básico, tornando-as atrativas e
desafiadoras. O objetivo geral traçado visava a avaliar as contribuições dos games – em
especial do In Situ para os processos de ensino-aprendizagem no contexto estudado.
Nesta pesquisa, buscou-se conhecer e desvendar o objeto desde o seu processo de
desenvolvimento (produção), reforçando, nos alunos, a importância da participação5 em todo
o processo de construção do game – que constituiu o contexto para a pesquisa – durante três
semestres, no curso de Ciências Biológicas.
Durante nossa graduação na UNEB, não vivenciamos nenhum trabalho, aula ou atividade
com o uso das TIC. Docente há quase 26 anos em vários níveis de ensino e atuando dez anos
no ensino superior nessa universidade, também não presenciamos nenhuma ação de inserção
das TIC nos currículos, observando apenas trabalhos pontuais nossos e de poucos professores
com práticas pedagógicas que se arriscavam, numa união de esforços.
4

Para baixar, acessar:: < https://dl.dropbox.com/u/6063368/InSitu_1.0-3.zip>.
Participação é um conceito polissêmico. Segundo Haguette, é “uma ação reflexionada em um processo
orgânico de mudança, cujos protagonistas são os pesquisadores e a população interessada na mudança.” (2005,
p.163).
5
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Sentimos entusiasmo com a possibilidade de inserir os games no Campus II. Tal
necessidade, de trabalhar com as TIC, decorreu, inicialmente, da experiência nos cursos de
disciplinas como aluna especial, no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEduC), no Campus I, em 2008. Tal experiência nos conduziu a
leituras diversas sobre tecnologias e sobre docência universitária – o que me nos inquietou
como docente –, bem como através de visitas ao site do grupo de pesquisa Comunidades
Virtuais6 (GPCV).
Em consequência de tais estudos, concorremos a alguns editais que tinham os games
como alvo o trabalho. Dentre eles, destacamos o Sistema de Informação e Gestão de Projetos
(Sigproj), Edital PROEXT7 2010, nº 5, para o qual convidei a professora Drª Lynn Alves por
e-mail, tendo sido esse projeto aprovado com restrição, devido à falta de planos dos
estagiários.
Houve aprovação também, no Plano Operativo Anual (POA), em 2011, no nosso
departamento – Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET II) –, de um projeto de
nossa autoria sobre games, denominado O Estágio de Biologia e as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC): construção de games para o Ensino Médio, cujo objetivo
era equipar uma sala e montar uma equipe para a construção de games para o ensino do
estágio de Biologia, com ajuda de uma equipe técnica – de design, roteiro e programação – do
Campus I.
Além disso, nosso projeto de Dedicação Exclusiva8 (D.E.) da UNEB envolve, dentre
outras linhas, a orientação de alunos em investigações com as TIC. Esse projeto foi suspenso
durante o nosso curso de Mestrado.
Apesar da vontade de estar em contato com as TIC no nosso trabalho e de buscar
possibilidades de mudanças consubstanciais na nossa prática e na dos licenciandos,
enfrentávamos dificuldades, pelo fato de nascer numa época (de 1965 a 1976) em que não
tínhamos intimidade com os jogos eletrônicos. Essa geração foi denominada “Geração Babybust” e incorretamente chamada por Douglas Couplant de “Geração X”, conforme afirma
Feixa (2008), ou seja, uma geração de exclusão cibernética.
6

O grupo foi criado inicialmente com ênfase no tripé pesquisa, ensino e extensão e ao longo dos últimos oito
anos passou por momentos de reestruturação, na medida em que teve aprovado projetos nas agências de fomento
como a FINEP (2006-2009) e FAPESB (2007-2010) para desenvolvimento de jogos digitais voltados para a
educação. Maiores informações consultar o site: Comunidades Virtuais. Disponível em:
<http://www.comunidadesvirtuais.pro.br./g.php>. Acesso em 15 jul 2012.
7
Pró-Reitoria de Extensão.
8
A resolução que trata do projeto de dedicação exclusiva (D. E.) é a resolução nº 345/2005 e está disponível no
site da Uneb, no site:< http://www.uneb.br> .
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Acreditamos no caráter potencializador dos jogos nas aprendizagens, ainda mais
considerando que os jovens já nascem convivendo com esses artefatos. Essa nova geração de
jovens, nascidos de 1977 a 1997, imersos nas tecnologias, é denominada de “Geração Baby
boom eco” (FEIXA, 2008). Na visão tapscottiana, ela seria a “Geração Net”, “Geração
Navegante” ou “Geração YO YO”, pois os jovens experimentam uma grande metamorfose na
cultura digital e anunciam as mudanças nessa nova era.
Feixa (2001) afirma que a primeira geração de jovens do século XXI é denominada de
“Geração @”9, pois ela acompanha essa emergência da cultura digital na sociedade da
informação. Outras denominações já foram criadas para explicar essa geração imersa nas
tecnologias.
Entendemos que nossos jovens estão saindo do lugar de consumidores para o de
produtores, amparados na conectividade e na colaboração, tendo como base as mídias digitais,
o que a caracteriza como “Geração C” (geração conectada todo o tempo), um conceito
pankraziano com o qual comungamos e que caracteriza bem nossos jovens.
Sempre trabalhamos com Biologia e Ciências no Ensino Básico, constatando como era
prazeroso – e, ao mesmo tempo, difícil – planejar aulas atraentes para promover um bom
aprendizado. Verificávamos que, muitas vezes fora da escola, a maioria dos alunos se
mostrava motivada com a possibilidade de jogar, de resolver problemas, de aprender com suas
experiências, com os outros e com tais artefatos. Mas não vivenciamos a experiência de
trabalhar com jogos digitais na escola básica.
Nossa influência mais marcante com os games decorreu da observação de filhos – desde
crianças e até hoje –, sobrinhos, e também hoje minha nora, que jogavam muitas horas por
dia. Interessante é ver a paixão e o desejo desses jovens com os jogos eletrônicos, e como
aprendem com eles (GEE, 2004; BERNAT, 2008; GROS, 2008; GRUPO F9, 2008;
MORENO, 2008) e ajudam a resolver os problemas propostos (BERNAT, 2008).
Quando surgiu a possibilidade de cursar o Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias
Aplicadas à Educação (GESTEC), nosso projeto era trabalhar com os games na UNEB, no

9

Mattar em depoimento em rede social assevera: “O Marc Prensky desenvolveu (e já revisou) o conceito de
nativos digitais. Diferenças marcantes entre a forma de pensar e aprender dos imigrantes e nativos digitais
provocariam (e já provocaram) uma revolução na educação, exigindo novas metodologias de ensino. Ao
conceito original do Prensky podemos acrescentar uma nova fissura com a geração que nasceu imersa na
mobilidade. Cidadãos digitais que se comunicam em movimento por redes sociais: isso teria mesmo que
desembocar em uma revolução política, já que os políticos que nos representam hoje foram educados na era do
papel. Não há mais canais de comunicação, não há mais comunhão de visão de mundo”. Disponível em <
https://www.facebook.com/joaomattar?fref=ts>. Acesso: junho 2013.
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Campus em que trabalhamos e promover a formação de uma equipe de desenvolvimento – já
que havia recursos, com o projeto aprovado no Plano Operacional Anual (POA).
Porém, recebemos um game de Biologia, desenvolvido pelo GPCV, para fazer a
validação, retroalimentando a equipe de desenvolvedores – o In situ. Escolhemos, como locus
para testá-lo, nosso campo de trabalho e, para sujeitos, uma turma que se mostrou disponível,
e acompanhamos todo o processo de validação do game, como pode ser verificado em artigos
submetidos no ano de 201310 a uma revista eletrônica indexada, além de apresentação no
Seminário de Jogos Eletrônicos Educação e Comunicação.
Foi muito importante o processo de acompanhamento da produção (desenvolvimento)
do In situ e da validação, desde os primeiros protótipos, submetidos aos Beta tests11.
Analisamos os dados para melhoria do game, bem como validamos os resultados com os
sujeitos da pesquisa, com outros alunos colaboradores e alguns professores do Campus. Beta
test é um tipo de “teste de aceitação” antes da implantação do software. Trata-se de um dos
mais importantes testes de aceitação, pois novos recursos são colocados e os bugs são
corrigidos. O objetivo de tais testes de aceitação é verificar se o software está pronto e pode
ser utilizado pelos usuários finais para executar as funções e as tarefas para as quais foi
criado.
O teste beta ou Beta test é o menos controlado dentre as três estratégias de teste de
aceitação (aceitação formal, teste alfa e teste beta). Nesse tipo de teste, a quantidade de
detalhes, os dados e a abordagem adotada são de inteira responsabilidade do testador
individual. Cada testador é responsável por criar o próprio ambiente, selecionar os dados
correspondentes e determinar as funções, os recursos ou as tarefas a serem exploradas. Cada
um deles é responsável por identificar os próprios critérios que o levarão a aceitar ou a rejeitar
o sistema no seu estado atual.
Durante o processo, houve um sentimento de pertencimento do game para as ações
pedagógicas da pesquisadora e dos sujeitos estudantes. Além de testarem as duas fases do
game, com preenchimento de questionários no que se referia à qualidade, à jogabilidade e ao
conteúdo do jogo, os alunos planejaram ações para oficinas com os temas incitados pelo game
10

Um artigo aceito pela Revista Metáfora Educacional- RME (ISSN 1809-2705), versão online (http://www.valdeci.bio.br/revista.html), indexada, em 2013: O game In situ e a aprendizagem experiencial
do jogar: desvendando seu potencial didático-pedagógico. Outro artigo enviado ao IX Seminário de Jogos
Eletrônicos, Educação e Comunicação: Os Beta tests na validação do In situ: um processo interdisciplinar no
desenvolvimento
de
um
jogo
digital
com
fins
educacionais.
Para
baixar,
acessar:
<http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2013/trabalhos-aprovados/>.
11

Conceitos: Teste de aceitação. Disponível em:
<http://www.wthreex.com/rup/process/workflow/test/co_accte.htm> Acesso em 16 Jul 2012.
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e uma equipe aplicou-o em oficina para o ensino de Ciências num componente curricular de
prática pedagógica.
Todo esse contexto gerou intimidade com o objeto, sendo prazeroso e confortável aplicar
o instrumento de análise desta pesquisa, em momento posterior, mediante a técnica do grupo
focal. A produção do game In situ não se caracterizou como foco desta pesquisa, e sim como
uma atividade educativa no campus durante seu processo de testagem, o que compôs o
contexto da chegada desse artefato tecnológico. O processo de validação durou dez meses,
tendo como produto o game pronto e dois artigos que demonstram o Beta test e as
possibilidades pedagógicas do jogo, as orientações pedagógicas e a revisão do Game Design
Document (GDD) do game. Tais documentos serão detalhados ainda nesse primeiro capítulo.
Essa foi a primeira fase do processo para inserção da pesquisa no Campus: a fase de
desenvolvimento do jogo. Pronta essa fase, iniciamos a segunda fase, cujo resultado se
constituiu nesta dissertação: a fase da pesquisa, que surgiu do contexto de produção.12
O referido trabalho foi norteado pelo seguinte problema: Quais são as contribuições do
game In situ nos processos de ensino-aprendizagem dos licenciandos em Ciências Biológicas
da UNEB, Campus II?
O tema games é complexo, assim como as aprendizagens potencialmente suscitadas
por esses artefatos culturais. Com o game In situ, pretendeu-se desenhar os caminhos dos
processos de ensino e de aprendizagem adquiridos pelos copesquisadores durante esse
percurso, bem como revelar se essa atividade foi ou não prazerosa, o que dependeu da
implicação dos sujeitos no processo.
É necessário então – no corpo deste trabalho – problematizar sobre os games nos
espaços educativos, no contexto da cultura digital, apresentando o game In situ, bem como
trazer outros cenários que apontam o caráter de crescimento exponencial desses artefatos: os
estudos, a indústria e as pesquisas.

1.2 O FENÔMENO CULTURAL DOS GAMES NO PROCESSO EDUCATIVO
Deixe-me começar com um aviso: você está prestes a se deparar com uma
mensagem que – apesar de totalmente verdadeira – vai insultar o senso comum
predominante a respeito de videogames. Resumindo em uma frase seria o seguinte:
videogames não são tão nocivos quanto você pensa – na verdade, existem boas
12

O processo de produção do game (desenvolvimento), sua testagem em campo e à sua validação, bem como a
escolha dos sujeitos, foi muito importante para que o grupo focal – instrumento utilizado nesta pesquisa – fluísse
com tranquilidade. No mestrado profissional, além da pesquisa são exigidos produtos relativos ao processo do
mestrado.
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razões para crer que eles trazem uma enorme quantidade de benefícios (PRENSKY,
2010, p. 19).

A verdade é que muito se indaga a respeito dos males e benefícios desses artefatos.
Eles estão na mídia e em foco, bem como se apresentam entre o bem e o mal (ALVES, 2009).
O estudo dos jogos digitais está progredindo do ponto de vista do desenvolvimento
tecnológico, e eles são verdadeiras plataformas de experimentação. Para Juárez e Mombiela,
os games ou “videojogos são programas informáticos projetados para o entretenimento e a
diversão que se podem utilizar através de vários suportes como os consoles de vídeo, os
computadores e os telefones móveis.”13 (2007, p. 11-12).
Os games entram em cena no cenário acadêmico14 no final da década de 50
(NESTERIUK, 2009). Somente nos anos 90, os games evoluem em design e som digital, com
a incorporação de CD-ROM e ambientes em 3D (JUÁREZ; MOMBIELA, 2007). Porém
somente no século XXI surge a sétima geração de consoles, iniciada em novembro de 2005,
com a criação do console Xbox 360, da Microsoft, seguido pelo Play Station 3, desenvolvido
pela Sony e o Wii da Nintendo em 2006 (ALVES, 2010a).
Em relação aos estudos com os games, Nesteriuk (2009) compreende que existem três
distintas linhas: (a) estudos funcionalistas – que buscam as causas, consequências e efeitos
dos jogos – objeto da Sociologia, Antropologia, Psicologia, Educação e Pedagogia; (b)
estudos técnico-tecnológicos – que se debruçam sobre o desenvolvimento e exploração de
inteligência artificial, computação gráfica e programação; (c) estudos formalistas – que se
ocupam das demandas de linguagem, da estética, da retórica do meio, ou seja, averiguam as
potencialidades inerentes aos games.
Nessa linha, há um menor número de pesquisadores e de trabalhos publicados. Nesta
pesquisa por conta da fase de produção que a antecedeu e serviu de contexto, analisamos
preliminarmente as três vertentes mencionadas, pois se visava a captar informações sobre o
desenvolvimento e as potencialidades para aprendizagens de um game específico, o In situ,
analisando que sentidos o game inspirou nos sujeitos durante a interação – desde o contexto
dos Beta tests até a técnica de grupo focal.

13

Tradução livre da pesquisadora: “Los videojogos son programas informáticos deseñados para el
entretenimiento y la diversión que se pueden utilizar a través de varios soportes como las videoconsolas, lós
ordenadores e los teléfonos moviles”.
14
Mattar, em seu livro Games em Educação (2010), traz um capítulo bastante esclarecedor sobre o cenário
desses jogos no Brasil.
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Quanto à formalização dos estudos sobre games, ressalta-se que os Estados Unidos
possuem cursos de graduação na área desde 1994, enquanto que, no Brasil, esses cursos só se
iniciaram em 2002. O primeiro curso de Especialização teve duração de dezoito meses no
Paraná – o curso de Desenvolvimento de jogos para computador. Até então, só existiam, aqui
no Brasil, cursos livres e rápidos.
Em 2003, foi criado um curso de graduação, o Bacharelado em Design e Planejamento
de Games, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. No mesmo ano, várias
iniciativas aparecem no Brasil, porém se destaca o Curso de Extensão em Desenvolvimento e
Design de jogos 3D (200h), na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro
(RJ). Em 2004, foi criado o Mestrado e Doutorado – stricto sensu – em Computação, com
ênfase em entretenimento digital, na PUC- RJ. Desde então, outras instituições começaram a
aceitar os games como objeto de pesquisa. A Universidade Federal de Pernambuco merece
destaque, pois, além de gerar pesquisas na área, foi a universidade que coordenou o Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), uma incubadora15 criada em 1996 para a
formação de empresas de jogos (GALISI, 2009).
As pesquisas sobre tais artefatos ainda são fragmentadas, porque a investigação se
desenvolve em um grande número de disciplinas isoladamente, pouco se discutindo o
conteúdo dessas disciplinas de forma integrada. Além disso, não existem pesquisas uniformes
– o que também acontece com outros objetos de estudo. O caráter interdisciplinar dos games,
nas pesquisas acadêmicas ou da indústria, se revela mais na fase de produção
(desenvolvimento), quando vários especialistas dialogam entre si – expressando olhares
diversos sobre o tema.
A pesquisa sobre games no Brasil – Games Studies – fica consistente a partir do ano
de 2000, apontando um desenvolvimento expressivo das investigações sobre esse fenômeno
cultural.
Um levantamento sobre os games, que abrange o período 1994 a 2010, foi realizado
com o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), através do Projeto “Games Studies”, de cuja equipe fizemos parte.
Foram mapeadas as pesquisas na área de games no Brasil16 (edital FAPESB17 5886/2010). Tal
projeto, coordenado pela profª Drª Lynn Alves, realizou levantamento, leituras, análise e
compilação de dados sobre produção multimídia, com o objetivo de “avaliar a produção de

15

Para maiores informações, consultar: <www.cesar.org.br>
Site: < http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/game-studies>
17
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.
16
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teses e dissertações que foram defendidas no período de 1994 a 2010, nas áreas de Educação e
Comunicação, envolvendo os jogos eletrônicos.” (ALVES, 2010a, p. 2).
No Projeto Games Studies18, constam as teses e dissertações produzidas sobre games
na área de Educação e Games, com prioridade, nas análises das dissertações, para os seguintes
tópicos: área de conhecimento, período, instituição, pesquisador, orientador, categorias
teóricas que nortearam as discussões, bem como a indicação do percurso metodológico
predominante nas investigações.
Também é sinalizado, no projeto, que os estudos sobre os games apresentam um
crescimento exponencial e se consolidam nas áreas de comunicação e educação, embora as
pesquisas socializadas nos eventos dessas áreas e sua publicação ainda sejam limitadas.
Iniciativa na linha de produção19 tem sido feita através dos Grupos de Pesquisa
cadastrados no diretório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Em 2002, foram criados dois grupos de pesquisa: (a) o de Computação Gráfica e
Entretenimento Digital na Universidade Regional de Blumenau (FURB) em Santa Catarina
(SC), na área de Computação, e outro na área de Comunicação; (b) o Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais na UNEB, no estado da Bahia.
O intercâmbio dos saberes produzidos é feito através de periódicos e eventos da área.
Quanto à divulgação das pesquisas, destacamos dois grandes eventos que têm repercussão
nacional: (a) o Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação: construindo novas
trilhas, criado em 2005 na UNEB, o primeiro encontro da área de games; (b) o Simpósio
Brasileiro de Jogos de Computadores e Entretenimento Digital (SBGAMES), que se configura
como o maior evento da América Latina, instituído em 2002, com a denominação de
WJOGOS.
O SBGAMES ofereceu, de início, três tracks acadêmicos: (a) o de Computação; (b) o
de Arte e Design; e (c) o de Cultura para inscrição dos trabalhos, apresentação das pesquisas e
trocas de saberes. O track de Cultura foi agregado em 2007.
O evento SBGAMES conta ainda com outro track, o da Indústria, que tem a finalidade
de manter sempre o diálogo entre a academia e esse segmento no Brasil, através de grandes
empresas, como, por exemplo, Sony e Microsoft. “Os videojogos são uma das indústrias mais

18

O resultado (sempre sendo retroalimentado) encontra-se link de acesso ao Portal Game studies:
<http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/game-studies/>
19
Para aprofundamento sobre produção de jogos digitais, consultar: CHANDLER, H. M., 2012. Manual de
produção de jogos digitais. 2ª Ed. Bookman.
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poderosas do mercado audiovisual, líder na incorporação e difusão dos avanços tecnológicos e
em contínua expansão.” 20 (JUÁREZ & MOMBIELA, 2007, p. 20).
A indústria conta com os seguintes Players (segmentos): (a) os desenvolvedores,
profissionais responsáveis pela programação, arte, design, roteiro e sonoplastia; (b) os
publicadores (publishers), profissionais responsáveis por viabilizar a venda e distribuição dos
jogos produzidos pelas empresas de pequeno porte, as quais encontram dificuldades de tratar
direto com os clientes, principalmente com as operadoras de telefonia celular, que só tratam
com os publishers; (c) os distribuidores, profissionais que fazem a distribuição dos jogos
digitais para consoles e computadores.
“Era difícil desenvolver e distribuir jogos. O processo normalmente ocorre em lojas
especializadas em informática (jogos digitais), grandes livrarias, supermercados e pela Web –
principalmente os jogos para celulares” (ALVES, 2010a). “Hoje é tudo online e não precisa
de distribuidor. É tudo imediato.” (FELIPE ANDRADE21, 2013). É importante ressaltar que
“a importância do videogame enquanto fenômeno cultural também pode ser avaliada pela
movimentação financeira e pela indústria, que é hoje a primeira área de entretenimento.”
(NESTERIUK, 2009, p. 27), e tal artefato tecnológico impacta diretamente no social e viceversa.
O componente social pode fazer a tecnologia avançar, mostrando como o contexto
cultural, as práticas e as interações sociais do ambiente em que as TIC estão determinam o
nível de penetração de tais tecnologias na atual sociedade da informação (CATALÁ; JAÉN;
MOCHILLI, 2008). Entendemos que, para estudar e fazer pesquisas sobre os games, tendo em
vista a educação formal, não poderemos dissociá-los dos estudos segundo os quais os
programas educativos são formatados para os professores utilizarem – um tema interessante e
problemático.
Uma crítica ao sistema educativo atual aponta falha dos estudos e teorias sobre o
projeto formativo. Ou seja, os programas educativos das escolas não são capazes de delinear
bons modelos de projetos político-pedagógicos e, dessa forma, não se apresentam atrativos.
Eles são repetitivos e centrados na organização do conhecimento e na transmissão de
conteúdos, muito pouco preocupados com o usuário final, que é o aprendente, o educando

20

Tradução livre da pesquisadora: “Los videojuegos son una de las industrias más poderosas del mercado
audiovisual, líder em La incorporación y difusión de los avances tecnológicos y em continua expansión”.
21
Palestra conferida na Mesa Redonda: Desenvolvimentos de jogos para dispositivos móveis em 08/06/2013 no
IX Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação, em 8 e 9 de julho de 2013. UNEB – GPCV –
FAPESB, Salvador, BA. Felipe Andrade (i2 Mobile Solutions/Universidade de Stanford).
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(PRENSKY, 2001). Quem pensa os programas educativos, muitas vezes, não é o professor
que ensina, junto com os seus alunos, e sim técnicos educacionais. Daí esse vácuo.
Ainda parafraseando Prensky (2001), podemos aferir que quem desenvolve videojogos
tem a vantagem de ser uma pessoa que joga e, por isso, pode se colocar no lugar do usuário
final, sabendo o que ele precisa e o que pode motivá-lo. Isso possivelmente poderá garantir o
sucesso, o que não é observado nos programas educativos. Os desenvolvedores de videojogos
utilizam estratégias extraindo regras básicas a partir de observações minuciosas dos jogos
atuais, e isso não acontece com quem pensa educação.
Os desenvolvedores de jogos são quase sempre bons jogadores e sabem que os
componentes de um jogo podem trazer prazer, desafio, curiosidade e motivação. Mas o
conhecimento dos desenvolvedores não é experiencial e intuitivo – não é espontâneo –, é fruto
de muito estudo interdisciplinar e pesquisas.
As técnicas do projeto de um videojogo não se fundam, excepcionalmente, em boas
intenções, sendo também necessários os conhecimentos acumulados sobre projeto gráfico,
psicologia, percepção, motivação, efeitos relacionados com a manutenção, enfim, com um
arsenal de situações que circundam o jogo e que, de certa forma, possuem caráter
interdisciplinar.
O desenvolvimento da tecnologia não só afeta os tipos de jogos desenvolvidos, mas os
computadores e seu uso. O suporte tecnológico influencia a conduta, o comportamento do
jogador, e a maior parte dos avanços no design e na programação de software acontece na
produção de videojogos comerciais, que são os produtos informáticos de maior venda.
Quando se discorre sobre a aplicação das TIC e, especificamente, dos games na
educação, rotineiramente ela é exposta sob o ponto de vista da mudança e da inovação, numa
visão ingênua.
Entretanto, as TIC podem ser usadas pelos professores de forma tradicional, sem
alterar sua metodologia ou suas concepções educativas, dependendo da epistemologia do
professor. Ao utilizar jogos eletrônicos em sala de aula, geralmente o professor busca um jogo
educativo, não levando jogos comerciais, os favoritos dos alunos, o que pode se refletir de
forma não tão positiva, se tais alunos estão acostumados a jogar bons jogos comerciais, ou se
o jogo educativo trabalhado não for atrativo.
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1.3 OS GAMES POTENCIALIZAM APRENDIZAGENS
Os videojogos são uma nova forma de arte. Não substituíram os livros, sendo que se
situam ao lado deles, interagem e mudam com eles de diversas maneiras, assim
como seu papel na sociedade. 22 (GEE, 2004, p. 247)

Na sociedade da informação, os artefatos tecnológicos já fazem parte do dia a dia dos
jovens, pois eles convivem com esses artefatos diariamente, de forma natural – TVs,
celulares, GPS, dentre outros –, havendo convergência não só de mídias, mas também de
informação. A cultura da convergência trata de fluxos: de conteúdo, de informação, de mídia
e de mercado.
A convergência vai, então, apontar transformações nas sociedades, tanto na forma de
produção, quanto na de consumo, em relação aos meios de comunicação. E é nesse caldo
cultural, nesse vaivém de fazeres, sentires e viveres e suas bricolagens – num mergulho frente
aos elementos da cultura, da cibercultura e das mídias que convergem – que surgem os games
como elementos que podem ser potencializadores dos processos de aprendizagens.
A cibercultura, segundo Lemos (2006), é território recombinante, sendo a
configuração na qual alternarão processos massivos e pós-massivos – na rede ou fora dela. A
cibercultura está presente nos dias de hoje, pois mídias e tecnologias estão sempre presentes
na vida das pessoas, e existe uma tendência de ela patrocinar a convergência entre
virtualidade e realidade através da hipermídia, ainda que não precisemos olvidar que os jogos
foram os pioneiros em tal patrocínio e se conservam nessa posição de convergência
(MORENO, 2008).
Os jovens vivenciam com naturalidade essa convergência e, segundo Mattar, “os
videogames são uma plataforma natural para os nativos digitais. Portanto o aprendizado em
games deveria ser profundamente explorado para esse tipo de educação, como uma maneira
de nos comunicarmos melhor com nossos alunos de hoje” (2010, p. 61). Assim sendo,
entendemos os games como elementos dispositivos potenciais nos processos de ensinoaprendizagem. Elementos que causem vírtus: elementos virtuais da cultura, diluídos no dia a
dia, de forma a se transformarem em importantes artefatos culturais para aprendizagens. Lévy,
sobre o virtual, nos assevera que,
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Tradução da pesquisadora: “Los videojuegos son uma nueva forma de arte. No substituirán a lós libros, sino
que se situarán al lado de ellos, interactuarán com ellos y lós cambiarán de diversas maneras, así como su papel
em la sociedad.” (GEE, 2004, p. 247).
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[...] o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual [...] o virtual é como um
complexo problemático, um nó de tendências ou de forças que acompanha uma
situação, um acontecimento, ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de
resolução: a atualização. (2007, p. 5).

Os games apresentam virtualidade para aprendizagens, geram atualizações, jogam com
os sentidos e com a imaginação – de forma que os jogadores tenham condições de efetivar
multitarefas compatíveis com as necessidades apresentadas no ato de jogar, bem como os
transportam a mundos mágicos através do lúdico. Moita legitima tal pensamento e destaca a
importância dos games para construção de currículos, quando afirma que “sendo o contexto
dos games um espaço de aprendizagens, de bricolagens, um contexto cultural [...], é um
espaço de construção de currículo, centrado no saber.” (2007, p. 98). Tal espaço se valida
experimentando, conforme exprime Dewey, quando assevera que toda autêntica educação se
efetua mediante a experiência (1967). Essa experiência com os jogos se dá ao jogar, num
mergulho interativo.
Nas condições culturais e tecnológicas em que estamos inseridos, poderemos exercer
nossa criatividade e poderemos nos considerar seres tecnologizados, já que concebemos a
tecnologia como um processo criativo do homem, corroborando o pensamento de Lima Jr. e
Hetkowski (2006). Todavia, cabe salientar que, conforme advoga Lévy, “as inovações
técnicas tornam possíveis ou condicionam o surgimento desta ou daquela forma cultural [...],
mas as primeiras não vão necessariamente determinar as segundas” (grifo do autor, 2008,
p. 148). A cultura e o sujeito nela inserido irão estabelecer se haverá interação ou não com os
recursos e artefatos tecnológicos. Alves, sobre a cultura dos games na escola, ainda ressalta
que:
[...] levar os jogos digitais para a escola porque seduzem os nossos alunos, sem uma
interação prévia, sem a construção de sentidos, buscando enquadrar esse ou aquele
jogo no conteúdo escolar a ser trabalhado, resultará em um grande fracasso e
frustração por parte dos docentes e dos discentes. (2008, p. 7).

Concordamos com a autora e acrescentamos a necessidade de um planejamento
coerente, pois, além de inércia, os games podem favorecer segregação nas escolas, como, por
exemplo: (i) os alunos que gostam de jogar e os que não gostam; (ii) os que sabem jogar e os
que não sabem, por terem um nível social diferenciado e se sentirem excluídos pelos alunos
que já têm os games em seu cotidiano. Quando os professores levam o artefato sem saber
como usá-lo, sem criticidade e planejamento, gera-se um vazio de significados no fazer
docente e não se promovem aprendizagens.
Portanto, deve-se fazer um trabalho prévio nas escolas para que a cultura escolar seja
dinâmica, coletiva, vivenciada e desejada, a ponto de, por si só, permitir imbricamentos entre
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práticas, experiências e aprendizados. De outra forma, imposto pelos professores, sem levar
em conta o desejo dos alunos, o uso dos games estará condenado ao fracasso.
Os games se caracterizam por serem imersivos, interativos e por propiciarem
espacialidade navegável aos sujeitos (SANTAELLA; FEITOZA, 2009). Alves (2006)
complementa que os jovens de hoje possuem características distintas dos jovens de ontem,
devido à conexão rizomática nos processos da cibercultura instaurada na nossa cultura:
A interatividade e a interconectividade, favorecidas pelas tecnologias digitais, pela
cultura da simulação, vem também contribuindo para a instauração de outra lógica
que caracteriza um pensamento hipertextual, o que pode levar à emergência de
novas habilidades cognitivas, tais como a rapidez no processamento de informações
imagéticas; disseminação mais ágil de ideias e dados, com a participação ativa do
processo, interagindo com várias janelas cognitivas ao mesmo tempo. Aqui, não
existe uma preocupação com a duração da atenção dedicada às atividades. O
importante é a capacidade de realizar multitarefas, fazer simultaneamente diferentes
coisas. Estes espaços podem se constituir também em comunidades de
aprendizagem onde é possível intercambiar diferentes saberes. (ALVES, 2004, p.
28).

Compreendemos, assim como Alves, que se aprende “[...] dando sentido e significado
às informações que emergem da narrativa dos jogos, construída em parceria jogo e jogador.”
(2008, p. 5). Fazendo uma analogia, o significado dado a cada informação equivale a uma ilha
cheia de flores, em que cada um dos seus habitantes semeou as mais diferentes espécies.
Crescidas, elas terão cores, perfumes, formatos e tamanhos variados. A edificação
(construção) desse jardim é a aprendizagem. O ato de semear pode ser individual ou coletivo,
contanto que traga satisfação e preencha a busca de cada sujeito nas suas necessidades de
aprender.

1.3.1 O quê se pode aprender e como se aprende com os games
Quando se joga, além do prazer, há o desafio – dentre outros aspectos –, e o jogador
nunca sabe o que vai acontecer, pois
[...] o ato de jogar supõe uma ação, uma dinâmica própria [...] o jogador apresenta
mudanças em relação ao seu comportamento, aos seus sentimentos, à sua
aprendizagem. Assim, o jogo cria uma predisposição para se aprender, pois cria
situações de desafio. (MOITA, 2007, p. 18).

Daí se pergunta: (a) aprender o quê? (b) quais as aprendizagens que os games podem
proporcionar? (c) de que forma os games são importantes para a educação? Tentando
responder essas questões, trazemos Malone (1981), que foi o autor pioneiro na apresentação
do valor dos videojogos para a educação, por meio de uma cadeia de propriedades que ele
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analisa como própria do projeto do jogo e que tem uma incidência importante para a
aprendizagem.
São três os aspectos que aparecem em quase todos os jogos e que deveriam ser
prioridade na maioria dos programas educativos: (a) desafio – o jogador (aprendiz) constrói
metas, mas ele não sabe se será capaz de alcançá-las; (b) curiosidade – é necessário, para
manter a motivação, continuar avançando no jogo e no aprendizado; (c) fantasia – o jogo
provoca imagens mentais não imediatas para os sentidos e geram ideias ajustadas à realidade.
Gros (2008), em suas experiências, adianta que as crianças e jovens sempre se
motivam com os jogos eletrônicos em sala, principalmente aquelas que não têm acesso fácil a
esses artefatos. Essas características – desafio, curiosidade e fantasia – deveriam estar
presentes na educação, dentro das escolas, nos programas educativos, pois os desafios são
como um elixir para os jovens aprendizes. Um bom desafio – se aplicável ao contexto –
proporciona mais prazer em vencê-lo e cria a possibilidade de se aprender algo.
Nos jogos mais complexos, aparecem outros elementos não avaliados por Malone, que
são os processos de identificação e de imersão acrescentados por Prensky (2001). Tais fatores
são significantes tanto nos jogos quanto na educação formal e, dessa forma, poderemos
trabalhar e ampliar os aspectos motivacionais da educação.
O valor educativo dos videojogos nos permite descobrir alguns processos de
aprendizagem que ocorrem enquanto se joga – por exemplo, provar as regras e construir
hipóteses, conforme afirmam os pesquisadores Lacasa, Méndez e Martinez (2008) –, e isso
deveriam estar presentes em um bom ensino. É através dos jogos que os fatos se conectam e, a
partir das conexões de tais fatos, que se pode controlar o jogo.
Os videojogos potencializam algumas capacidades como: observação, memória,
orientação, dedução, aprendizagem de línguas, músicas, valores e colaboração grupal
(MORENO, 2008). Corroborando esse autor, Bernat (2008) garante que os videojogos geram
atitudes positivas como: empatia, respeito, ajuda mútua, colaboração, consenso, participação,
expectativa e interesse.
Nessa linha de pesquisa sobre o valor dos videojogos na educação, o Grupo F9 (2008)
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contribui apontando que os jogos proporcionam um trabalho baseado em desenvolvimento de
projeto e, segundo Gee (2004), o jogo é um instrumento de treinamento mental. Os jogos
evoluíram muito em conteúdo, gênero e plataforma.
23

O Grupo F9 é formado por: Luiza Almazán, Antonia Bernat, Manel Camas, Juanjo Cárdenas, Begoña Gros y
Xavier Vilella, professores de escolas primárias e secundárias da Espanha.
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Contudo, seu uso segue a linha e o modelo conservador na maioria dos casos. Nos jogos
educativos, geralmente se coloca o conteúdo acima da usabilidade, da motivação e da imersão
dos aprendizes, e isso os compromete.
O progresso do projeto pedagógico nos programas educativos da contemporaneidade
parece distanciado dos propósitos inovadores e está apoiado em conceitos de aprendizagem
obsoletos. O conteúdo, nas escolas, geralmente é o mais importante, tem de ser transmitido de
forma linear, e a retroalimentação está limitada a informações simples sobre respostas finais
dos aprendizes, de acordo com os conteúdos conceituais que se pretende abordar. Esse tipo de
modelo educativo contradiz o modelo de aprendizagem presente nos jogos, já que, neles, não
se tem esse padrão transmissivo.
A educação tradicional opta focar o conteúdo e ensiná-lo diretamente, enquanto, no
trabalho com games, o conteúdo depende de outro aspecto, sendo ensinado através desse
aspecto (MATTAR, 2010). Ou seja, os jogos podem disparar discussões sobre os diversos
conteúdos, inclusive os conceituais, sem necessidade de uma diretividade.
É preciso planejar e criar ambientes que favoreçam a aprendizagem, e não exclusivamente
a instrução. Entretanto, quando se projetam atividades com jogos, pensa-se nos conteúdos de
aprendizagem formal, com dificuldade de fazer uso de procedimentos que considerem os
estudantes e na coletividade. Tarefa difícil, pois os professores não foram formados para o
diálogo, para compartilhar tarefas e para a reflexão, na maioria dos cursos de licenciatura do
nosso país.
O projeto de jogos com vistas à participação dos sujeitos na coletividade restaura a
importância de se trabalhar a informação diretamente do aprendiz, tendo o adulto como
parceiro nos processos de aprendizagens socioculturais. Isso poderia acontecer na escola, se
seus currículos tivessem um formato mais flexível, menos engessado.
Resumindo, no processo formal da educação, tivemos três momentos importantes que
podemos comparar com o processo de desenvolvimento dos jogos: (a) a primeira geração de
programas educativos – pedagogia tradicional e tecnicista sob a óptica do Empirismo – que
focava os conteúdos sob um modelo comportamental, em que a prática, a repetição, a
exercitação e a retroalimentação fundamentavam o processo de aprendizagem; nos jogos
dessa época, os modelos se baseavam na conduta comportamental do usuário e focavam
habilidades do jogador; (b) depois, há uma preocupação no movimento escolanovista em sair
dos moldes da transmissão – no qual se instalava ainda o modelo epistemológico do
Empirismo – e centrar o processo de aprendizagem no aprendiz, numa perspectiva humanista
em que o aluno era responsável por seu aprendizado.

29

Nos desenvolvimento de jogos eletrônicos, foi preciso fazer o acréscimo de ajudas
diretas, ou não evidentes, como pistas visuais e sonoras, e os jogos focavam o usuário e sua
interatividade com ele.
O processo de aprendizagem precisa estar imbricado numa prática e num contexto
próprio, e a participação vem a ser o elemento-chave. O significado dos jogos vai se dar
através de situações abertas, com a interação dos sujeitos. É preciso, dessa forma, projetar
ambientes que favoreçam as aprendizagens socioculturais, gerenciando a participação dos
sujeitos – professores e alunos – na construção de conhecimentos, saberes, fazeres, bem como
de sentimentos, e não apenas priorizar a instrução ou a repetição de conteúdos conceituais nas
escolas, o que ainda acontece tanto em nosso país.
Contudo, quando projetamos atividades educativas com jogos, geralmente avaliamos
tais atividades a partir dos conteúdos de aprendizagem e da sua formalização. Com isso,
temos graves problemas em empregar técnicas centradas nos estudantes, num projeto
participativo, bem como na aprendizagem nascida das e nas comunidades de prática (CdP)24.
Deveremos estar atentos às nossas posturas, conforme nos mostra o quadro a seguir,
relativo aos programas educativos e à evolução nos jogos.

Perspectiva Redentora: tendência liberal

Perspectiva redentora: tendência
liberal: Escola Nova

Perspectiva transformadora: tendência
progressista crítica

Programas educativos diretivos; pedagogia
tecnicista; psicologia behaviorista, skinneriana.

Programas educativos pedagógicos não
diretivos; início do construtivismo;
psicologia humanista rogeriana.

Perspectiva transformadora; tendência
progressista crítica

Ensino por condicionamento operante e esquemas
de reforçamento. Professor que age em busca de
aperfeiçoar contingências de reforço para seu
alunado, com a finalidade de trazer ou aprimorar
uma resposta que deverá ser aprendida.

Professor age como um facilitador do
aprendizado. Proposta de ensino
centrado no aluno. A aprendizagem é
autoiniciada com significado.

Ensino é o meio onde o desenvolvimento
avança. O homem é sujeito ativo,
internaliza, através de mecanismos
próprios, o conhecimento construído pelos
seus companheiros ao longo da história.
Aprendizado é um processo profundamente
social, que enfatiza o diálogo e as diversas
funções de linguagem na instrução e no
desenvolvimento cognitivo mediado.
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Para maiores informações, consultar obras de Etienne Wenger (1998). Não trabalharemos com o autor,
somente com seu conceito de aprendizagem em CdP.
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Modelo comportamental focado na conduta do
usuário (no estímulo-resposta).

Modelo comportamental focado no
usuário (imersão no processo do jogo
com ajuda de facilitadores).

Aprendizagem sociocultural, aprendizagem
localizada na prática (na troca com os
pares).

Jogos arcade.

Jogos baseados em percepção, etapas e
reflexão do usuário.

Jogos baseados em contextos abertos,
criação de contextos de jogos, mundos
virtuais, jogos colaborativos

Habilidades básicas¹

1 e interatividade ²

1, 2 e participação ³

FIGURA 1– Quadro de programas educativos versus evolução dos jogos.
FONTE: própria, adaptado de Egenfeldt-Nielsen (2005, citado por GROS, 2008).

Seria interessante que houvesse uma inclinação dos professores para o ensino visando
à participação, pois a cultura participativa promove a eliminação de barreiras em diferentes
formas de expressão, fortalecendo a ideia de conexão social.
Tal conexão é adquirida em universo digital, e novos conceitos de autor e de autoria
podem ser evidenciados com os jogos e as aprendizagens deles decorrentes (GROS, 2008).
Levar jogos digitais para a escola é um desafio. Primeiro, porque o professor não é um
jogador – na maioria das vezes – e teme não saber lidar com o game e levá-lo para sala de
aula torna-se complicado. Depois, porque ele não percebe que sua prática pedagógica pode ser
também um dispositivo para a promoção de motivação para o trabalho com os games em
função da educação.

1.3.2 Alguns games de Ciências e Biologia

Pensando em apresentar algumas experiências positivas em Ciências e Biologia com
os games, escolhemos dois jogos eletrônicos: (1) Calangos; (2) Xentinelas Xelulares. O
primeiro, por se tratar de um objeto já estudado por nós, pesquisadores, no SBGAMES25
(2012), na trilha de Cultura (Culture Track- Short Papers), e o segundo pelo fato de esse
game se aproximar do nosso objeto de estudo – o In situ.

25

Apresentamos o Shot Paper sob título: A cultura e os games: Calangos como dispositivo de aprendizagens dos
licenciandos na docência em Ciências Biológicas, UNEB, Campus II – Alagoinhas. Disponível em: < http:
//sbgames.org/sbgames2012/proceedings/papers/cultura/C_S11.PDF>.
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1.3.2.1 Calangos

FIGURA 2 – Imagem do jogo Calangos
FONTE: Site do jogo: < http://calangos.sourceforge.net/>

O jogo Calangos foi produzido no domínio do projeto intitulado “Desenvolvimento de
Jogos Eletrônicos Educativos para Ensino e Aprendizagem em Evolução e Ecologia” (Ref.
FINEP: 1638/06), apoiado com financiamento na CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/MEC
– Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006.
Calangos é um jogo educativo de simulação e ação 3D, para ensino e aprendizagem,
que aborda aspectos de ecologia e evolução – como relatado pelos criadores. O game foi
lançado 2010 e desenvolvido pelo projeto SIMDUNAS, uma parceria entre a Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade
Católica de Santos (UNISANTOS) e Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE).
O jogo apresenta a modelagem de um caso ecológico real, relativo às Dunas do Médio
São Francisco, na Bahia, e envolve três espécies de lagartos – endêmicas da região – que
tentam sobreviver em um ecossistema ímpar das caatingas arenosas. É um jogo que provoca
resoluções de problemas acerca dos processos ecofisiológicos dos lagartos, bem como suas
interações ecológicas.
No jogo, são apresentadas as possibilidades de construção de mapas conceituais e
gráficos relativos ao aprendizado dos seus conteúdos pelos estudantes, para serem avaliados
pelos professores. Utilizamos esse jogo na UNEB, Campus II, com alunos do quarto semestre,
no componente curricular Prática Pedagógica IV, experiência que gerou a pesquisa com o
Short Paper no SBGAMES 2012.
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1.3.2.2 Xentinelas Xelulares

FIGURA 3 – Imagem do jogo Xentinelas Xelulares
FONTE: Site do jogo: <http://www.xentinelas.cl>

O jogo eletrônico Xentinelas Xelulares26 foi lançado em 2012, no Chile, para suprir as
carências no currículo, visando a melhorias no ensino-aprendizagem de Ciências, já que esse
país está entre os cinco países com maior escassez de professores na área, bem como
apresenta os piores resultados em testes feitos com jovens universitários em seleção para
ingresso em tal carreira.
Além disso, no Chile, os livros de ciências estão defasados – com última atualização
em 1995 –, o que impacta diretamente na qualidade do ensino-aprendizagem desse
componente curricular. Para diminuir tais dificuldades, o governo chileno investiu cerca de
um milhão e duzentos e cinquenta mil reais – aproximadamente 300 milhões de pesos – nesse
artefato, com promessas de melhorias na educação científica para os alunos do ensino médio e
professores do país.
O programador e cofundador da empresa de jogos de videogame Wataka, Javier
Echenique, faz uma crítica severa em relação ao custo do jogo, devido à qualidade do design e
da animação estar aquém do que se esperava, devido ao preço do produto.
Ressaltamos que o jogo possui download gratuito e existe a possibilidade de o sistema
educacional brasileiro adotá-lo em suas escolas. Para melhor entendimento e manipulação do
jogo pelos professores, é oferecido um treinamento gratuito para que eles saibam interagir
com o game de forma tranquila, garantindo que o processo de ensino seja permeado de
saberes sobre o tema, advindos desse dispositivo tecnológico e cultural.
O jogo foi desenvolvido pela Universidade de Talca por uma equipe de quinze
pesquisadores da Escola de Ciências Biológicas da Universidade Católica, em conjunto com a
26

Informações retiradas do site do jogo e do Fecebook: https://www.facebook.com/xentinelasxelulares?fref=ts
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Fundação Ciência e Vida. É um projeto do Programa Tecnologías de Información y
Comunicación para la Educación (TIC EDU) e do Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDEF) – TIC FONDEF EDU –, e teve apoio consubstancial de
empresas como Microsoft e Hewllett Packard. Xentinelas Xelulares aborda aspectos da
imunologia, levando em conta o entretenimento dos alunos com o tema.
Os estudantes devem construir bactérias a partir de seus componentes básicos, e essas
bactérias invadem o corpo humano através da pele. Então, começa uma batalha contra tais
bactérias, sendo lançados macrófagos, células dendríticas e linfócitos na corrente sanguínea
para o combate desses microrganismos patológicos.
Tanto o Xentinelas Xelulares quanto o In situ apresentam potenciais possibilidades de
uso para tratar dos processos homeostáticos do organismo. Porém ressaltamos que, quando
avaliadas questões referentes à nutrição (alimentação), ambos oferecem elevado número de
erros, o que deve ser corrigido pelos professores, ou, ao menos, se deve estimular, nos alunos,
a busca pela informação correta, através das analogias e de outras fontes de informação.
Seis meses depois de terminado o projeto, o jogo ainda está fazendo muito sucesso.
Nesse ano de 2013, o jogo Xentinelas Xelulares ganhou o primeiro lugar no Festival
Internacional Ibero Jeuneusse ComKids Prix 2013, realizado aqui no Brasil, em São Paulo, na
categoria juventude e crianças. Com isso, o jogo ganhou fama internacional.
Abriremos um parêntese para trazer aqui algumas informações sobre outro dispositivo
que retrata o sistema imunológico, digestório e nervoso com riqueza de detalhes, com ótimo
design e que é muito divertido, mesmo não sendo um game – o filme Osmosis Jones, lançado
em 2001 pela Warner Home Vídeo.
O filme retrata a invasão de um vírus letal (o Trax) no corpo de Frank – um pai viúvo
com problemas de baixa autoestima, má alimentação e falta de higiene – bem como mostra a
tentativa de defesa do leucócito – um policial chamado Osmosis Jones – ao praticar seus
processos de diapedese e fagocitose para livrar Frank da doença e da morte. Participa também
de tal defesa o seu parceiro Drix (uma cápsula antigripal).
Ressaltamos que há erros conceituais no filme, pois o vírus é, de fato, uma bactéria, o
Bacillus anthracis (um bastonete gran positivo), que provoca a zoonose Anthrax – conhecida
como Carbúnculo –, que pode infectar o homem, provocando úlcera cutânea necrótica e
morte.
Tal filme já foi bastante utilizado pela pesquisadora no ensino médio e na formação de
pedagogos – em programa rede UNEB 2000 –, e se mostrou muito eficaz no ensino e
aprendizagem dos conteúdos aqui relatados, devido a provocar motivação nos alunos.
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FIGURA 4 – Imagem do filme Osmosis Jones
FONTE: Site: <www.osmisisjones.com>

1. 4 APRESENTANDO O IN SITU E SEUS BASTIDORES

O game In situ é um jogo eletrônico de finalidade educacional e se constitui como
artefato cultural e tecnológico para os jovens e crianças em idade escolar. Trata-se de um jogo
educativo com características dos jogos comerciais, com pretensão de promover
aprendizagens em Biologia, através de sua inserção nos espaços educativos.
Esse game foi desenvolvido para atender a uma demanda da Secretaria da Educação
do Estado da Bahia, que contratou o serviço à UNEB (contrato 191/2011), através do Grupo
de Pesquisa Comunidades Virtuais (GPCV), para desenvolver, além dele, mais quatro jogos27.
O jogo foi encomendado para uso nos Centros Juvenis de Ciências e Cultura (CJCC).28
O In situ simula a invasão de quatro ambientes do corpo humano (veias, mucosa do
estômago, vasos capilares e microvilosidades do intestino) por vírus e bactérias. O jogador
pode escolher entre quatro avatares29. O avatar é uma figura gráfica de complexidade variada,
que empresta sua vida aos jogadores nos mundos paralelos dos jogos.
Os jogos do gênero estratégia “se caracterizam pela necessidade de planejar e ordenar
de forma inteligente ações e recursos para conseguir o objetivo final” (JUÁREZ;
27

1- Brasil 2014: Salvador Rumo ao Hexa; 2- Industrialli e 3- Fox; 4- Janus. Outros jogos estão sendo ou já
foram desenvolvidos pelo grupo: 2 de julho e Guardiões da Floresta. Foi exibido em setembro de 2013 uma
matéria sobre o In situ e outros jogos no GLOBO EDUCAÇÃO, gravada em 1º de agosto com a participação do
coordenador do CJCC, Iuri Rubim.
28
Em anexo, o Documento Base do Centro.
29
Palavra de origem sânscrita (vindo do Hinduísmo) que significa „encarnação‟. Quem joga, toma o corpo do
avatar, se sente com outra vida, paralela à sua.

35

MOMBIELA, 2007, p. 24) 30. A classificação Tower Defense é para um subgênero desse tipo
de jogo, no qual o jogador utiliza estratégias e táticas para vencer. Dessa forma, o jogador
deverá impedir que os seus inimigos atinjam determinado ponto do cenário, construindo
torres (towers) ou labirintos que impeçam isso ou dificultem a passagem de tais inimigos.
É um jogo interessante e requer rapidez e planejamento de ações. No início, o jogador
pode conhecer as instruções manuseando a aba In vitru – uma galeria que contém tubos de
ensaio com os patógenos, cocus, bacilos e vírus e os diversos leucócitos, neutrófilos,
basófilos, mastócitos, com as informações sobre eles. O termo in vitro – em vidro – é
originado do latim, e refere-se a processos biológicos que acontecem fora dos sistemas vivos,
em um ambiente controlado de laboratório, geralmente realizados em tubos de ensaio.

FIGURA 5 – Eclãs do jogo: diferença entre In situ e In Vitru e Galeria In Vitru
FONTE: Jogo In situ

O In situ aponta temas da Biologia, enfatizando aspectos da imunologia, dentre outros
conteúdos conceituais desse componente curricular. O game In situ poderá atrair os jovens
para interagir com o jogo, relacionando-o com a necessidade de pesquisar sobre temas de
Biologia para melhor compreendê-lo, além de servir como ponto de partida para discussões
sobre tais temas, sobre os games e aprendizagem com os sujeitos da pesquisa e a comunidade
do curso de Ciências Biológicas no Campus II.

1.4.1 As quatro Fases do In situ
As quatro fases do In situ são executadas em ambientes do corpo humano, conforme é
demonstrado no quadro abaixo: veias, mucosa do estômago, vasos capilares e
microvilosidades do intestino.

30

Tradução livre da pesquisadora: “Se caracterizan por la necessidad de planificar y ordenar de forma inteligente
acciones y recursos para conseguir el objetivo final”.
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FASE

LOCAL

FOTO

1ª

VEIAS

2ª

MUCOSA
ESTÔMAGO

3ª

VASOS CAPILARES

4ª

MICROVILOSIDADES
DO INTESTINO

DO

FIGURA 6 – Quadro com as fases do jogo In situ.
FONTE: Jogo In situ

Em cada fase, que se dá após uma animação, há a invasão de patógenos – bactérias e
vírus –, e o jogador posiciona os leucócitos para impedir que esses microrganismos adoeçam
o avatar. Nas animações entre as fases, são mostradas situações que envolvem questões de
alimentação, educação, saúde e higiene. Os leucócitos, nesse game, evoluem de acordo com a
habilidade do jogador e também de acordo com a disponibilidade de energia que ele apreende.
Na primeira fase do jogo, os vírus ainda não estão presentes e, a cada fase do jogo, o jogador
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pode escolher seu avatar, dentre as etnias: branco, negro e índio. Um deles é do gênero
feminino.

FIGURA 7 – Avatares do jogo.
FONTE: Jogo In situ

O avatar precisa ser alimentado para que se ganhe energia e o jogador consiga vencer
as fases. O jogador tem de clicar e arrastar o alimento para o avatar. Caso não consiga, o
avatar adoece e perde-se a partida, tendo de recomeçar. Para avançar nas fases, torna-se
necessário que o jogador conheça os mecanismos de evolução dos leucócitos.
Pode-se clicar nos leucócitos, e uma série de pequenas imagens aparece para que,
clicando nelas, surjam armas contra os patógenos, de formas variadas, que podem deixá-los
mais lentos ou envenená-los. Se o jogador decidir, pode combinar as evoluções, melhorando
seu desempenho no jogo. Ao vencer cada fase, ele recebe uma senha, para não ter de repetir o
jogo, e o avatar comemora, recebendo uma medalha.

FIGURA 8 – Avatar doente e avatar comemorando.
FONTE: Jogo In situ

1.4.2 A equipe e os documentos produzidos: os bastidores do Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais
Para o desenvolvimento do Game In situ, contou-se com a equipe interdisciplinar do
GPCV, que é vinculado ao PPGEDUC da UNEB – Campus I, estando esse grupo cadastrado
no diretório do CNPq. Tal grupo foi criado em 2002 na UNEB, sendo coordenado pela
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professora Drª Lynn Alves. No grupo, são realizadas pesquisas e desenvolvidos jogos digitais
para a área de educação, com a coerência e a qualidade do mercado. A equipe de
desenvolvedores do GPCV levou em torno de dez meses na produção do In situ.
O grupo organizado para o desenvolvimento do game atende ao que Brancher (2009)
descreve, ao informar que tal equipe pode variar de acordo com o tipo de jogo e sua
complexidade, conforme é evidenciado na figura a seguir.

PAPEL

FUNÇÃO

Projetista (Game Design) e (ou) Gerente do
Projeto (Project Manager)

Responsável pela descrição do jogo e pelo GDD, e
também pela transformação de ideias do GDD em
requisitos técnicos para a produção do jogo.
Define cronograma de desenvolvimento, monitora
e planeja tarefas para o grupo.

Artista (Designer)

Responsável pelo desenho, modelagem e
animações dos cenários, objetos e personagens do
jogo.

Músico e sonoplasta

Responsável por trilhas sonoras e efeitos especiais
de som para o jogo.

Testador

Responsável por testar o jogo, procurando falhas e
possíveis limitações.

FIGURA 9 – Quadro de Equipe interdisciplinar de desenvolvimento de um Game.
FONTE: Própria, adaptação do texto de Brancher (2009).

O ciclo de desenvolvimento do In situ obedeceu às etapas propostas por Brancher
(2009): (a) brainstorm – chuva de ideias; (b) projeto do jogo – com esboço de três estruturas
interdependentes: (i) estrutura de entrada (computador) e de saída (jogador); (ii) estrutura do
jogo e (iii) estrutura do programa; (c) documento de design (GDD).
Nesteriuk (2009) compreende os videogames e os aspectos que os circundam como
fenômenos tecnológicos interdisciplinares e complexos. O autor destaca que a formação de
uma equipe interdisciplinar no desenvolvimento dos jogos eletrônicos é de sumária
importância, pois esses artefatos são, de fato, complexos, devendo-se priorizar cada parte da
produção no processo de desenvolvimento do jogo.
A seguir, apresenta-se a composição da equipe responsável pelo desenvolvimento do
In situ:

PAPEL

COMPONENTE DA EQUIPE E FORMAÇÃO

Coordenador e projetista

Lynn Alves (Pós-doutorado em Jogos EletrônicosUNEB)
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Roteiro

Game design
Arte e Animação

Especialista do conteúdo

Estagiários:

Design de Interação

Programação

Trilha e efeitos sonoros

Biólogo Consultor

Testador (Beta tester)

Felipe Pereira (Especialista em Game Design)
Gustavo Andrade (Mestrando em Educação,
UNEB)
Isa Neves (Doutoranda em Educação, UNEB)
Tatiana Paz (Mestranda em Educação, UNEB)
Raphael Montenegro (Especialista em Design)
Danilo Dias (Especialista em Licenciado em
Desenho e Artes Plástica UFBA - Pós graduado
em Game Design - UNEB)
Felipe Assis (Ilustrador e Animador de
personagens e cenários).
Leandro Marcondes (Graduando em artes
Plásticas)
Cláudia Regina Teixeira de Souza (Bióloga
educadora, Mestranda em Gestão e Tecnologias
aplicadas à Educação-UNEB)
Marcos Costa Silva (Biólogo, Doutorando em
Imunologia-UFBA)
Jolfer dos Santos Santa Rita (Licenciando em
Ciências Biológicas-UNEB)
Larissa Santos Lima (Estudante de PsicologiaUNEB)
Danilo Assis (graduado em Design pela UNIFACS
e especialista em Ergodesign pela PUC-Rio)
Rafaela Moraes (Designer de interface) Graduada
em Desenho industrial com habilitação em
programação visual
André Caribé (Bacharel em Ciência da
Computação na Faculdade Ruy Barbosa)
Gabriel Miranda - Programador. (Graduado em
Ciência da Computação).
Ademar Macedo Junior - Compositor e arranjador
da trilha sonora. (Graduado em Composição e
Regência).
Cláudia Regina Teixeira de Souza (Bióloga
educadora, Mestranda em Gestão e Tecnologias
aplicadas à Educação-UNEB)
Marcos da Costa Silva (Biólogo, Doutorando em
Imunologia -UFBA)
Fábio Vidal - Consultor de conteúdo para
Biologia. (Graduando em Biologia).
Cláudia Regina Teixeira de Souza (Bióloga
educadora, Mestranda em Gestão e Tecnologias
aplicadas à Educação-UNEB)

FIGURA 10 – Quadro de equipe interdisciplinar de desenvolvimento do Game In situ.
FONTE: Própria.

Os documentos produzidos para o jogo foram as Orientações Pedagógicas e o GDD
(Game Design Document). Orientações Pedagógicas (apêndice 6) é o termo utilizado para o
documento que reúne informações didático-pedagógicas sobre o jogo. O material foi
elaborado pela pesquisadora, com a participação de um especialista, doutorando em
imunologia, e dois estagiários sendo um deles sujeito da pesquisa. Esses participantes
estagiários foram responsáveis, junto com o professor, pela elaboração do tutorial – dentro do
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documento Orientações Pedagógicas. O glossário foi elaborado pelo especialista em
imunologia, que colaborou também na revisão do documento junto à pesquisadora e à
orientadora.
No documento Orientações Pedagógicas, constam os itens: (a) sumário; (b)
introdução – que consta de informações sobre o game e seu desenvolvimento; (c)
fundamentação teórica sobre os games no processo de ensino-aprendizagem de Biologia; (d)
enredo; (e) os conteúdos pedagógicos que ele potencializa; (f) um tutorial – que apresenta o
jogo de forma clara e ilustrada; (g) as contribuições do game na escola e (h) um glossário.
Esse documento acompanha a mídia digital onde está armazenado o jogo In situ31.
O GDD é importante para a equipe não se perder no desenvolvimento do projeto,
pensando "no que fazer depois disso", para que ideias não desapareçam facilmente, pois tudo
estará contido nele, facilitando e muito o desenvolvimento do jogo. No GDD, devem ser
incluídos: conteúdos específicos sobre o projeto, o que cada personagem faz, qual o seu
objetivo no jogo, como serão as fases, a jogabilidade, dentre outras informações
(GAMEBRAIN, 2012).
O GDD do jogo foi elaborado por Danilo Assis, Fábio Vidal e Raphael Montenegro e
constitui o planejamento do projeto In situ. Todo o processo de desenvolvimento do game
consta nesse documento, que visa a detalhar o conteúdo do jogo, apresentando seus aspectos
conceituais. Tais conceitos são relativos à imunologia e a outros conteúdos da Biologia e
foram detalhados no GDD, além dos conceitos de programação e design. Foi de
responsabilidade da pesquisadora e do especialista em imunologia a sua minuciosa revisão. O
GDD está disponível em site32.

1.5 A ESCOLA PRECISA ATENDER AOS JOVENS DE HOJE: CENÁRIO
PEDAGÓGICO ATUAL E OS GAMES

Como os jovens de hoje nascem imersos no mundo digital, devemos estar atentos para a
realidade de aprendizagens que os games podem potencializar na vida de nossos alunos e
31

Não existe um site do In situ. Todos os jogos da SEC ficam hospedados na própria SEC, vinculados aos
Centros Juvenis de Ciências e Tecnologia. O jogo custou R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
32
GAMEKASE ESTUDIO. Categoria: In situ. Disponível em:
<http://www.gamekaze.com.br/wiki/index.php/Categoria:In_Situ > Acesso em: 03 out 2012.
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incluir a escola como um ambiente para acompanhar as mudanças dessa nova sociedade. “Na
geração dos nativos digitais, o conhecimento é cada vez mais construído colaborativa e
socialmente.” (MATTAR, 2010, p. 61). As mudanças tecnológicas são rápidas, podendo
transformar o espaço da sala de aula – e as aulas em si – em locus de aprendizagens
prazerosas, se os professores utilizarem também os jogos eletrônicos como potenciais
dispositivos para essas aprendizagens.
A escola, muitas vezes, é desinteressante para os alunos, por centrar-se na memorização,
na exposição e na falta de dinamicidade. Porém, se a comunidade escolar se apropriar dessa
emergência da cultura digital (FEIXA, 2008) de forma crítica e reflexiva, poderemos ter
mudanças significativas na docência (BERNAT, 2008; GRUPO F9, 2008) e nas
aprendizagens mediadas pelos games (ALVES, 2008; GEE, 2004; GROS, 2008; MATTAR,
2010; MOITA, 2007). Parafraseando Alves [s/d], aprende-se em outros espaços que não
somente a escola – nos espaços não formais, por exemplo –, e os games constituem mais um
desses elementos estruturantes que estão comumente fora das escolas e não podem mais ser
preteridos na educação. Ao utilizar os games na escola, pretende-se fazer uma aula diferente,
uma sala de aula que seja a extensão da influência do mundo lá de fora, pois a escola é a
própria vida.
Importa que tal espaço seja local de construção e apropriação dos saberes desejados
pelos sujeitos aprendentes – alunos e docentes – e que a aula não seja somente a aplicação de
uma nova técnica para o ensino, mas uma forma de fazer acontecer essa apropriação de
maneira crítica, lúdica e prazerosa, com sujeitos desejantes de tais saberes.
Por conseguinte, para manter o prazer de ensinar e de aprender nas nossas escolas,
hoje, é necessário que os sujeitos possuam uma senha: criatividade. Com isso, não se
abandona a didática, nem a interlocução entre os sujeitos – com suas influências mútuas e
intersubjetividades. Deve-se, então, buscar o quiasma33 entre os processos de ensino e de
aprendizagem, de forma que o professor aprenda ao ensinar, reconhecendo suas
aprendizagens e estabelecendo ações educativas recíprocas.
Na sociedade da era da informática e da comunicação acelerada, a escola ainda anda a
passos lentos. Educação e Tecnologia se complementam, porém os processos tecnológicos e
os recursos e artefatos nascidos da tecnologia não encontram campo fértil na educação e na
pedagogia. Escolas e universidades ainda são instituições que, apesar dos movimentos que

33

Um quiasma, em Biologia, é um ponto de coito ou de encontro entre os cromatídeos, mediante a divisão
celular. Neste trabalho, tomo o termo como ponto de interseção entre as teorias.
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apontam mudanças, ainda não assumiram uma forma mais dinâmica e relacional no processo
a que se propõem.
As novas demandas da educação colaboram para uma mudança cultural na forma de
aprender e de ensinar, tendo as revoluções culturais das TIC uma influência direta na
mudança dos paradigmas educacionais (POZO; CRESPO, 2009). Tal momento histórico
contemporâneo é especial, porque vivemos numa era de profundas transformações em todas
as áreas do conhecimento, da cultura e da vida social e, dentre elas, destaca-se a
transformação do processo educativo. Com a crise da modernidade, alguns conceitos e
posturas se mostram fragmentados, obsoletos.
Destacamos concepções de aprendizagem de alguns professores, pautadas na
pedagogia tradicional e em suas práticas nada inovadoras. A escola e as instituições de ensino
superior se consolidaram, se humanizaram e se estruturaram discursivamente, sendo locais
ímpares na modernidade (SOUZA; SANTOS, 2011, p. 3), o que contribui para a legitimação
de práticas arcaicas nas salas de aula, por se temer o novo.
Fazemos esse preâmbulo para explorar o ensino, com vistas ao entendimento das
práticas pedagógicas. Os processos de ensino-aprendizagem, segundo Mizukami (2006),
comportam, pelo menos, cinco tipos de abordagens que tentam explicar, em linhas gerais,
como tal processo influencia o fazer docente dos professores.
Nas abordagens tradicional e comportamentalista, ambas de caráter empirista,
predomina o diretivismo, diferindo quanto à ênfase na atuação do professor: a tradicional lida
com a transmissão de informações, enquanto a comportamentalista estabelece uma direção do
ensino mais focada na programação. A abordagem humanista – de caráter não diretivo – traz
tendências voltadas ao interacionismo, com o ensino centrado no aluno (sem que tal
abordagem se valha do nativismo ou apriorismo, ao menos em sua essência), tendo o
professor como um facilitador da aprendizagem. A abordagem cognitivista se destaca por seu
aspecto interacionista, tomando o indivíduo como um sistema aberto – que se reestrutura
sucessivamente – e considerando as emoções como parte do processo do aprender. Tal
abordagem se ancora no construtivismo. Finalmente, a abordagem sociocultural, também de
caráter sociointeracionista, leva em consideração a cultura como condição sistemática da
experiência humana, considerando que, quando esse sujeito está integrado em seu contexto,
reflete sobre sua realidade, transforma-a e se conscientiza de sua história.
O ensino e a aprendizagem, na abordagem sociocultural, deverão ser direcionados para
uma educação problematizadora, e não se ater a situações formais. Ensinar e aprender são
processos que podem caminhar juntos. Dessa forma, os professores precisam entender o chão
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que alicerça suas crenças, suas epistemologias, seus valores, e se aventurarem na busca de
novos caminhos de prática docente.
No cenário educacional brasileiro, apesar dos avanços das TIC não houve mudanças
tão significativas ao longo dos tempos, nos espaços educativos. Ainda hoje, constatamos a
falta de interesse de alunos e professores no que diz respeito à inovação nos processos de
ensino e aprendizagem, além da inércia frente aos avanços tecnológicos.
Alves (2010b) enfatiza que os professores devem conceber as salas de aula e outros
espaços formais da educação como capazes de potencializar nossas capacidades para os
processos de ensino- aprendizagem, desde a produção de conteúdos às informações não
pontuais. Professores e alunos aliados às TIC podem criar novos espaços de aprendizagens,
nos quais os professores invistam em práticas pedagógicas instituintes, segundo Hetkowski,
“permeadas de práticas sociais, culturais, administrativas, filosóficas, religiosas, éticas entre
outras” (2009, p. 247) [grifo dos pesquisadores], pois “ensinar e aprender tornam-se processos
mútuos de solidariedade, de saberes e de humildade” (HETKOWSKI, 2009, p. 248). Esse
caráter potencial das TIC se configura no movimento de mudanças no processo de formação
de professores, embora ainda não seja visível nos currículos e nas práticas dos professores das
licenciaturas.
Diante desse cenário pedagógico, a tecnologia, como mola propulsora de mudanças,
ainda não encontra um chão seguro para dar passos firmes nas escolas, embora os primeiros
passos tenham sido dados nesses tempos de crise.
Concordando com Santos (2005), compreendemos que existe um paradigma
emergente em tais tempos de crise e que coexistimos ainda com o paradigma dominante em
grande parte de nossas ações. A crise do paradigma dominante é uma crise epistemológica,
uma crise da ciência moderna, profunda e irreversível, que começa com Einstein contestando
a noção de tempo e espaço absoluto de Newton, trazendo os conceitos de relatividade e
simultaneidade e alterando o domínio da astrofísica.
Tal crise possui condições teóricas e sociais. A maioria dos professores ainda pensa de
forma linear e abraça o paradigma dominante, pois acredita na transmissão e no ensino
fragmentado como forma de promover o aprendizado. Porém há de se convir e de se aceitar
que, com a crise do paradigma dominante e com o surgimento do paradigma emergente – que
se funda na superação das distinções, se traduzindo em um saber prático, num conhecimento
não dualista –, poderemos instaurar novas práticas educativas.
O paradigma emergente é paradigma social, que gera conhecimento e leva a uma vida
prudente. A escola encontra-se imersa e entre esses dois paradigmas nesses tempos de crise.
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Investigações sobre como se pensa que se aprende – o que subjaz à práxis docente – se
ancoram na epistemologia acreditada e vivenciada pelos professores. Adotamos o conceito de
práxis cunhado por Hetkowski (2004) como a forma inerente e, ao mesmo tempo, formadora
do ser humano, como esfera constitutiva da condição humana.
Ao discutir o que fundamenta a ação docente, deve-se levar em consideração que ela é
um processo intencional, de caráter multidimensional e que é planejada de forma a tornar o
processo educativo uma ação eficiente. A maneira de pensar e agir, no fazer pedagógico dos
professores, impacta diretamente nos processos de ensino-aprendizagem (MIZUKAMI,
2006). A maior parte das escolas convive com os rigores disciplinares, centrando o papel da
gestão da aprendizagem nos professores e nos adultos (pais), que ancoram suas ações em
moldes tradicionais, seguindo o modelo epistemológico empirista (BECKER, 2001). Apesar
disso, pequena parte do professorado transita em outros modelos (apriorista ou
construtivista), tentando romper com a uniformidade nas práticas educativas, pois enxergam
que a sociedade em que estão inseridos não comporta ignorar novas práticas, novos
dispositivos – artefatos culturais e tecnológicos presentes na sociedade. Tais professores são
apostas para se romperem ou atenuarem os efeitos de transmissão e recepção que reinam nos
espaços educativos instituídos.
Compreendemos, assim como Pozo e Crespo (2009), que a abordagem construtivista
traz a ideia de que aprender e ensinar não são técnicas de repetição e acumulação, mas sim um
fazer de potencial reconstrução pessoal sobre os produtos e processos culturais, com o
objetivo de o sujeito se apropriar deles, pois nosso sistema cognitivo possui características
peculiares para o aprendizado.
Como produto cultural, as tecnologias assentadas na ambiência do fazer humano como
processo criativo que modifica os espaços e a própria práxis dos sujeitos adentram nos fazeres
de muitos dos jovens de forma transparente. Tais jovens usam as tecnologias e nem sentem,
pois já são intrínsecas ao seu fazer, já fazem parte do seu dia a dia.
Como artefatos tecnológicos e culturais, “os games constituem-se em espaços de rede
colaborativa de partilha e de inovação e são uma interface educacional para as interações que
desenham a flexibilização das aprendizagens e os modos de aprender colaborativamente e em
rede” (MOITA, 2006, p. 227). Corroborando tal pensamento, Alves (2004) adiciona que os
jogadores ressignificam as imagens e conteúdos dos games de acordo com seus modelos
cognitivos – de aprendizagem –, não sendo reproduzidas mecanicamente tais situações
vividas.
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Tais aprendizagens são prazerosas, pois as imagens e os conteúdos são motivadores e
provocam a participação desses alunos de forma a haver interação com o artefato, com o
grupo e com os professores.
Compartilhando com os pensamentos de Bernat (2008), compreendemos que a
aprendizagem que se sustenta no uso de games em sala se baseia: (a) na aprendizagem situada
no ambiente virtual; (b) nos planos de trabalho elaborados pelo professor conjuntamente com
os alunos; (c) na prática mediante a produção do aluno; e (d) no marco crítico – contexto de
interpretação cultural e social.
Os professores devem assumir suas práticas pedagógicas (dinâmicas, rizomáticas,
proposicionais) de forma que elas sejam também dispositivos de aprendizagens em ambiente
colaborativo, onde a aprendizagem dos alunos se constitua em e nas CdP que se organizam
em torno desses saberes e conhecimentos produzidos nessas trocas.
Alves (2003) contribui para a discussão informando que, mesmo existindo tais
comunidades nos ambientes dos games, ainda sobressaem alguns problemas para sua
formação, tendo em vista a dificuldade de conviver com as diferenças no grupo, a dificuldade
de ser autônomo num processo em que as escolas não priorizam a autonomia do sujeito e, por
fim e não menos importante, a distância que se apresenta entre indivíduo e suportes
tecnológicos, porque muitos não têm acesso às TIC e, quando elas chegam às escolas, tornamse realidades afastadas de suas culturas.
Contudo, apesar de tais dificuldades de inclusão, os videojogos em sala de aula,
segundo Bernat (2008), poderão ser o ponto de partida para trabalhar um tema e poder
proporcionar ao grupo agir como uma CdP (com discussões) em torno desse tema. Tais
comunidades poderão se desenhar em ambientes de aprendizagem e socialização,
demandando leituras críticas dos sujeitos partícipes, com o apoio de seus familiares, da
comunidade escolar e da sociedade (ALVES, 2007). Para que isso aconteça, é necessária a
implicação dos sujeitos nesse processo.
Introduzir e vivenciar os games como dispositivos de aprendizagens de maneira
formal nas escolas e na academia é de fato um dilema cultural que será realmente
difícil de resolver, devido aos moldes de ensino ainda tradicionais que a maioria das
instituições traz como ranço da educação jesuíta. (SOUZA; SILVA; ALVES, 2012,
p. 170).

Mesmo com os impasses que são vivenciados nas escolas para a introdução e uso dos
jogos eletrônicos e outros artefatos culturais e tecnológicos, por conta do medo do novo e de
um currículo não flexível, os jogos poderão ativar conhecimentos prévios de forma
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construtivista, fazendo os sujeitos compartilharem seus conhecimentos, dúvidas e saberes,
distribuindo, dessa forma, a autoridade – que, nesse contexto, não se centra mais no professor.
Os jogos, em tal situação, deixam de ser entendidos apenas como ferramentas, passando a
ser percebidos como dispositivos de aprendizagem. Somente jogando juntos, crianças, jovens
e adultos podem compreender o valor educativo dos jogos (LACASA; MÉNDEZ;
MARTINEZ, 2008), e a sala de aula pode ser um excelente laboratório para essas
aprendizagens, desde que se vivencie um currículo mais flexível.
Para a construção do referencial teórico, foi feito um levantamento de três abordagens
discutidas na psicologia e na pedagogia, tomando como norte o que já exploramos em relação
à aprendizagem com os games, segundo Gros (2008), quando afirma que os projetos com tais
artefatos culturais buscaram acompanhar a lógica dos processos educativos que
apresentaremos abaixo.
Tais processos educativos, nos jogos, foram iniciados com padrões focados em um
modelo comportamental, em que o aluno praticava o jogo – se exercitava para retroalimentar
novas ações de suas aprendizagens – e que enfatizava as habilidades do jogador e do seu
comportamento frente ao ato de jogar, numa abordagem skineriana, comportamentalista. Essa
abordagem considera o homem como um organismo que é regido por estímulos externos
(MILHOLLAN; FORISHA, 1978). Na pedagogia, tal modelo apresenta um caráter tecnicista.
Depois, com o movimento da Escola Nova, pensou-se em jogos que centrassem o
processo de aprendizagem no aluno jogador. Daí a necessidade dos facilitadores oferecidos
pelo jogo, de forma a se promover interatividade entre jogo e jogador, utilizando-se a lógica
da abordagem humanista, rogeriana – de orientação fenomenológica –, que “considera o
homem a fonte de todos os atos” (MILHOLLAN; FORISHA, 1978, p. 17). No Brasil, essa
tendência foi iniciada aproximadamente no ano de 1920 e fortemente se estabeleceu nos anos
60 do mesmo século.
Em relação ao ensino de ciências, a vertente que acompanhou tais processos
educativos foi o ensino por redescoberta, surgido antes de 1970, um método indutivo e rígido,
no qual o aluno vivenciava o método científico para redescobrir esse conhecimento. Em tal
vertente, o professor não tinha claro o seu papel – facilitando a aprendizagem, propondo
atividades e fornecendo materiais.
Ademais, o aluno não era o centro das atenções pedagógicas, pois não se levava em
conta os conhecimentos prévios, e tais conhecimentos eram uma barreira para a
aprendizagem. Os conhecimentos prévios são concepções alternativas próprias dos alunos,
suas explicações de acordo com o que fazem e vivem (CAMPOS; NIGRO, 1999).
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O conhecimento, em tal vertente, era aprendido por repetição de experimentos de
livros-guias. O ensino por redescoberta fluiu entre o tecnicismo e o escolanovismo e, ainda
assim, era muito bem aceito na época, pois trazia, como fator positivo, o rompimento com o
ensino por transmissão e recepção (do ensino tradicional).
O comportamentalismo e a fenomenologia modelaram essa vertente do ensino de
ciências, pois, apesar de eles possuírem premissas basilares divergentes, tinham uma mesma
base em relação à ciência – a ciência liberal (MILHOLLAN; FORISHA, 1978). Os estudiosos
no ensino de ciências avançaram em busca de um modelo que atendesse aos novos jovens
estudantes, percebendo que os conhecimentos prévios deveriam ser levados em consideração
para o aprendizado.
Surge, por volta de 1981, o ensino por conflito e mudança, no qual o professor teria de
promover conflitos cognitivos, colocando o aluno em situações nas quais eles percebessem a
incoerência de seus modelos explicativos. Havia uma crença de que o aluno passava pelo
processo de desequilibração e, com isso, se instalava uma mudança conceitual. O grande
problema é que tal modelo, ao propor somente mudanças conceituais, não permitia ao aluno
investigar os fatos, e eles ficavam com seus antigos modelos de sistemas explicativos, devido
a não haver mudanças procedimentais ou atitudinais. Tal modelo apresentava premissas
aprioristas.
No ensino de ciências, para que os alunos pudessem fugir da metodologia da
superficialidade – das outras vertentes acima destacadas – e, com seus conhecimentos prévios,
pudessem lidar com os fatos da natureza, bem como com os conhecimentos científicos de
forma mais tranquila, deveriam ser priorizados conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais, a partir da problematização.
Na metodologia da superficialidade, existe uma tendência a uma generalização acrítica
por observação, com a elaboração de respostas rápidas e seguras, embasadas no senso
comum. Ademais, o raciocínio é trabalhado em uma sequência causal e linear. Para superar
essa acriticidade, é preciso mudanças metodológicas, conceituais, procedimentais e
atitudinais.
A problematização, como recurso pedagógico, se configura ainda como uma vertente
válida para que o aluno dê conta de seu potencial como sujeito no seu processo de
conhecimento e no desenvolvimento de sua autonomia junto aos seus pares, construindo seu
conhecimento mais próximo ao conhecimento científico do que do senso comum. Tal
conhecimento é retirado da realidade (contexto) do aluno.
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O ponto inicial é criar situações-problema, levando em consideração a mutabilidade e
a historicidade da ciência, sendo o papel do professor situar o aluno no seu processo de
aprendizagem – através de provocações – e levar em conta as situações-limite desses alunos.
Depois, essas situações-problema são estudadas para a formulação de hipóteses,
discutidas pelos alunos, bem como tratadas cientificamente junto aos professores, num
processo participativ,o para que as informações obtidas sejam trabalhadas. A resolução das
situações-problema deve proporcionar conflito cognitivo, não possuir respostas imediatas nem
técnicas prontas de resolução, e sim buscar as melhores respostas possíveis para o problema,
considerando a complexidade da situação abordada.
Tal vertente do ensino de ciências – a problematização – se aproxima da abordagem
sociointeracionista. Em relação aos jogos eletrônicos, de forma mais inovadora, esse novo
sujeito aprendente (jogador) e os jogos teriam de ser pensados em outra lógica. Deve-se
pensar no jogador que sai da lógica do jogo e procura, nas comunidades de prática, uma
interação com seus parceiros de jogo, para buscar solucionar suas questões, levando o
aprendizado para as vias da participação e problematizando esses saberes com seus parceiros
nos espaços em que convivem.
Nas escolas, os programas educativos revelam, ainda hoje, uma abordagem tradicional
de ensino (que não foi nosso foco de início nesta pesquisa). As abordagens baseadas no
comportamentalismo e no escolanovismo estão, de forma velada, nas ações de alguns
professores, sendo que, ao longo dos tempos e até hoje, temos imbricamentos dessas três
abordagens nos processos do ensinar.
A terceira abordagem estudada neste trabalho – sociointeracionista ou sociocultural –
traz uma perspectiva da participação. Mais inovadora, ela é, de certa forma, muito difundida e
pouco vivenciada em sua plenitude. Tal abordagem poderá estar acontecendo de forma tímida
ou caminhando para sua implantação nos bastidores educativos, apesar de ainda ser utópica
em nosso contexto.
Torna-se necessário conhecer e vivenciar novos enfoques sobre aprendizagem –
aprendizagem situada e enraizada numa prática e num contexto determinado –, porém tais
enfoques não são suficientes para dar conta do fazer pedagógico, pois todo modelo é, em si,
próprio é incompleto, proposicional, inacabado.
Compreendemos, assim, que, nas práticas dos professores, um modelo educativo pode,
muitas vezes, complementar-se com outro, devido a uma falta de conhecimento sobre como
essas abordagens podem balizar tais vivências de forma consciente. Os modelos apresentados
reverberam nos componentes curriculares que se modificam com a história da educação e as
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necessidades dos cursos. Nesse sentido, o significado dos jogos em sala de aula – como
dispositivos de aprendizagens – se produz a partir de um contexto aberto e amplo de interação
e através da maneira como o professor está implicado epistemologicamente no processo de
ensinar. A seguir, versaremos, de forma mais didática, sobre esses três momentos da
educação, de forma a entendê-los para as análises das informações nas discussões.

50

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PASSEANDO DIDATICAMENTE SOBRE A ABORDAGEM BEHAVIORISTA E
APONTANDO SUAS IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS

A ciência que se funda sobre os pressupostos filosóficos behavioristas é a análise
experimental do comportamento (AEC). O estudo das relações funcionais entre organismo e
ambiente é papel da análise do comportamento. “O termo comportamentalismo deriva da
palavra inglesa behavior (comportamento) e refere-se a um movimento iniciado nos Estados
Unidos por John Broadus Watson (1878–1958), no início do século XX.” (NUNES;
SILVEIRA, 2009, p. 31). Segundo tais autores, não existem comportamentos operantes34 de
cunho hereditário, e sim comportamentos aprendidos.
O comportamentalismo ou behaviorismo – termos que englobam todas as teorias de
condicionamento estímulo-resposta (S-R) – tem sido alvo de inúmeras críticas nos espaços
educacionais. Em contrapartida, tem havido um crescimento das pesquisas com tal abordagem
em todo o mundo. De acordo com Bigge (2002), poderemos agrupar as teorias do
comportamento S-R em três grupos: (a) com o condicionamento como ponto central da
aprendizagem; (b) com o reforçamento ou teorias lei do efeito; (c) com a proposta de teóricos
desses dois grupos, que afirmam existirem dois diferentes processos de aprendizagem – do
condicionamento independente do reforçamento e do condicionamento dirigido pelos
princípios do reforçamento.
Ainda de acordo com o autor, há quatro tipos de neobehaviorismo que delineiam a
aprendizagem como formação de hábitos através do condicionamento, sem objetivos: (a) o
condicionamento contínuo de Guthrie ou condicionamento clássico sem reforçamento (S-R);
(b) o behaviorismo dedutivo (teoria do reforçamento de Hull) ou condicionamento estímuloresposta, com reforçamento (S-O-R); (c) o condicionamento instrumental operante de
Skinner, segundo o qual a resposta instrumental traz seu reforçamento (R-S); (d) a teoria
quantitativa de estímulo-resposta de Spence. Dentre essas quatro abordagens, nos centraremos
na terceira vertente ou o condicionamento operante de Skinner que, para Carrara (2005),
corroborando Nunes e Silveira (2009), equivale à expressão behaviorismo radical.

34

O mesmo que “ação do indivíduo”.
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O behaviorismo seguiu em duas linhas. O behaviorismo metodológico, defendido por
Watson, excluía todo e qualquer conteúdo interno do escopo de finalidades da Psicologia,
priorizando o comportamento em detrimento a consciência e tomando a observação no lugar
da introspecção (CARRARA, 2005). O behaviorismo radical, proposto por Skinner, mesmo
perante as dificuldades de utilização de eventos privados – como, por exemplo, utilização de
relatos verbais e indicadores fisiológicos – os abraçaram em sua teoria, adotando-se

o

adjetivo radical para melhor entender o comportamento humano35 por via de seus enigmas,
através de procedimentos replicáveis e das informações advindas dos dados de forma mais
transparente.
Tomar o Behaviorismo como referência equivale a centrar atenção nas interações
entre organismos e ambientes em que estes se inserem [...] o comportamento ocorre
diante de e é alterado por determinadas condições ambientais e, por seu turno,
também altera o ambiente. (CARRARA, 2005, p. 111) [grifo do autor].

Skinner – em seus estudos – foi influenciado pelo modelo machiano36, saindo da
causalidade linear de Newton e sugerindo que os eventos que ocorrem antes, durante e depois
de um comportamento devam ser observados, registrados e sistematizados como dados
empíricos, pois, para esse modelo, descrever é explicar. Nesse modelo behaviorista, as
relações entre o indivíduo e o ambiente – bem como seus aspectos socioculturais – são
controladas pela sua ontogenia.
A filosofia do behaviorismo radical de Skinner trata tanto o homem e suas ações como
o ambiente com um único estofo material, rompendo com o dualismo na questão dos eventos
privados. “Essa abordagem se caracteriza pelo primado do objeto (empirismo)”
(MIZUKAMI, 2006, p. 19), preconizando, em sua essência, que o conhecimento se deriva
diretamente da experiência.
Apesar de Skinner ter ressaltado a importância dos dados empíricos para a
argumentação científica, ele se defende quanto à denúncia de ser antiteórico – em 1950 –,
mostrando que se devem explicar os fatos com outros argumentos que não somente os
teóricos. Skinner não aceitava eventos mentais, instintos, estruturas de personalidade, dentre
outros fatores, para explicar o comportamento e, com isso sofreu muitas críticas, devido
principalmente ao uso indevido dessa abordagem por profissionais sem a devida qualificação.

35

“Os comportamentos seriam, então, as manifestações reflexas, as respostas que o organismo emite quando
estimulado e a atividade do organismo como um todo.” (NUNES; SILVEIRA, 2009, p. 32).
36
O conceito machiano de causalidade sustenta-se num paradigma explicativo funcionalista-contextualista, que
acredita que o descrever é explicar. Para melhores informações, ver: RAPHAEL; CARRARA, 2012.
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2.1.1 Pressupostos do condicionamento instrumental operante de Skinner

Pensar em respostas mais prováveis advindas de estímulos do ensino para uma
aprendizagem esperada é pensar que “qualquer mudança de comportamento é aprendizagem e
[...] qualquer aprendizagem é mudança de comportamento.” (BIGGE, 2002, p. 108). Para o
autor, o estímulo que reforça um comportamento vem depois de uma resposta já consolidada
anteriormente. Pensar assim é planejar paulatinamente ações para disparar reações nos alunos
de forma mecânica.
Depois de dada a resposta desejada, virá a recompensa, um feedback do estímulo que
trará reforçamento da resposta anterior e varia de acordo com os intervalos de tempo e
número de respostas emitidas. Forma-se, aí, o condicionamento operante. O condicionamento
considera que uma ação é reforçada quando temos uma resposta mais provável ou mais
frequentemente repetida. O condicionamento operante é aquele que age sobre o ambiente para
gerar consequências – não é automático – produzidas sob a vontade de quem fez, sendo
controlado por estímulos que se seguem à resposta.
Tal condicionamento é considerado um fenômeno natural. Quando há um
reforçamento, o operante é fortalecido e, quando há extinção, o operante enfraquece. Todo
estímulo que vem imediatamente após a resposta torna-se mais significativo. Um estímulo
pode advir de qualquer modificação do ambiente.
Tomemos, como exemplo, um exercício de ciências rigorosamente planejado e
cercado de instruções com pontuações positivas ou negativas para o aluno e, como
recompensa (caso acerte), uma premiação em pontos extras. Isso condiciona o aluno a querer
acertar. Num jogo, teríamos um processo parecido. O jogador teria de lidar com seus erros e
acertos e com suas recompensas (ou a falta delas). É nesse processo sknneriano que são
planejados – para mudança de comportamentos e consequentemente para as aprendizagens –
os reforçadores.

2.1.1.1 Os reforçadores, os tipos de reforçamento operante e os esquemas de
reforçamento

Como estariam classificados os reforçadores? Seriam eles biológicos? Seriam externos
aos indivíduos? Ou teríamos uma mesclagem? Carrara (2005) e Ries (2007) nos respondem
que os reforçadores podem ser: (a) primários (incondicionados), que, por si só, possuem
propriedades reforçadoras e são estímulos que atendem a uma primeira necessidade, como

53

fome, sede; (b) secundários (condicionados), os quais precisam de outros reforçadores para
agir efetivamente, e, segundo Ries (2007), só adquirem propriedade reforçadora após
sucessivos emparelhamentos com algum reforçador primário.
Além desses dois tipos de reforçadores compartilhados por Carrara e Ries, temos um
terceiro tipo de reforçadores denominados de (c) generalizados, que “compreendem aqueles
estímulos que foram emparelhados com mais de um reforçador primário ou com algum
reforçador secundário.” (RIES, 2007, p. 62). Afeto, dinheiro, atenção, notas, diplomas, são
exemplos de reforçadores generalizados.
Bigge (2002) admite dois tipos de reforçadores, positivos ou negativos. Reforçadores
que, ao serem apresentados, fortalecem o comportamento são considerados positivos – por
exemplo, um elogio. Se, ao se retirar o estímulo, o comportamento é fortalecido, o reforçador
é denominado negativo – um estímulo aversivo. Ambos são vistos como recompensa. No
pensamento skinneriano com o reforçamento, o estímulo positivo ou negativo serve para
fortalecer a resposta, gerando recompensa e o comportamento é aprendido.
Porém, outro processo pode ser confundido com o reforçamento negativo por algumas
pessoas, embora seja um processo diferente – a punição.
Na punição, insere-se um estímulo negativo ou se retira um estímulo positivo. Tal
inserção ou retirada de estímulos negativos ou positivos, respectivamente, se caracteriza como
castigo, numa tentativa de enfraquecer a resposta. Inconscientemente, pais e professores usam
o castigo com mais frequência do que se imagina, pensando modelar o comportamento dos
filhos e alunos, respectivamente, acreditando que sejam, assim, gerados aprendizados.
Estariam eles educando de maneira efetiva? Seria por esse motivo que as recidivas nos
comportamentos classificados como inadequados por certos sujeitos se repetem, mesmo se
estabelecendo castigos?
O castigo não anula o comportamento. Se quisermos mudar um hábito, temos de parar
de reforçá-lo, aplicando o processo da extinção de estímulos. “Quando o reforçamento não
está mais disponível, uma resposta torna-se menos e menos frequente. Esse é o processo de
extinção operante” (BIGGE, 2002, p. 144) e é menos rápido que o reforçamento operante,
abrangendo o fenômeno da recuperação espontânea.
O reforçamento operante garante aprendizagem de novos comportamentos e
aperfeiçoa os já existentes. Após o reforçamento, o tempo tem pouco ou nenhum efeito na
perda de um hábito, enquanto a extinção é uma maneira eficaz de extinguir um operante do
repertório habitual de um organismo.
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Com um aluno indisciplinado, ao invés de reclamar, colocar de castigo, seria o caso de
uma conversa, mostrando o que ele tem de melhor? Elogiando pequenos progressos? Ou seja,
extinguir as cobranças e punições, inserindo novos reforçadores agora positivos, engendraria
novas aprendizagens?
Existem dois tipos de reforçamento operante. O reforçamento, que instala
comportamentos no sujeito, é um processo de discriminação de estímulos. Quando se
aprimora o comportamento, desenvolvendo novas habilidades, ocorre um processo de
diferenciação de respostas. Esses dois tipos de reforçamento operantes – discriminação de
estímulo e diferenciação de respostas – explicam quase toda a aprendizagem humana
(BIGGE, 2002).
Na discriminação de estímulos, o comportamento é resultado de um estímulo que vem
antes ou acompanha o comportamento, reforçando-o. Um exemplo é a atenção. Uma pessoa
atenta está sendo conduzida por um estímulo.
Exemplos clássicos de estímulos discriminativos, segundo o mesmo autor, são as
regras, princípios, leis e máximas, que se encontram controladas por estímulos prévios e
constituem a primeira parte de uma variedade de contingências37 de reforçamento. “Na
discriminação o indivíduo responde de forma diferente a estímulos diferentes” (CARRARA,
2005, p. 117). Num processo de discriminação simples, dois tipos de estímulos
discriminativos estão atuando: (i) um discriminativo que se segue do reforçamento no
primeiro estímulo e (ii) um reforçador que não reforça respostas diante de um primeiro
estímulo, tendo de ser repetido sempre.
Muitas variáveis envolvem o controle de estímulos discriminativos, que são
complexos e possuem propriedades relacionais de reflexividade, de simetria e de
transitividade.
Na diferenciação de respostas, o processo de aprendizagem é encerrado quando um
reforçamento diferencial modifica a resposta em sua forma, amplitude e intensidade, dentre
outros aspectos, ou seja, “as habilidades são aperfeiçoadas através do reforçamento
diferenciado de respostas variáveis.” (BIGGE, 2002, p. 143). O reforçamento diferencial é um
procedimento com o qual se reforça uma dada resposta, extinguindo outras que não se
apresentam dentro dos critérios preestabelecidos. Tal resposta preferencial é denominada
resposta diferenciada.
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Relação de dependência entre a ação do indivíduo e o mundo que o rodeia (MACHADO, 1997 apud NUNES;
SILVEIRA, 2009).
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Um esquema de reforçamento é a maneira como um reforço é programado. O reforço
só é dado após a ação do sujeito, o que garante que ele não responda passivamente aos
estímulos ambientais (NUNES; SILVEIRA, 2009). Os dois esquemas de reforçamento de uso
mais comuns são os de reforçamento contínuo e de reforçamento intermitente. Autores como
Nunes e Silveira (2009) e Ries (2007) consideram quatro os tipos de esquemas de
reforçamento: (a) contínuo, no qual toda resposta ou comportamento do indivíduo é
acompanhado de um reforço; (b) em intervalo, no qual o tempo é um fator importante, e pode
haver um intervalo de tempo fixo, em que o tempo entre os eventos não muda, ou variável, no
qual o tempo entre os reforçamentos nunca é o mesmo; (c) em razão, um tipo de esquema de
em que o reforçamento vai depender do número de ocorrências do comportamento, podendo
tal razão ser fixa ou variável; (d) intermitente, considerado como um reforço esporádico,
ocasional, não sujeito a intervalo de tempo nem a uma razão.
Entender os indivíduos como manipuláveis, dependentes do outro para aprender, num
esquema planejado de reforçamento, é a premissa behaviorista. Como seria o contexto
sociocultural e educativo nessa abordagem?

2.1.2 A visão de homem e de mundo dos behavioristas e a concepção de ensino e
de aprendizagem
No behaviorismo, o mundo já está pronto – a realidade é objetiva, o homem sofre as
influências do meio ambiente, sendo um produto da evolução filogenética e ontogenética. Não
há espaço, nessa abordagem, para um sujeito livre. O homem é visto como um sujeito cujo
comportamento pode ser observado e manipulado, que não depende de si mesmo,
necessitando que outros lhe ensinem algo.
O homem é um produto do meio e, ao se tornar produto desse meio, o manipula, e tal
meio seleciona seus comportamentos. O ambiente social (cultura) vai modelar e conservar os
comportamentos vigentes, sendo um conjunto de contingências de reforço (MIZUKAMI,
2006), um “espaço experimental utilizado no estudo do comportamento” (MIZUKAMI, 2006,
p. 24) sendo que cada cultura apresenta suas próprias características e é representada por seus
“usos e costumes dominantes” (MIZUKAMI, 2006, p. 25). Reforçando essa ideologia, a
escola encontra-se como palco de seleção de comportamentos através do ensino e da
aprendizagem.
Os processos de ensino e de aprendizagem, em tal abordagem, trazem como cenário a
prática de um professor que age em busca de aperfeiçoar contingências de reforço para seu
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alunado, com a finalidade de originar ou aprimorar uma resposta que deverá ser aprendida. As
aulas, nessa abordagem, são planejadas de forma mais técnica, primando pela
individualização do ensino, o que prevê respeito ao ritmo de cada aluno. A instrução
programada se utiliza de procedimentos instrucionais, bem como de estratégias do ensino para
a competência, o qual enfatiza a experiência de aprendizagem.
Em tal instrução, o que se espera é uma síntese entre planejamento, prática e avaliação
de ensino, para que, uma vez vivenciados, a aprendizagem ocorra em meio dos estímulos
aplicados. A avaliação acompanha todas as etapas da programação, para se verificar se os
objetivos propostos foram alcançados, ocorrendo antes, durante e ao final do processo
programado pelo professor.
Educação, ensino, aprendizagem e instrução são caminhos para a transmissão da
cultura vigente e trazem, em sua essência, enfoques diretivistas. A relação entre professor e
aluno é mediada pela programação de ensino, e tal mediação considera cada aluno de forma
particular.
Os behavioristas discutem o desenvolvimento como resultado das aprendizagens ao
longo da vida e asseveram que o ambiente e a experiência balizam o comportamento. As
práticas educativas foram e ainda são influenciadas pelos legados do behaviorismo, quando se
enfatiza que o ensino é o planejamento e a organização de contingências que potencializam “a
aprendizagem de alguns conteúdos e habilidades” (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 31). Nessa
abordagem, os educadores utilizam reforçadores e organizam o passo a passo em sequências
de aprendizagem, numa tentativa de modelar o comportamento. Como exemplo, temos a
instrução programada, que surgiu depois das máquinas de ensinar de Skinner.
Nas tentativas de instruir, o ensino progride gradualmente, respeitando-se o
desenvolvimento de cada aluno, o que torna a aprendizagem melhor, segundo premissas dessa
abordagem. O processo de ensino, então, age como catalisador das aprendizagens que,
naturalmente, seriam mais demoradas, viabilizando comportamentos que tal ensino garante.
Segundo Nunes e Silveira, o ensino toma como norte o método e a eficiência “da estruturação
de recursos externos como principais promotores da aprendizagem.” (2009, p. 40) e é
planejado pelo professor de forma que seja especificado cada passo necessário para as
aprendizagens, organizando-se tais atividades de forma programada.
A programação do ensino em objetivos e conteúdos obedece a algumas características,
de acordo com Nunes e Silveira:
(a) estudo por meio de unidades de ensino ou disciplina avançando etapas; (b)
organização de sequências de ensino de acordo com as dificuldades surgidas; (c)
manutenção do aluno em permanente atividade; (d) autoavaliação do aluno em
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situações específicas; (e) feedback dado pelo professor; (f) ênfase no ensino
individualizado e na análise do comportamento do aluno, para identificar o que
necessita aprender. (2009, p. 41).

Estariam esses passos ainda hoje matizados nas aulas atuais, em nome de uma
eficiente aprendizagem, em que se almeja alcançar objetivos e estabelecer competências, tão
estimuladas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)? Seria a experiência planejada
(vinda do meio) uma forma de usar o contexto do aluno como disparador dessas
aprendizagens? Como se relacionaria a mente do sujeito com seu comportamento?
No behaviorismo, o conhecimento tem como base a experiência planejada pelo
professor e advém dela com o meio que molda e cultiva comportamentos esperados pela
sociedade. Porém o contexto do aluno não é priorizado de forma crítica dentro dos moldes
socioculturais, devido ao fato de essa abordagem considerar o aluno na sua singularidade.
Ademais, no escopo do behaviorismo, o que ocorre na mente do indivíduo não é
relevante para a análise funcional do comportamento, pois os estados internos são de ordem
neurológica e fisiológica, sendo pelos processos intermediários que se produzem e mantêm
“relações funcionais entre estímulos e respostas” (MIZUKAMI, 2006, p. 26). Educação
behaviorista é transmissão de conhecimentos e comportamentos – é transmissão cultural.
Nessa abordagem,
[...] o sistema educacional tem como finalidade básica promover mudanças nos
indivíduos, mudanças essas desejáveis e relativamente permanentes, as quais
implicam tanto a aquisição de novos comportamentos quanto a modificação dos já
existentes. O objetivo último da educação é que os indivíduos sejam os próprios
dispensadores dos reforços que eliciam seus comportamentos. O uso adequado das
técnicas de modificação de comportamento é aquele em que se passa
progressivamente o controle da estruturação do esquema de contingências para cada
indivíduo. (MIZUKAMI, 2006, p. 28).

Nessa configuração, o próprio indivíduo vai estruturar o que o meio lhe oferece,
norteando seu comportamento segundo os objetivos que lhe são impostos. Porém tal
comportamento é modelado externamente, excluindo o indivíduo de decisões curriculares. O
que se estrutura é o que o professor e ambiente lhe apresenta.
A escola, nessa abordagem, é uma agência que serve ao poder, modelando padrões de
comportamento que são desejados pela sociedade, ligados a outras agências controladoras ou
aparelhos ideológicos do estado (AIE). A escola depende de tais agências controladoras para
seguir em frente e vice-versa e, nos AIE (escola), se educa formalmente, sendo que cada
indivíduo toma como conteúdo pessoal o que se veicula socialmente na cultura.
Seria esse o caminho da educação? Uma educação pautada na diretividade? Com a
modelagem dos seres, sem contar com sua capacidade criativa e crítica de aprender? Que
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aluno e que professor poderiam entrar em cena com o descontentamento instalado nesse
panorama? Novos cenários surgiram nos processos educativos, mesmo com resistências. É o
que iremos abordar nos tópicos seguintes.

2.2 O HUMANISMO DE CARL ROGERS NA EDUCAÇÃO: UMA TENTATIVA
ROMÂNTICA DE ROMPER COM O INSTITUÍDO

Com a presença do ensino tradicional e do comportamentalismo (behaviorismo) nas
escolas, a pedagogia diretiva apresentava fragilidades – um palco fértil para a introdução de
novas formas de se pensar e fazer educação. Em nome de um rompimento com essa
diretividade na educação, surgem ideias humanistas. Apesar de o modelo epistemológico
apriorista apontar as características essenciais que encontramos na abordagem humanista,
ressalta-se que, no humanismo, tal tendência foca sua análise no sujeito, na sua subjetividade,
não trazendo o apriorismo de forma pura. Essa abordagem é mesclada de elementos do
enfoque interacionista.
O humanismo brindou o Brasil, nos anos 40 e 50 do século XX, com dois enfoques: o
de Carl Rogers e o de A. Neill. A pedagogia que alicerça tal abordagem é a não diretiva. Neill
traz, em seus legados, um relato de experiência versando sobre suas ideias de homem,
educação e vida. Para ele o homem (sujeito) é quem elabora seu próprio conhecimento, e o
professor age como um facilitador do aprendizado.
Carl Rogers traz uma proposta de ensino centrado no aluno e representa a psicologia
humanista. Essa teoria rogeriana se deriva de outra teoria do mesmo autor sobre conduta e
personalidade, segundo a qual o sujeito constrói e organiza sua realidade – bem como se põe
integralmente na sociedade –, levando em consideração seus aspectos emocionais e
psicológicos que o colocam em contato direto com sua realidade individual e a do grupo onde
atua (MIZUKAMI, 2006).
O professor, agindo como um facilitador de aprendizagens, não programa os
conteúdos sob a forma de objetivos e competências individuais a serem alcançados. Parte da
experiência desses alunos, que, interagindo com o meio em um processo natural, realizam
atividades advindas de suas experiências, reconstruindo-as a partir das condições de
aprendizagem criadas pelo professor. O docente só terá sucesso no seu empreendimento de
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promover aprendizagem dos alunos caso essa aprendizagem possa influenciar o
comportamento deles.
O aprender, nessa abordagem, é reconhecido como um processo autoapropriado ou
autodescoberto: “A essência da aprendizagem é o significado” (NETTO, 2009, p. 22). Assim
sendo, o aluno acolhe os objetivos de aprendizagem que têm importância (significado) para
ele e, por conseguinte, como sujeito ativo nos seus processos de descoberta de si mesmo e de
outras pessoas de seu grupo, é visto como um projeto permanentemente inacabado, criandose e recriando-se a cada momento.
O alunado, então, pode ou não aceitar a intervenção docente, pois o que conta, no
processo, é o desejo do aluno de participar. Os recursos didáticos são oferecidos sem a
pretensão de servirem de guias, não sendo impostos no processo do aprender. Dessa forma, é
fundamental que haja confiança mútua e que se acredite na capacidade que o aluno tem de
dirigir o seu aprendizado.
Busca-se a autonomia e a participação dos colegas do grupo, junto a um facilitador
seguro de si, que valorize os sentimentos de seus alunos, para que a educação se faça a
contento (NUNES; SILVEIRA, 2009). Para tais autores, o ambiente pode modificar a
capacidade constante de atualizações permanentes, porém nunca destruí-las.
Nos seus processos subjetivos, os sujeitos virtualizam e atualizam processos de
aprendizagem, e as relações “estabelecidas entre as pessoas, desde o início da vida, são fator
crucial de estruturação psicológica e de constituição do self, ou seja, de si mesmo” (NUNES;
SILVEIRA, 2009, p. 45). A aprendizagem é, então, centrada na pessoa do aluno, como uma
forma de autocrescimento, um processo autônomo, criativo e expressivo.

2.2.1 Condições básicas para os processos de ensino-aprendizagem eficazes no
humanismo rogeriano

No humanismo, levam-se em consideração os aspectos ou componentes afetivos da
aprendizagem. O agente facilitador de aprendizagens deve apresentar elementos relacionais já
discutidos na prática terapêutica rogeriana, segundo Nunes e Silveira (2009): (a)
autenticidade; (b) aceitação do outro; (c) compreensão empática. A partir da vivência real
dessas condições, as pessoas se aceitam, se consideram e, com isso, ouvem mais uns aos
outros em suas experiências internas, suas subjetividades, e a relação entre professor e aluno
se dá em clima de respeito e de confiança.
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Vejamos agora algumas especificidades de tais condições. A autenticidade é a
capacidade de se mostrar como é, sem hipocrisia, sem máscaras, com sentimento verdadeiro
entre o que se pensa e a forma como se age. É estar aberto às experiências, estabelecendo uma
vivência sincera de sentimentos e atitudes. Um ser autêntico é um pré-requisito necessário
para uma boa relação entre todos. A aceitação do outro é a capacidade de respeitá-lo como
ele é dentro de seus processos de liberdade. É ter estima e apreço pelo semelhante, sempre
com uma atitude positiva, expressando-se livremente, por acreditar que todos os pensamentos
e sentimentos têm o mesmo valor, mesmo diferentes dos nossos. A compreensão empática é a
capacidade de se pôr no lugar do outro e aceitá-lo incondicionalmente, exercitando-se para
pensar, sentir e se expressar como se fosse esse outro. É captar sentimentos e significados do
semelhante e vivenciá-los. É pensar no mundo do outro, como forma de balizar as relações.
O ensino humanista visa a dirigir a pessoa (aluno) para suas próprias experiências, de
forma que possa se estruturar e agir. Confiança e respeito ao aluno são basilares nessa
facilitação da aprendizagem. O ensino, então, depende de como o professor se relaciona com
o aluno, e isso se dá de forma pessoal e única.
Nessa proposta, não se enfatizam técnicas ou métodos de aprendizagem. As estratégias
de ensino (instrução) assumem importância secundária (MIZUKAMI, 2006). O ensino se
estabelece nos vínculos de relacionamentos, muito mais que num método próprio. A
autoavaliação é utilizada no processo de aprendizagem significativa, que, para Rogers, é
aquela que envolve a pessoa como um todo.

2.2.2 Algumas premissas fundamentais da aprendizagem na abordagem
rogeriana
Autonomia, motivação, descoberta, criatividade e expressividade são características
básicas para se alcançarem algumas premissas que alicerçam a aprendizagem prevista pela
abordagem rogeriana. Trata-se de uma aprendizagem cheia de sentido, que tem uma condição
de envolvimento pessoal.
A aprendizagem é autoiniciada e com significado para quem aprende: “Mesmo quando
o estímulo provém do exterior, o senso de descoberta, de alcance, de apreensão e
compreensão vem de dentro” (NETTO, 2009, p. 22). Por conseguinte, algumas premissas são
basilares em tal abordagem. O campo de experiência é um espaço individual de cada
indivíduo, particular e pessoal, que pode não corresponder à realidade objetiva. Corresponde à
experiência de aprender a ser livre, de se tornar autônomo e confiante, de fazer escolhas
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responsáveis, enfim, de sermos nós mesmos. O self diz respeito ao reconhecimento de quem
se é, de sua identidade. É um autoconhecimento envolvido num processo constante de
mudanças, formando-se e reformando-se sempre. O self ideal é o conjunto de fatores
idealizados pelo sujeito, os que ele gostaria de ter ou como gostaria de ser. Quando
comparado ao self, pode gerar descontentamento. Há ainda a congruência e a incongruência.
Ccongruência é quando o sujeito consegue demonstrar, com a precisão dos seus atos, o que se
passa em sua mente, e incongruência é quando há um descompasso entre o que se pensa ou
sente e o que se faz. Finalmente, há, ainda. a tendência à autorrealização, que é a capacidade
que o ser humano tem de se atualizar e se desenvolver para edificar o seu eu.
Superar os obstáculos não é garantido com a atualização, pois a pessoa pode reprimir
ou distorcer os fatos, durante as atualizações. Tais premissas, destacadas acima, devem ser
buscadas e vivenciadas pelo homem nas suas experiências com o mundo, de forma a se sentir
plenamente realizado.
O conhecimento, na abordagem humanista, é o resultado da experiência pessoal do
indivíduo nas suas atualizações e virtualizações. O devir do sujeito é permeado pelo processo
de conhecer o mundo através de suas experiências nesse mesmo mundo, pois o ele tem uma
curiosidade nata para o conhecimento. O mundo é produzido pelos homens de acordo suas
vivências, “é projeto humano em relação a outros homens e às coisas, que ganha historicidade
numa temporalidade” (MIZUKAMI, 2006, p. 41).
Para Rogers, o homem é um arquiteto de si mesmo e possui consciência autônoma e
interna. Com isso, pode constituir e eleger o que lhe serve para a construção de seu mundo, e
a educação deve alimentar a construção de tal consciência. O homem torna-se pessoa.
Homem e mundo não se separam, pois, enquanto o homem vive e modifica o mundo, se
modifica, se atualiza, sendo que cada pessoa percebe o mundo de forma diferente, e o que
determina isso é o eu de cada um.
A realidade é subjetiva, fundada na percepção do sujeito em relação ao meio, e a
experiência é que apontará os fatos vivenciados com “significados reais” (MIZUKAMI, 2006,
p. 43) e mutáveis. O homem aprende a aprender, e o conhecimento se torna um processo
“inerente à atitude humana” (MIZUKAMI, 2006, p. 44). No processo de conhecer, a escola
deve valorizar o aluno na sua essência e oferecer condições para tal aluno mostrar seu
potencial, seu devir.
O currículo tem de ser flexível, não deve haver pressão nem imposição do professor, e
o que importa é a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Deve-se propor ao sujeito
ativo liberdade de aprender, para que a educação ultrapasse os muros escolares, sendo
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democrática e centrada na pessoa, de forma a conduzir o sujeito à autonomia e à
autoaprendizagem, pois “tudo que estiver a serviço do crescimento pessoal, interpessoal ou
intergrupal é educação” (MIZUKAMI, 2006, p. 45). A ênfase nessa abordagem é dada ao
indivíduo, não especificamente à sociedade.
Traremos agora pensamentos de Dewey, ratificando os pensamentos de Rogers com
seu pragmatismo. Aprender pelas experiências seria o caminho?

2.2.3 A aprendizagem experiencial e o pragmatismo de Dewey corroboram o
humanismo rogeriano

Aprender é um desafio, e tal processo perpassa pela coragem de conhecer, de ter uma
experiência concreta durante todos os momentos da vida, e não somente na escola, com
aprendizagens formais. Dewey traz, em sua teoria pragmática, elementos do humanismo
naturalista ou do naturalismo humanista.
Gros (2008) adere às ideias de Dewey (1967) sobre a questão de as experiências serem
a base das aprendizagens, e isso é corroborado por Kolb (1984), que nos apresenta um modelo
de aprendizagem experiencial. Segundo tal modelo, aprende-se por meio do fazer constante e,
para aprender, não importa que se trate de habilidade, competência, ideia, controle emocional,
ação ou análise, pois só se aprende com uma experiência de condição real da vida.

FIGURA 11 – Ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb
FONTE: Kolb (1984)

A aprendizagem experiencial sublinhada por Kolb (1984), legitimada por Gros (2008),
advém quando os alunos podem analisar e refletir sobre uma experiência prévia que eles
tenham passado. Daí os alunos fazerem algum tipo de abstração, agregando essas reflexões
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em seus conhecimentos prévios e valendo-se deles paras as ações posteriores. O ciclo acima
demonstra como a experiência concreta é expressa pela reflexão, transformando-se em
conceitos.
Tais conceitos são utilizados como orientação para modificar o que já está
estabelecido (experimentação ativa), e daí se podem planejar novas experiências. Dewey
(1967) nos traz o entendimento de que existem três tipos de experiências prováveis, e elas
estão presentes em nossas vidas: (a) experiência sem reflexão no mundo orgânico – quando
encerramos a experiência sem avaliar seus elementos; (b) experiência refletida, que leva à
informação e à consciência – um processo de consignação à inteligência; (c) as experiências
intuitivas, como os presságios e aspirações, que nos fazem tomar resoluções sem um cunho
mais lógico.
Devido à linguagem e à comunicação, as experiências refletidas e as intuitivas
compõem a “experiência humana” (DEWEY, 1967, p. 15) e, de acordo com tais premissas,
apenas os homens têm a inteligência com a capacidade de pensar, raciocinar e seguir as suas
intuições durante a vida, aprendendo e transformando seus mundos com e nas experiências,
enquanto podem se modificar reciprocamente.
No começo, toda experiência abarca a situação e o agente da experiência, que se
influenciam reciprocamente, suscitando novos agentes e novas situações. Quando essa
experiência se torna significativa, ocasionando novos conhecimentos, poderá motivar novas
experiências. É o “aprender por experiências” (DEWEY, 1967, p.16), na arte da vida:
Ora, se a vida não é mais que um tecido de experiências de toda sorte, se não
podemos viver sem estar constantemente sofrendo e fazendo experiências, é que a
vida é toda ela uma longa aprendizagem. Vida, experiência, aprendizagem – não se
podem separar. Simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos.
(DEWEY, 1967, p.16).

Tal premissa deweyniana ajuda a compreender o processo de aprendizagem dos
conceitos, procedimentos e atitudes em qualquer ambiente de aprendizagem (GROS, 2008), e
esse modelo de aprendizagem experiencial ainda vem sendo trabalhado por alguns professores
em Biologia, levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos. E no Brasil, como as
ideias de Dewey chegaram e influenciaram a educação?
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2.2.4 O movimento escolanovista no Brasil: uma aproximação do humanismo
rogeriano através das contribuições de Dewey

O movimento da Escola Nova foi de cunho reformista, liberal e de renovação do
ensino, e chegou ao Brasil sob conflitos de mutações de bases políticas e sociais, propondo
novas trilhas para uma educação desafinada com o mundo das ciências e das tecnologias. Os
seguidores de tal movimento acreditavam que a democracia poderia ser instaurada com a
tentativa um modelo de escola redentora.
O movimento tinha como objetivo combater o ensino tradicional (superando a
pedagogia da essência) e visava à progressiva organização da estrutura educacional brasileira
(em função da pedagogia da existência, do indivíduo único).
Apesar da força do movimento ter sido na década de 20, Rui Barbosa, em 1882, já
instaurava idéias escolanovistas no Brasil. Dewey foi quem mais influenciou tal movimento
tanto no nosso país como nos países norteamericanos, focando princípios práticos, com a
valorização da mudança e do progresso. O movimento se instaura na Primeira República, se
consolida entre 1931 e 1946 e, após esse mesmo ano (1946) e em décadas seguintes, acontece
seu declínio, após críticas e balanços nos seus bastidores.
Como ação elementar, a escola teria de analisar os fatos de forma científica com certo
distanciamento (certa passividade). As ideias do filósofo Dewey serviram de alicerce para
consolidação dos projetos políticos educacionais da época, com base nos conceitos de
educação e democracia.
O escolanovismo foi um movimento de renovação escolar e, aqui no Brasil, Anísio
Teixeira se identificou com ele, pregando a emancipação do indivíduo, a liberdade de
pensamento e as vocações individuais. Lourenço Filho também era defensor de tais ideias.
O sujeito é visto, nesse movimento, como um ser integral, como o elemento central de
suas aprendizagens, e o papel do professor seria apenas de um agente facilitador de tais
aprendizagens, em consonância com a proposta de Dewey – de base humanista. Dewey
assevera que “ensinar bem é ensinar apelando para as capacidades que o aluno já possui”
(1967, p. 92), oportunizando que ele reconstrua suas capacidades em contato com o novo,
através da motivação. A motivação é fundamental para o ensino e para a aprendizagem,
sempre. Mas aderir a tal movimento não seria uma forma romântica de se pensar a educação?
Durante o ideário escolanovista, surgiu o movimento conhecido na história como
otimismo pedagógico, o qual apontava, como crença, o poder regenerador do ensino. Isso
inspirou reformas estaduais em escolas primárias, suscitou o pragmatismo e a produção de
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literatura sobre pedagogia, com foco na evolução psicológica do aluno – centro do processo
educativo – e na aplicação dos processos intuitivos de ensino. O foco seria aprender a
aprender.
No Brasil, o movimento se expandiu na década de 1920, com o aumento de trabalhos
ligados à educação e enfatizou materiais e recursos didáticos focalizados no aluno. Em 1932,
Fernando de Azevedo publica o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do
movimento.
Tal documento apontava quatro premissas basilares, que demonstravam sua
importância para o cenário educativo, numa era de mudanças: (i) a educação deveria ser
restritivamente pública, obrigatória e gratuita para todos; (ii) deveríamos ter uma educação
única, mesmo com graus diferenciados, para atender às diversas fases dos seres humanos; (iii)
a educação deveria ser funcional e ativa, e o interesse dos alunos seria o centro dos currículos;
e (iv) todos os docentes deveriam ter nível superior, independentemente do segmento de
ensino que escolhessem seguir.
O Manifesto dos Pioneiros dividiu opiniões entre educadores progressistas e
conservadores. Nos anos 50 e 60, periódicos como a Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos e Educação e Ciências Sociais circularam nos bastidores educativos,
promovendo fortes debates sobre temas filosóficos e educacionais inspirados no pragmatismo
dewenyano. Foi Anísio Teixeira o primeiro a criticar o uso incorreto da apropriação do
pragmatismo no Brasil e anunciou a resistência dos educadores brasileiros para colocá-lo em
prática.
A Escola Nova não dá conta do conteúdo sistematizado, despreza o intelecto,
priorizando sentimentos. Os conteúdos cognitivos são substituídos pelos processos
pedagógicos, circundados por um não diretivismo. Há uma crença no poder da escola para a
equalização social. Facci (2011) considera que o movimento da Escola Nova
(neoescolanovismo) foi reeditado em nome do construtivismo piagetiano, com a
desvalorização tanto da escola quanto do professor.
Saviani destaca que o lema escolanovista de aprender a aprender embute um
deslocamento do “eixo do processo educativo, do processo lógico para o psicológico, dos
conteúdos para os métodos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da
disciplina para a espontaneidade” (2007, p. 429). Com tais pressupostos, o trabalho do
professor se esvazia de sentido.
É preciso dar relevo a uma apropriação crítica dos conhecimentos científicos pelos
alunos, para que se desenvolvam suas funções psicológicas superiores. E o professor poderá –
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junto com alunos e o conhecimento – ser ativo e socializar o que existir de melhor na cultura,
dentro da sociedade onde vive, uma premissa vygotskyana, a ser estudada nos tópicos
seguintes.

2.3 A ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL DE VYGOTSKY: O APRENDIZADO E
O DESENVOLVIMENTO
A atividade simbólica possui função organizadora específica que invade o processo
do uso de instrumentos e produz novas formas instituintes de comportamento.
(VYGOTSKY, 1994, p. 32-33).

A abordagem vygotskyana é de caráter sociointeracionista. Rejeita modelos baseados
nas definições de comportamento por faixa etária, pois acha que o homem está atrelado a
determinações de sua estrutura biológica e de sua conjuntura histórica. O desenvolvimento
humano é compreendido através de trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida,
entre o indivíduo e o meio, e cada aspecto influi sobre o outro. O conhecimento é construído a
partir da interação do sujeito com o mundo, com seus artefatos (signos e símbolos), sua
relação com os outros indivíduos e a gênese das estruturas de seu pensamento.
O cérebro é visto como um sistema flexível, capaz de servir a novas e diferentes
funções, sem transformação do órgão físico. Visando, nesta pesquisa, a entender a via da
participação, tal abordagem atende ao nosso estudo, já que, para participar, o sujeito precisa
interagir sócio, cultural e biologicamente com outros parceiros de convivência.
A teoria de Vygotsky enfatiza o aspecto sociointeracionista, pois considera que é no
plano intersubjetivo e na troca de experiências com os outros que têm origem as funções
mentais superiores. Tal teoria apresenta fundamentos construtivistas, na medida em que busca
explicar o advento de variações no desenvolvimento a partir da internalização dos processos
de conhecimento.
Segundo a abordagem cognitivista, a concepção do homem – por se tratar de uma
perspectiva interacionista – é tratada conjuntamente com a visão de mundo, e o conhecimento
produzido nessa interação é ativo, produto da influência mútua entre homem e mundo, numa
construção ininterrupta.
O indivíduo, nesse ponto de vista, é considerado um sistema aberto, em
reestruturações sucessivas, em busca de um estágio final nunca alcançado por completo. O
homem pode, então, gradativamente, aumentar seu domínio sobre o meio, modificando-o e,
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em consequência, há transformação também do próprio indivíduo. “A atividade simbólica
possui função organizadora específica que invade o processo do uso de instrumentos e produz
novas formas instituintes de comportamento.” (VYGOTSKY, 1994, p. 32-33). O instrumento
tem a função de servir como condutor da influência humana sobre o objeto na atividade e é
orientado externamente – muda os objetos e é meio de controle e dominação da natureza. Os
instrumentos, junto com os signos, geram funções psicológicas superiores.
No desenvolvimento da criança, ela irá reinventar o mundo, ampliando sua
inteligência. Nesse processo, leva-se em conta outra variável, a afetividade, que possibilita
aos homens, junto a outros fatores, seu caminhar no aprender. Em consequência, o homem,
como sujeito ativo, internaliza, através de mecanismos próprios, o conhecimento construído
pelos seus companheiros ao longo da história. É na atividade prática das interações entre os
homens e a natureza que as funções psíquicas se desenvolvem.
Em sua teoria, o autor busca falar da dimensão social do desenvolvimento humano,
conceituando-o como,
[...] processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade, desigualdade do
desenvolvimento de diferentes funções ou transformações qualitativas de uma forma
em outra, imbricamento de fatores externos e internos e processos adaptativos que
superam os impedimentos que a criança encontra. (VYGOTSKY, 1994, p. 96).

Aprendizado, nesse contexto, seria um processo intensamente social que destaca o
diálogo e as distintas funções de linguagem na instrução e no desenvolvimento cognitivo
mediado (VYGOTSKY, 1994). Porém não é a simples exposição dos alunos às exposições
orais dos professores, artefatos ou recursos que dará conta desse processo de aprender.
O aprender é muito mais complexo e depende, antes de tudo, do sujeito que aprende,
dentro das relações em que ele está mergulhado com outros sujeitos e objetos. Tal
aprendizado tem de ser um processo interno do aluno – do sujeito aprendente – e deve se
processar, aí, uma implicação do aluno com o seu desejo no processo de aprender.
Signos e palavras são, tanto para crianças quanto para adultos, elementos de contato
social com outras pessoas e consigo mesmos. O aprendizado das crianças é anterior à sua
entrada na escola, pois toda condição de aprendizado advém de uma história precedente.
Embora o uso dos “signos possa operar independentemente em crianças pequenas, a unidade
dialética desses sistemas no adulto constitui verdadeira essência no comportamento humano
complexo” (VYGOTSKY, 1994, p. 32). Isso porque os adultos já possuem memória mediada
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madura e não necessitam tanto dos signos para fazer associações, mas pensam e agem de
forma mais racional.
É enfatizado que o sistema de signos reestrutura todo o processo psicológico, tornando
a criança capaz de dominar as funções simbólicas abarcados na resposta da escolha. Em meio
a essas funções simbólicas da estrutura psicológica, temos, em especial, a atenção e a
memória, funções necessárias ao bom aprendizado.

2.3.1 O papel da linguagem e da mente para Vygotsky: aspectos essenciais

A linguagem na abordagem sociointeracionista, se relaciona intimamente com o
pensamento. Fala e ações, no início do desenvolvimento, são misturadas, mas, depois, a fala
vai deixando de ser um meio para dirigir o comportamento (a ação). Para Vygotsky, “a fala
não pode ser descoberta sem o pensamento” (1991, p. 38). Na sua ontogenia, o pensamento e
a fala possuem origens diferentes – no desenvolvimento da fala da criança, há um estágio préintelectual e, no desenvolvimento de seu pensamento, existe um estágio pré-linguístico. Mais
tarde, o pensamento torna-se verbal e a fala racional (VYGOTSKY, 1991).
Em suma: inicialmente, a fala acompanha as ações, o que leva o sujeito a se
desenvolver e, posteriormente, determina e domina o curso da ação com sua função
planejadora. A fala insere mudanças qualitativas na sua forma e na sua relação com outras
funções psicológicas, de percepção, de operações sensório-motoras e de atenção, que irão
promover desenvolvimento.
O desenvolvimento humano é compreendido através de trocas recíprocas que se
estabelecem durante toda a vida entre o indivíduo e o meio cultural, e cada aspecto influi
sobre o outro, estabelecendo mudanças individuais. Por conseguinte, a construção da
mudança individual, durante o desenvolvimento, tem procedência na sociedade e na cultura, e
a aprendizagem é construída a partir da interação do sujeito com o mundo, com outros
indivíduos, com origem nas estruturas mentais de seu pensamento – o cérebro.
A linguagem – sistema simbólico – se interpõe entre o sujeito e o objeto de
conhecimento, e é por meio de experiências revisitadas que a criança aprende – mentalmente
– a planejar sua atividade. Ela requisita ajuda de outra pessoa e controla o comportamento
dessa outra pessoa – pois isso é parte necessária de sua atividade prática (Idem).
Vygotsky acreditava que “a internalização dos sistemas de signos produzidos
culturalmente provoca transformações, comportamentos, e estabelece um elo entre as formas
iniciais e tardias do desenvolvimento individual” (1994, p. 9-10), sendo por meio desses
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signos que a criança media a constituição de sua própria memorização. Compreendemos,
assim como o autor, que memória, observação e julgamento – essa rede de capacidades
complexas – não formam a mente do indivíduo. A mente seria um
[...] conjunto de capacidades específicas, cada uma das quais, de alguma forma,
independe uma das outras e se desenvolve independentemente. O aprendizado é
mais que uma capacidade de pensar. É a aquisição de muitas capacidades
especializadas para pensar sobre várias coisas (VYGOTSKY, 1994, p.108).

A mente seria essa capacidade de se conectar com o seu próprio mundo e o mundo do
outro. Ao internalizar signos, acolhemos uma multiplicidade de capacidades, nos
desenvolvemos individualmente dentro e no processo coletivo que é a cultura, através da
linguagem. A linguagem é, então, uma expressão do ser, que utiliza uma estrutura simbólica
da cultura – organizada como línguas – e que também é simbólica.
2.3.2 O ensino e a mediação38 no desenvolvimento do sujeito

Ensinar implica o entendimento que o professor internalizou sobre aprendizagem, e
suas concepções epistemológicas são postas à prova. Daí se questiona: Como devemos
ensinar? Para responder a essa pergunta, teremos que fazer outra: Como nosso aluno aprende?
Ensinar e aprender – apesar de muitos autores considerarem um processo único – possuem
características distintas, são processos dialéticos.
Tais processos podem andar em paralelo ou de forma imbricada, pois, quando ensinado, o
aluno pode aprender ou não, podendo também haver aprendizagem sem que o professor
ensine algo.
Vygotsky entende que o “ensino é o meio onde o desenvolvimento avança” (1994, p.176).
Para o autor, não é a intervenção educacional que leva ao aprendizado, pois os conteúdos
socialmente organizados do conhecimento humano e as estratégias cognitivas indispensáveis
para a internalização são trazidos nas aprendizagens segundo os níveis de desenvolvimento
real (NDR) dos alunos. É a necessidade do aluno que organiza seu processo de inscrição no
mundo, e, com a experiência, ele aprende.
A teoria de Vygotsky recebeu inúmeras interpretações dos anos 30 a 50 nos Estados
Unidos, difundindo-se para todo o mundo. Numa delas, a visão equivocada de mediação é
aplicada, com fundamento na associação estímulo-resposta, a comportamentos humanos
complexos, sobretudo à linguagem. A ideia do contexto mediado não deve ser entendida no
38

Adotamos aqui o conceito de mediação de Vygostyky, considerando que existem outras vertentes que também
o explicam.
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contexto do estímulo-resposta, como muitos professores enfatizam, quando afirmam que
serão bons mediadores – que os alunos vão aprender –, pois os estimulam através do diálogo.
O pensamento vygotskyano demonstra que é nas formas superiores do comportamento
humano que o sujeito altera, de forma ativa, a circunstância estimuladora, como parte do
processo de resposta a ela, sendo a totalidade dessa estrutura da atividade a elaboradora do
comportamento que o autor chamou de mediação.
O conceito de mediação “encontra-se na interação homem-ambiente pelo uso de
instrumentos e pelo uso de signos” (VYGOTSKY, 1994, p. 9). Isso nos leva a compreensão
de que, entre o estímulo e a resposta, nessas operações com os signos, precisa haver um elo
intermediário – um estímulo auxiliar de segunda ordem –, que agirá sobre o sujeito de forma
antagônica e dialética, de forma que os seres humanos controlem seu comportamento, pois
adquirem funções psicológicas superiores. Tais signos são internalizados através da evolução
psicológica. Esses processos mentais superiores, aspectos mediados das operações
psicológicas,
[...] não são imaginados ou descobertos pelas crianças, muito menos instruída pelos
adultos: ela surge de algo que originalmente não é uma operação com signos,
tornando-se uma operação desse tipo somente após uma série de transformações
qualitativas. Cada uma dessas transformações cria as condições para o próximo
estágio, é em, si mesma, condicionada pelo estágio precedente. (VYGOTSKY,
1994, p. 60) [grifo do autor].

Podemos inferir que é o indivíduo quem se inscreve no mundo e toma posse do que ali
está, de forma particular. Vygotsky enfatiza que os processos elementares de origem biológica
e as funções psicológicas superiores – de origem sociocultural – se entrelaçam e se
completam na história do comportamento da criança e dos indivíduos adultos.
Assim, indivíduos, artefatos e ambiente se complementam no movimento da vida.
Como os adultos já possuem o processo de memorização mediada avançado, adicionar signos
como instrumentos, para facilitar a memorização, não funciona, pois tal processo está
totalmente desenvolvido e ocorre também a presença de acessórios externos específicos.
Destacamos que as lembranças são diferentes, para adultos e para crianças. Para
crianças, pensar é lembrar, enquanto que, para adultos o caminho é inverso. Uma operação
mediada pode gerar internalização e acontece, inicialmente, como um processo interno,
através das interações com os signos e outras pessoas. As mudanças qualitativas ocorrem
quando um processo interpessoal se transforma em intrapessoal.
Em relação às implicações educacionais, adotamos a posição teórica que traz a
afinidade entre aprendizagem e desenvolvimento, porém deixamos claro que aprendizagem
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não é desenvolvimento. Existem dois tipos de desenvolvimento discutidos por Vygotsky
(1994). Há o nível de desenvolvimento real (NDR), que é consequência de certos ciclos de
desenvolvimento já concluídos e que indica a idade mental da criança – é capacidade de o
indivíduo realizar tarefas de forma independente. E há o nível de desenvolvimento potencial
(NDP), que é definido quando a criança pode resolver problemas sob orientação de um adulto
ou com ajuda de companheiros mais capazes – aquilo que a criança ainda não pode fazer
sozinha.
O papel da cultura e da mediação tem relevo nessa abordagem, e a ação humana, por si
só, não faz sentido, pois a ação pura não leva ao desenvolvimento humano. Compreendemos,
assim como Vygotsky, que existem zonas de desenvolvimento na estrutura cognitiva das
crianças. A zona de desenvolvimento real (ZDR) tem como característica a estrutura cognitiva
amadurecida, pronta; e a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é “a distância entre o nível
de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial” (VYGOTSKY, 1994 p.
112), demarcando o estabelecimento de capacidades potenciais – condições que podem vir a
ser amadurecidas a partir da interação social e cognitiva e da influência de instrumentos
psicológicos perante o indivíduo.
As ZDP definem funções “presentes em estágio embrionário” (VYGOTSKY, 1994, p.
113). Podemos comparar as ZDP aos vírtus descritos por Lévy (2008), ao devir dos sujeitos
nas suas atualizações constantes. Com isso, aduzimos que o desenvolvimento é um
movimento flexível entre a estrutura já madura e a estrutura virtual, passível de vir a ser. O
desenvolvimento é, dessa forma, um processo virtual.
A zona de desenvolvimento proximal é um lastro para aprendizagens cada vez mais
complexas e é necessária para aprendizagens futuras, pois, as ZDP se atualizam em NDR
sempre, ou seja, o que a criança faz com apoio dos adultos poderá fazer sozinha depois. No
processo cultural e social em que o indivíduo está inserido, tanto o brinquedo quanto a
“instrução escolar criam zonas de desenvolvimento proximal” (VYGOTSKY, 1994, p.173).
Portanto, os jogos, a escola, a família e a sociedade se constituem em poderosos ambientes
educativos, desde que se respeite o processo individual de cada um na sua inserção na
coletividade, com vistas à participação. E o professor é parte importante nesse processo de
aprendizagem colaborativa.
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2.3.2.1 Aprendizagem colaborativa e participação dos sujeitos no contexto da
coletividade nas vias do sociointeracionismo

A aprendizagem colaborativa é entendida por nós como de cunho social. O jovem
adulto apresenta diversos caminhos nos seus processos de aprendizagens. Tais processos
envolvem planejamento, subjetividade, motivação e um querer apropriar-se do novo –
consolidando elementos preexistentes nesses saberes – na busca de novos conhecimentos
advindos de organizações culturais e dos elementos que as compõem.
Por conseguinte, a aprendizagem é repleta de relatividade e pautada de
intencionalidades, de criação, de busca e de potenciais – o que provoca um vírtus, uma força,
um devir em cada um e (ou) em todos, de acordo com seus contextos. Lima Jr. e Cunha
(2009) destacam o princípio colaborativo como elemento fundador e fundante da
aprendizagem social (organizacional)39 e destacam que todo princípio colaborativo e
cooperativo é politicamente intencional. Os autores ainda destacam que as organizações de
aprendizagem priorizam duas dimensões do aprendizado: o processo no interior da
organização e o que acontece nas interações contínuas do processo com e entre os grupos
sociais.
Passeando nos pressupostos cognitivistas, as organizações de aprendizagem se formam
por grupos de indivíduos que aprendem em conjunto e interagem uns com os outros (LIMA
JR; CUNHA, 2009). Tal tipo de aprendizagem acontece também pelas singularidades dos
indivíduos que se implicam em adquirir conhecimentos sucessivos sobre si e também sobre o
contexto em que estão mergulhados, sobre as tecnologias e processos tecnológicos diversos.
Os processos de aprendizagem coletiva, em culturas colaborativas que também
disseminam as tecnologias intelectuais, são apontados por Lévy como processos de
imbricamento do tipo sujeito tecnogizado e tecnologia humanizada. Lévy (2008)
complementa:
As tecnologias intelectuais situam-se fora dos sujeitos cognitivos. Mas elas também
estão entre os sujeitos como códigos compartilhados. Ao conectar os sujeitos,
incorporam-se entre eles, as técnicas de comunicação e de representação estruturam
a rede cognitiva coletiva e contribuem para determinar suas propriedades. As
tecnologias intelectuais estão ainda nos sujeitos, através da imaginação e da
aprendizagem (p. 173-174).

A aprendizagem vem a ser parte de um processo cognitivo amplo, assim como a
compreensão, o raciocínio, a comunicação, e esses são modelos analógicos de territórios
mentais (LÉVY, 1998). Visto que imaginar, compreender e aprender constituem uma forma
39

As ações organizacionais estão imbricadas nos processos de aprendizagem dos indivíduos, atuando em um
determinado espaço da sociedade [...]. (LIMA JR; CUNHA, 2009).
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de nos tornarmos agentes tecnologizados, o que importa é a maneira como utilizamos os
dispositivos para ensinar e para aprender. Os professores e alunos precisarão de discernimento
para escolher e utilizar os dispositivos de aprendizagem, agregando-os e utilizando-os nos
mais diferenciados contextos, onde a motivação e o prazer estejam presentes. É a
aprendizagem sociocultural, aprendizagem localizada na prática – na troca com os pares – que
está presente na lógica dos games mais contemporâneos. Essa aprendizagem gera
conhecimentos, e Gros (2008) nos aponta que o conhecimento não se dá apenas na mente do
sujeito, mas numa construção dinâmica de mudanças de origem social corroborando
pensamentos de Maturana e Varela Garcia (2007), Vygotsky (1991; 1994) e Dewey (1967;
2010). É defendido que a criação do conhecimento se situa na integração de diversos
aspectos: (a) estruturas pessoais do sujeito; (b) cultura; (c) dimensão social; e (d) artefatos
tecnológicos (GROS, 2008). A criação do conhecimento é um processo localizado –
contextualizado –, e a aprendizagem se produz através de processos interativos com os
objetos e com os sujeitos do ambiente. O conhecimento é uma função cognitiva, assim como
as crenças e informações, sendo componente e fruto da atividade humana, do contexto e da
cultura em que essa atividade se amplia e se emprega.
As relações estabelecidas durante os processos de aprendizagem são relações de
integração e interação. Nos jogos mais avançados, os participantes, fora da escola,
naturalmente criam CdP, e espera-se que a educação acompanhe o que tais jogos
proporcionam naturalmente. As CdP são processos de aprendizagem coletiva, nos quais as
pessoas se envolvem para resolver problemas comuns aos envolvidos, compartilhando
esforços para tal resolução durante essa interação.
A tecnologia, ao mesmo tempo em que exige novas competências, proporciona
também novas soluções, nomeadamente no campo da aprendizagem. Destacamos, aqui, a
importância das CdP para o trabalho com os jogos em sala. Tais comunidades demonstram
como um conjunto de indivíduos que aprendem, constroem e fazem a gestão do conhecimento
perfilam-se como uma solução educacional.
Uma CdP não é tão somente um agregado de pessoas definidas por algumas
características. São pessoas que aprendem, constroem e praticam a gestão do conhecimento
num determinado espaço. E por que não na escola, através dos jogos?
Nas escolas e universidades, o que se espera é um mínimo de coragem de arriscar o
novo, transformando os processos de ensino e de aprendizagem em momentos de gerir o
conhecimento de forma prazerosa. As CdP poderão ser o caminho que colocará os sujeitos
como participantes ativos nas práticas de comunidades sociais e poderão oferecer elementos
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que são necessários para caracterizar a participação social como processo da aprendizagem
na era da sociedade digital.
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3 NAS TRILHAS DA PESQUISA: O CAMINHO METODOLÓGICO

3.1 OS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E OS GAMES: OS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DA PESQUISA

Visando a aplicar, neste trabalho, as teorias que alicerçam os processos de ensino e
de aprendizagem e verificar se o uso dos games é viável (ou não) no nosso contexto,
buscamos desdobrar o objetivo geral proposto – avaliar as contribuições dos games, em
especial do In situ para os processos de ensino e aprendizagem – no contexto estudado,
em dois objetivos específicos.
O primeiro objetivo específico é compreender como os participantes concebem a
aprendizagem mediada pelo game In situ. Tal objetivo balizou a análise do bloco um de
questões: (i) Como se aprende? (ii) Como os games (em especial o In situ) podem mediar
as aprendizagens?
O segundo objetivo específico é identificar as aprendizagens sobre ser professor
de escola básica, construídas a partir da experiência com o In situ e norteou o bloco 2 de
questões: (i) Como os games podem mediar o processo de ensino? (ii) O In situ oferece
possibilidade de aprendizagens, inclusive para a docência? (iii) O jogo poderá disparar
novas práticas na docência? (iv) Daria para visualizar conteúdos (quais?) e planejar
através do jogo? (v) Que outras aprendizagens, que não os conteúdos, foram observadas
com o In situ?
Todas as questões foram elaboradas e desdobradas durante a entrevista do grupo
focal, conforme foi estabelecido no guia de entrevista, de forma a balizar nossas análises e
discussões dos resultados. Traçamos, então, o percurso metodológico trilhado neste estudo
sobre games e os processos de ensino-aprendizagem, de forma a demonstrar como se
configuraram os caminhos desta pesquisa.

76

3.2 O TIPO DE PESQUISA

Neste estudo sobre o uso dos games para os processos de ensino e de
aprendizagem, priorizamos a abordagem qualitativa. “A pesquisa qualitativa é – em si
mesma – um campo de investigação” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 20). O campo
investigado foi o próprio ambiente de trabalho da pesquisadora – o DCET II da UNEB.
Bogdan e Biklen (1994) admitem que a abordagem qualitativa possui característica
descritiva e que o pesquisador – junto aos copesquisadores40 – é o principal instrumento
da pesquisa, quando ela ocorre em ambiente que lhe é natural. Na abordagem qualitativa,
uma característica marcante é a preocupação em compreender como as diferentes pessoas
dão sentido às suas vidas, não sendo a busca e a produção do saber o principal foco da
pesquisa, pois importa muito o processo vivenciado.
Nesta investigação, existe uma necessidade de dar voz e vez aos sujeitos, fazendo
de tal produção um item não mais importante do que às relações, os compartilhamentos,
bem como a participação durante o processo.
Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma indutiva – as
abstrações são construídas à medida que os dados particulares são recolhidos e vão se
agrupando.
A abordagem qualitativa não possui um paradigma próprio, uma teoria, um método
ou ainda uma prática a ela inerente, valendo-se de análises de narrativa, do conteúdo, do
discurso – dentre outras práticas –, apropriando-se também de outras abordagens, métodos
e técnicas da etnometodologia, da fenomenologia, dentre outras (DENZIN; LINCOLN,
2006). Consideramos, aqui, alguns pressupostos do paradigma participativo proposto por
Heron e Reason (1997) (apud DENZIN; LINCOLN, 2006) e utilizado por Denzin e
Lincoln (2006) em seus trabalhos sobre o tema.
O paradigma participativo é alternativo aos clássicos positivistas, já que rompe
com os pressupostos que balizam tais clássicos e traz algumas crenças básicas. Segundo
esses autores: (a) existe uma realidade participativa, que é subjetiva e também objetiva,

40

Com a anuência dos alunos participantes desta pesquisa, neste trabalho eles serão chamados, a partir deste
trecho da dissertação, de sujeitos copesquisadores. Nas análises de conteúdo, eles preferem ser identificados
por seus nomes ou apelidos, não querendo ser apenas um número (P1,P2,[...]).
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cocriadora por um dado cosmos; nesta pesquisa, tal pressuposto está presente, pois, no
contexto onde processo aconteceu, o aluno foi partícipe da realidade; (b) sua
epistemologia é baseada em valores e não numa neutralidade científica própria dos
clássicos positivistas; apoiamo-nos nesse ponto, pois qualquer movimento educacional ou
advindo das experiências de vida é fundado em valores; (c) sua metodologia ampara-se na
participação política, na investigação das práticas e usa linguagem e métodos qualitativos.
Tais pressupostos também foram vivenciados na referida pesquisa, já que o grupo
de alunos copesquisadores se envolveu com ela desde os movimentos pedagógicos com o
game durante os Beta tests.
As questões práticas desta pesquisa – já que se trata também de um trabalho
pautado na aplicação imediata, por ser um mestrado profissional – se alinham a esses
paradigmas. Segundo Denzin e Lincoln (2006): (a) a natureza do conhecimento é pautada
na primazia da subjetividade crítica, do saber prático e do conhecimento vivo; nosso
trabalho, por ter cunho qualitativo, de certa forma, teve esse caráter subjetivo, sendo
pautado na prática – no momento em que nos envolvemos durante os dez meses que
antecederam a pesquisa propriamente dita; (b) o conhecimento se acumula em
comunidades de prática e é proposicional – possui caráter aberto a reformulações; (c) a
ética se configura em inclinação do processo intrínseco para a realidade.
No paradigma participativo, todos manifestam suas vozes primárias por meio da
ação autorreflexiva consciente e, dessa forma, os sujeitos da pesquisa são iniciados no
processo de investigação pelo pesquisador.
Ademais, ressalta-se que o saber prático discutido no paradigma participativo é
superior em relação às formas positivistas de investigação, pois quem aprende a fazer
vivenciando a ação participa ativamente dos problemas que se quer entender ou resolver,
através das contribuições coletivas de um grupo.
O controle da pesquisa é compartilhado em níveis variados, e a mistura de vozes se
complementa gerando reflexividade – que depende da subjetividade crítica e da
autoconsciência dos sujeitos pesquisadores.
A perspectiva de investigação adotada trilha pelos pressupostos do enfoque críticodialético, com base em estudos de Teixeira (2005). Leva em consideração a cultura e a
história onde está mergulhado o sujeito e as vias complexas do conhecimento, as razões
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transformadoras do saber, pois a produção científica é uma construção dinâmica e crítica
na relação entre os sujeitos e desses com o objeto.
Em relação à aplicabilidade e à natureza do processo, esta investigação pode ser
denominada como pesquisa aplicada, pois há finalidade de gerar conhecimentos – advindo
das ações resultantes do processo da pesquisa do grupo. Nesse caso, há maior interesse
pelo significado do processo do que pelo resultado propriamente dito.
Falar em significado é começar a assimilar o fato extremamente importante de
que os seres humanos possuem uma subjetividade complexa e variada, refletida
nos artefatos e nas instituições sociais nas quais eles vivem. Em termos
antropossociais, nos referimos a isso como cultura (MACEDO, 2006, p.52-53).

A cultura de pesquisar envolvendo os sujeitos nas investigações, nos seus respectivos
contextos, está tomando novos rumos e ganhando terreno – já que a nossa sociedade está
mudando, mesmo que lentamente – devido ao processo de revolução tecnológica que vem
se instaurando ao longo dos tempos.
Esta pesquisa possuiu um caráter interventivo, sustentado pelo fato de que se
vivenciou, através de turma piloto, no processo de desenvolvimento do game In situ e pós
Beta test, uma cultura tecnológica e digital frente às potencialidades dos games para o
ensino de Ciências e Biologia e outras aprendizagens. As etapas para se concretizar essa
pesquisa estão apresentadas no esquema a seguir:

FIGURA 12 – ETAPAS DO TRABALHO COM O IN SITU
FONTE: Própria

O contexto pedagógico vivenciado ao longo dos dez meses nos Beta tests e em outras
atividades paralelas com os sujeitos de pesquisa no Campus II incluiu as etapas iniciais. A
imersão nesse contexto nos possibilitou construir o roteiro do instrumento de pesquisa
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para a entrevista de grupo focal e – antes de aplicado o instrumento – nos serviu de guia
para pensar na teoria que embasaria os estudos e, posteriormente, balizaria nossas análises
e discussões.

3.3 O LOCUS DESSE PERCURSO

Esta pesquisa foi realizada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no
Campus II, no Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET II), em Alagoinhas, no
curso de Ciências Biológicas, onde fui aluna do curso de Ciências com Habilitação em
Biologia, em 1994 e trabalho há dez anos com Práticas Pedagógicas e Estágios
Supervisionados.
O Campus II situa-se na Rodovia Alagoinhas–Salvador, BR 110, Km 03, numa
área de aproximadamente 50 hectares, a 5 km do centro da cidade de Alagoinhas. O
DCET possui 69 professores, 40 funcionários e 398 discentes – dos cursos de Licenciatura
em Ciências Biológicas e Matemática (com 176 alunos), bem como Bacharelado em
Análise de Sistemas e Sistema de Informação.

3.3.1 O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Campus II

Até o ano de 2003, o curso de licenciatura tinha a denominação de Ciências,
Licenciatura Plena com Habilitação em Biologia. A carga horária correspondia a 3390
horas e 162 créditos, sendo 405 horas para os estágios.
Essas licenciaturas tinham uma base comum com outras de diferentes áreas no
Campus, tais como Letras e História. Porém, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), de 1996, “compete ao Conselho Nacional de Educação
(CNE) definir as diretrizes curriculares para todos os cursos de graduação no país”
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 83). Com as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 e CNE nº
2/2002, instituíram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas, inclusive
especificando uma mudança substancial na carga horária das práticas pedagógicas e dos
estágios curriculares supervisionados, estabelecendo, no Art. 1º: “400h para prática como
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componente curricular, vivenciadas ao longo do curso e 400h de estágio curricular
supervisionado a partir do início da segunda metade do curso.” (PIMENTA; LIMA, 2004,
p.84). O curso de Ciências Biológicas no Campus II, atendendo a essas modificações, foi
criado em 2004 e reconhecido pelo DECRETO Nº 14.122 de 05 de setembro de 2012,
conforme Parecer CCE nº 212/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 02/08/2012.
O currículo do curso, ainda assim, não conta com a inserção das tecnologias em
seu currículo, sendo o tema pontuado de forma tímida por poucos professores, dentro dos
componentes curriculares que ministram, de forma alinhar, o que se tem instituído com a
demanda da atualidade.

3.4 OS SUJEITOS COPESQUISADORES DA INVESTIGAÇÃO: TRAÇANDO O
CONTEXTO E O PERFIL

O contexto das aulas e do currículo dos licenciandos do curso de Ciências
Biológicas no Campus II ainda é pautado em um modelo em transição no que tange às
formas de ensinar e de utilizar as tecnologias. Devido à crise em que se encontra a
educação formal – de não acompanhar as mudanças tecnológicas e culturais nesse novo
milênio –, as formas mais utilizadas para se ensinar ainda são pela via transmissão e
recepção, o que reverbera também nas práticas pedagógicas das universidades.
Todavia existem ações pontuais de alguns professores no Campus, que tendem a
priorizar ações menos tradicionais nas formas de ensinar e de aprender. Tais professores,
bem como os futuros professores licenciandos, poderão, assim, assumir uma pedagogia
mais tradicional ou inovadora, a depender das suas concepções e da realidade do contexto
em que se encontrem. A forma de ser do professor e do aluno de docência – em relação à
sua prática pedagógica – reflete-se em sala de aula e quando tais alunos vão a campo.
Os sujeitos copesquisadores desta investigação-piloto são quinze (15) alunos da
UNEB- DCET II, oriundos do sexto semestre (2012.2)41.
41

Dezoito alunos, ainda no 4º semestre, participaram diretamente do primeiro Beta-Test em fevereiro de
2012. Desses, 14 participaram do segundo Beta test, em março de 2012 (já no 5º semestre), realizado com o
game In situ, demonstrando boa vontade em participar da pesquisa, por acreditarem no potencial desse game
para o ensino-aprendizagem de Biologia e para as ações práticas com vistas à implantação de uma cultura
tecnológica no Campus, com o uso dos games em aulas.

81

Os alunos tiveram contato com o tema em setembro do ano de 2011, em um
minicurso oferecido sobre Roteiro de Games, por nós coordenado42, enquanto cursavam o
Componente Curricular Prática Pedagógica IV e estavam no 4º semestre. Esse contato
inicial os motivou a participar da pesquisa.
Foram eles: Jolfer, Catrine, Jamylle, Helena, Ana Cláudia, Bianca, Lívia, Maclei,
Janete, Isiane, Márcia, Elaine, Suellen, Beatriz e Daianne. Jovens alegres, de bom humor e
muito comunicativos, acordaram com a pesquisadora que suas identidades fossem
divulgadas neste trabalho. Desses alunos, catorze são do sexo feminino e apenas um, é do
sexo masculino. Dos quinze alunos, treze têm até 24 anos, enquanto dois ultrapassam essa
idade. Todos os participantes possuem computador e gostam de internet, sendo que 14 a
usam diariamente, enquanto um a utliza semanalmente.
Um fato interessante foi que 13 alunos afirmaram gostar de games, preferindo os
jogos casuais, seguidos dos de aventura. Dois alunos afirmaram não gostar de jogar. Dos
entrevistados, apenas um frequenta lan house.
Quanto à sua iniciação na cultura de jogar, cinco jogam desde criança, seis
começaram na adolescência e dois iniciaram na fase adulta (dois alunos não responderam).
Apenas um aluno afirma jogar diariamente, enquanto cinco afirmam jogar semanalmente.

3.5 DESENHANDO A TÉCNICA UTILIZADA: O GRUPO FOCAL

3.5.1 Um preâmbulo: o jogo pronto – uma resposta a um trabalho
interdisciplinar43

Uma nota importante: com o Game In situ pronto, depois da penúltima reunião com os
contratantes em julho de 2011, iniciamos outra fase (de reuniões) ainda com os mesmos
18 alunos dos Beta tests, que já estavam no quinto semestre (2012.1). A primeira reunião
deu-se no mesmo mês, quando pudemos discutir o quê fazer com o In situ nessa etapa e
42

Curso de 20h ministrado por Gustavo Erick de Andrade, aluno regular do Mestrado do Programa de Pós
Graduação em Educação e Contemporaneidade, no Campus I.
43
Em apêndice, insere-se o artigo que descreve os Beta tests, enviado ao IX Seminário de Jogos eletrônicos,
Educação e Comunicação: Construindo Novas Trilhas, com o título: “Os Beta tests na validação do In situ:
um processo interdisciplinar no desenvolvimento de um jogo digital com fins educacionais”.
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marcar o reinício das atividades quando os alunos já estivessem matriculados no sexto
semestre (em 2012.2, do mês de setembro em diante).
No mesmo semestre, uma equipe matriculada em um componente pedagógico regular
– Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado 1 – aplicou o jogo para uma turma de sexta
série. Os dezoito alunos participantes do processo do primeiro e do segundo Beta test
receberam um cd com o jogo e jogaram em casa durante o recesso, para se ambientarem
com ele, sendo que, em agosto, fizemos um grupo fechado no Facebook para veiculação
de informações.
Tal grupo, em rede social, não apresentou resultados satisfatórios como era esperado e
foi desativado – não cobramos mais participação. Devido aos muitos feriados, o grupo
focal só aconteceu em 13 de novembro (uma terça-feira, do ano de 2012) com os 15
alunos que compareceram no dia em que o marcamos, sendo tais alunos os
copesquisadores da fase de pesquisa propriamente dita.
A literatura recomenda que, no grupo focal, participem de 8 a 12 sujeitos. Porém,
devido ao nosso contexto, o convite permaneceu para os 18 participantes, já que estavam
empenhados no processo.

3.5.2 A sessão do grupo focal: processo descontraído e produtivo

O grupo focal, também chamado de Focus group, é um grupo de discussão, uma
prática de investigação social já estabilizada, que admite a configuração de uma discussão
semiestruturada envolvendo a partilha progressiva, a demonstração dos pontos de vista e
ideias dos participantes e faz parte de um conjunto de procedimentos que se fundamenta
em grupos.
O grupo focal, que pode ser também chamado de entrevista de grupo focal, é um
método qualitativo de pesquisa que, neste estudo, teve a abordagem exploratória. De
acordo com Dias [s.d.], um dos objetivos do grupo focal é de “estimular o próprio
pensamento científico, por meio da concepção mais aprofundada de um problema e da
geração de novas ideias ou hipóteses a serem testadas em pesquisas futuras” (p. 2). E
ainda: “identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito
de um determinado assunto, produto ou atividade” (DIAS, s.d., p. 3).

83

Tal técnica pode ser utilizada sozinha ou associada a outras técnicas de pesquisa. É
pressuposto que o montante de informações discutidas no grupo supera a soma de
respostas individuais, pois a força gerada pelo grupo possibilita mais diversidade e
profundidade nas respostas.
Foram convidadas, para dar apoio à sessão como relatoras, uma aluna da graduação de
Ciências Biológicas (Lara) e uma enfermeira que participou do primeiro Beta test (minha
nora Giselle). O Thiago (meu filho) foi convidado para registrar a entrevista, fazendo a
filmagem da sessão.
As relatoras se dispuseram sentadas ao lado da mesa – uma em cada lado – e a
moderadora (eu) e o cinegrafista amador ficamos de pé para acompanharmos o processo.
Os quinze alunos copesquisadores – que formaram um grupo homogêneo – ficaram em
torno da mesa, sentados de forma a todos verem todos. E, assim, criou-se a condição de
gerenciar o processo com fluidez.
A sessão foi iniciada com um lanche, às dez horas, e durou em torno de duas horas de
conversação. Logo após a sessão, fizemos uma brincadeira, com sorteio de vários prêmios
para todos que participaram. Os prêmios variaram desde coleções de livros de Ciências e
Biologia, até caixas de bombons, canecas, filmes, agendas, dentre outras coisas.
Cada participante recebeu seu nome por escrito no início da sessão e o afixou na
roupa, para facilitar a identificação para as relatoras. Depois, ficou acordado que os alunos
que participaram do contexto gerador da pesquisa (Beta tests) e do grupo focal receberiam
um certificado de participante da pesquisa.
Na técnica de grupo focal, a discussão ocorreu em um clima agradável e informal,
todos se sentiram à vontade e expuseram suas ideias, opiniões espontâneas e sentimentos
acerca do que estava sendo pesquisado.
Em tal sessão de grupo focal, apoiamo-nos no instrumento Guia de entrevista de
grupo focal (apêndice 2), o qual continha dois blocos de perguntas com questões gerais44,
que se desdobravam em outras mais específicas sobre os processos de ensinoaprendizagem e também sobre games, em especial a respeito do In situ, para que o grupo
pudesse expressar sua opinião sobre o processo vivenciado, analisando também as
interações que se processaram no grupo e nas aprendizagens de docência.
Esses grandes blocos foram:
44

Em apêndice o Guia de entrevista de grupo focal.
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 Bloco1: (i) Como se aprende? (ii) Como os games podem mediar as
aprendizagens?
 Bloco 2: (i) Como (ou se) os games pode mediar o processo de ensino?; (ii)
O In situ oferece possibilidade de aprendizagens, inclusive para a docência?
(justifique); (iii) O jogo poderá disparar novas práticas na docência?
(explique); (iv) Daria para visualizar conteúdos (quais?) e planejar através
do jogo? (explique); (v) Que outras aprendizagens, que não os conteúdos,
foram observadas com o In situ?
Tais blocos-guia foram desdobrados à medida que a discussão avançava, e o
processo se deu de modo flexível e aberto. Macedo, descrevendo grupo focal, indica
algumas premissas que utilizamos como norte:
[...] trata-se de um recurso de coleta de informações organizado a partir de uma
discussão coletiva sobre um tema especificado e mediado por um ou mais de um
animador-entrevistador. Na realidade, configura-se como uma entrevista
coletiva aberta e centrada. Alguns elementos, entretanto, devem ser levados em
conta: os membros do grupo; sua preparação para a entrevista; as condições de
tempo; o lugar do encontro; a qualidade da mediação ou do entrevistador em
termos de domínio da temática a ser trabalhada e da dinâmica grupal. (2006, p.
116).
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FIGURA 13 – Fotos da reunião do Grupo Focal na UNEB, Campus II.
FONTE: Própria

Para termos sucesso com a técnica de grupo focal, levamos em conta um conjunto de
fatores como: (a) definimos claramente o objetivo da pesquisa e o guia de discussão – seu
planejamento e (b) o moderador e participantes sentiram-se confortáveis durante o
processo, pois foi a partir do clima de confiança mútua que o processo fluiu
tranquilamente.
Ademais, existem vários fatores que tornam o grupo focal uma técnica mais viável que
as técnicas de entrevistas individuais: (a) o grupo interage e por conta da pressão do
próprio grupo, o que gera o pensamento dos participantes, estabelecendo um clima
favorável à discussão e ao estimulo de novas ideias; (b) gera-se clima de competitividade,
porém todos têm vez e voz; (c) diminui o cansaço do entrevistador; (d) é gerado um
grande número de informação em pequeno período de tempo.
Contudo, existem algumas críticas à técnica: (a) a falta de rigor quantitativo, já que o
grupo é pertencente a um contexto próprio, não devendo os resutados serem
generalizados, sendo classificados como ilustrativos, pois o processo é carregado de
subjetividade; (b) o tempo para análises das respostas é demasiadamente longo – o que
afasta tal técnica do rol de muitos pesquisadores, e as respostas podem ser contaminadas
pela opinião de outros participantes; (c) é difícil conciliar a agenda de tantas pessoas para
marcar o grupo focal.
Apesar de, nessa fase de pesquisa, utilizarmos somente a técnica do grupo focal, tal
técnica foi autenticada pelos participantes copesquisadores e os resultados foram
comparados com as técnicas empregadas durante o contexto pedagógico da pesquisa ao
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longo dos dez meses de Beta test – num processo de triangulação de dados –, o que serviu
de base para que os resultados obtidos fossem confiáveis para o contexto trabalhado.
Dias [s.d], quando cita Calder (1977), informa que “a maior ameaça à pesquisa
qualitativa não é a falta de capacidade de generalização, mas a falta de validade”, sendo
que a validade dessa pesquisa foi conferida a priori pelos copesquisadores.

3.6 PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE QUALITATIVA DOS DADOS

Optamos pela análise de conteúdos, que foi realizada de forma artesanal – sem auxílio
de programas específicos de computador –, pois se trata de uma técnica já conhecida pela
pesquisadora, ainda que seja um tanto complexa.
Para André (1983), essa é uma técnica de redução de material num conjunto de
categorias de conteúdo, técnica que, segundo Bardin (2011), precisa ser reinventada a cada
momento, pois, apesar de haver regras metodológicas, “não existe coisa pronta em análise
de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis”
(p. 36). Como advoga Bardin, a análise de conteúdos é um
[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens. (1977, p. 48).

Amado (2000) reforça que a análise de conteúdos é um processo empírico,
utilizado por qualquer pessoa, como leitura e interpretação, mas, para vir a ser eficiente na
investigação, tem de seguir um conjunto de etapas que lhe atribuem rigor e validade,
dependendo muito de treino, persistência e, principalmente, de experiência e seriedade do
investigador.
O material coletado foi examinado e as informações fragmentadas pela
coincidência de conteúdos e categorias especificados previamente (ANDRÉ, 1983). As
fases da análise de conteúdo trabalhadas foram: (a) definição dos objetivos do trabalho;
(b) explicitação de um quadro de referência teórico; (c) constituição de um corpus
documental (critério de escolha) que apresentasse: (i) exaustividade – levantamento
completo do material suscetível de ser utilizado; (ii) representatividade – os documentos
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devem ser reflexo fiel de um universo maior; (iii) homogeneidade – não misturar critérios
de classificação; (iv) exclusão –um mesmo elemento não pode servir a mais de uma
categoria; (v) adequação aos objetivos da pesquisa; (d) leitura atenta e ativa; (e)
codificação.
Nessa análise, buscamos as regularidades e conexões, no discurso dos alunos,
referentes ao objetivo da pesquisa traçado, identificando as diferenças e semelhanças de
opiniões entre as pessoas, focando nos casos de discursos idênticos ou semelhantes,
agrupados em categorias.
De acordo com Richardson e outros (2009), a análise de conteúdo possui algumas
características metodológicas: (a) objetividade, com regras e procedimentos estabelecidos
para cada etapa da análise (o corpus documental) e embasamento dessas regras num
conjunto de normas, de forma a minimizar a subjetividade nesse processo; (b)
sistematização, uma etapa em que se incluem ou excluem categorias de um documento,
de acordo com as normas; (c) inferência, procedimento para se aceitar uma proposição
como verdadeira, comparando-a com outras já existentes.
Cronologicamente, as fases de análise do conteúdo de uma mensagem seguem as
etapas de pré-análise, análise e tratamento dos resultados com inferências e interpretação
do pesquisador.
Uma das formas para testar a validade das interpretações dos dados qualitativos,
com a análise de conteúdo, é buscar a credibilidade junto aos informantes. Esse foi o
procedimento adotado para validar as análises dos dados.
Para isso, o processo foi o menos ameaçador possível, pois os copesquisadores
confiaram na seriedade da pesquisa como um processo de crescimento coletivo. É preciso
ter cautela para que tal “técnica seja instrumento adequado de ratificação das inferências e
de confiabilidade das interpretações” (ANDRÉ, 1983, p. 69), constituindo uma
“abordagem responsiva de avaliação” (ANDRÉ, 1983, p. 68). André nos adverte que a
“tarefa de análise de dados qualitativos deve ser um empreendimento conjunto” (1983, p.
70). Os sujeitos do processo estarão pesquisando constantemente, virtualizando e
atualizando (LÉVY, 2007) saberes e conhecimentos, numa produção coletiva e numa
apropriação pautada na subjetividade de cada um.
Enfim, concorda-se com Lima Jr. em sua assertiva:
[...] o desafio do conhecimento hoje é a virtualização, ele mesmo existindo
como possibilidade e atualização singular. O que se produz nesse processo não é
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mais ciência, rigorosamente falando, pois está fora de seus cânones tradicionais,
ao passo que a perspectiva que emerge não é a de restabelecer outra grande
narrativa em substituição à ciência, pois o rompimento está no fluir da
diferença. (2005, p. 55).

Nas análises, construímos conhecimentos sobre os dados coletados e validamos
tais dados coletivamente com os alunos. Durante o processo da pesquisa, foi elaborado um
questionário para diagnóstico do perfil dos sujeitos. Para Minayo (2004), o questionário
destina-se a fornecer informações convenientes para um alvo de pesquisa, contendo
questionamentos básicos e oferecendo amplo campo de respostas do informante, ou
sujeito.
Para identificar quais as vertentes são mais comumente defendidas pelos alunos
pesquisadores, participantes da pesquisa, apresentaremos, de maneira sucinta, como se deu
o processo de análise, antes de iniciar o capítulo de análise dos dados.

3.6.1 Costurando os depoimentos tecidos pelo grupo de licenciandos do
Campus II

Para iniciar as análises, tivemos alguns contratempos com a transcrição dos
depoimentos da entrevista de grupo focal, pois a gravação ficou sem o som. Demorou até
que se achasse o problema na filmagem para, depois, iniciar a transcrição.
De posse da entrevista transcrita – o que levou em torno de três meses, com a
espera da filmagem –, iniciamos o tratamento dos depoimentos, de forma que foram
elaboradas, inicialmente, as primeiras matrizes de análise, onde constavam os itens: (i)
questões norteadoras; (ii) categorias; (iii) subcategorias; (iv) nuances; (v) unidades de
contexto (depoimento na íntegra) com unidades de sentido (parte do depoimento
sublinhado que usamos); (vi) inferências ou insumos.
Com essas matrizes, elaboramos uma lista de temas (apêndice 3). Como elas
ficaram grandes, um tanto deselegantes, optamos por tratá-las de modo a chegar a uma
síntese, elaborando uma matriz única, denominada quadro-síntese estruturante do sistema
de categorias. As matrizes iniciais foram estruturadas e reestruturadas na base de dois
eixos temáticos relacionados aos games advindos do processo da entrevista: (i)
aprendizagem; (ii) ensino e práticas pedagógicas.
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Foi um processo demorado, devido ao fato de os depoimentos serem, de certa
forma, desordenados por terem sido oriundos de uma entrevista de grupo focal, quando os
alunos passearem epistemologicamente por diversas abordagens em seus relatos
experienciais, e também pela necessidade de validação desses dados com os participantes.
No quadro-síntese das matrizes, colocamos somente o tema, as categorias, as
subcategorias e as notas explicativas, ajustando, assim, o processo de discussão desses
achados, o que pode ser visto quadro a seguir.

TEMAS INTERLIGADOS AOS GAMES

INFERÊNCIAS

NUANCES

EXPLICATIVA
Os games possuem
caráter lúdico.

APRENDIZAGEM

Os games medeiam as
aprendizagens como
dispositivos.

Os games estão
presentes na vida dos
alunos.
Os games podem
motivar a inteligência.

Os games medeiam as
aprendizagens como
ferramentas.

ENSINO
PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

E

NOTA

Por passarem o
conteúdo.
Seriam utilizados de
forma avaliativa.

Utilização dos games
de acordo com o
contexto.

Do jogo.
Do aluno.
Da preparação do
professor.

Os games podem
mediar a docência.
Ensinar com os games
faz acompanhar
mudanças culturais e
tecnológicas.

Ênfase na inovação.

Os games ajudam os
professores
trabalharem
coletivamente.

As discussões sobre o
jogo In situ despertam a
metacognição.

As escolas deverão
acompanhar essas
mudanças.

Percebeu-se que os
alunos tomam como
base para as respostas
suas experiências
formativas como
discentes. Os alunos
perpassaram pelas
abordagens discutidas
na fundamentação
teórica, focando
também o modelo
tradicional. Foi
discutido que os games
poderão ser potenciais
artefatos para as
aprendizagens a partir
de seu uso na docência,
com uma visão ora
instrumental, ora
inovadora, mas sempre
considerando os
contextos. Os alunos
demonstraram
maturidade em relação
ao uso crítico desses
artefatos culturais e
tecnológicos.
Essa categoria permitiu
perceber que é a ação
do professor o
dispositivo mais caro
dos processos de
ensino-aprendizagem,
apesar de os alunos
reconhecerem o valor
educativo dos jogos
para tais processos e
mudança de postura nas
práticas educativas. O
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O In situ oferece um
leque de conteúdos de
Ciências e Biologia.

O In situ descomplica a
Biologia.

É preciso ousar e ser
um docente inovador.

professor precisa
refletir, ter autonomia e
se implicar no que faz.
O In situ foi bem
avaliado (sem
deslumbramentos),
sendo discutido seu
potencial educativo
para o ensino de
Ciências e Biologia,
bem como as
competências (nos
professores) que
poderão ser disparadas
com seu uso.
Avaliamos também as
dificuldades de os
professores inserirem os
jogos em sala.

FIGURA 14 – Quadro-síntese estruturante do sistema de categorias
FONTE: Própria

A seguir, o capítulo que desvelará as proposições do grupo sobre o processo
pesquisado.
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4 REFLETINDO SOBRE OS DADOS DA PESQUISA: BUSCANDO O
SENTIDO E O SIGNIFICADO DOS DEPOIMENTOS DO GRUPO

Neste capítulo, discutiremos os resultados coletados a partir das respostas obtidas
com a técnica de análise de conteúdos, na sessão de entrevista de grupo focal, organizados
em dois blocos de questões.
Levamos em consideração a visão inicial sobre as três abordagens estudadas, no
referencial teórico, sobre o processo de ensino-aprendizagem. Consideramos também o
objetivo traçado inicialmente – avaliar as contribuições dos games, em especial do In situ,
para os processos de ensino-aprendizagem – de acordo as concepções teóricas
pesquisadas, no contexto estudado.
O primeiro objetivo específico foi: compreender como os participantes concebem
a aprendizagem mediada pelo game In situ. Tal objetivo balizou a análise do bloco um de
questões: (i) Como se aprende? (ii) Como os games (em especial o In situ) podem mediar
as aprendizagens?
O segundo objetivo específico visava a identificar as aprendizagens sobre ser
professor de escola básica, construídas a partir da experiência com o In situ e norteou o
bloco 2 de questões: (i) Como os games podem mediar o processo de ensino? (ii) O In situ
oferece possibilidade de aprendizagens, inclusive para a docência? (justifique); (iii) O jogo
poderá disparar novas práticas na docência? (explicar); (iv) Daria para visualizar
conteúdos (quais?) e planejar através do jogo? (explique); (v) Que outras aprendizagens,
que não os conteúdos, foram observadas com o In situ?
Quando foram analisados os depoimentos desta pesquisa, imergimos nos
elementos constituintes dos discursos dos sujeitos, em busca de suas percepções sobre
como os games ajudam e (ou) interferem nas aprendizagens, focando ainda sua influência
no processo da docência.
As respostas coletadas resultaram na organização de inferências e suas nuances, de
forma a possibilitar a discussão das informações encontradas. Buscamos analisar os
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depoimentos e depois cruzá-los com o constructo teórico edificado, com os objetivos do
estudo e as questões elaboradas no guia.
Tal constructo teórico se desvelou como pano de fundo nos discursos dos
copesquisadores, de forma desordenada, já que a pesquisadora não mencionou teoria
alguma durante as perguntas. Ele foi depreendido do relato dos alunos – o que exigiu um
esforço interpretativo dos sentidos e significados presentes no grupo acerca do processo de
ensinar e de aprender e com relação aos artefatos culturais e tecnológicos, os games, em
especial, o In situ.

4.1 RETORNO AO PRIMEIRO BLOCO DE QUESTÕES DA PESQUISA

O retorno ao primeiro objetivo específico, compreender como os participantes
concebem a aprendizagem mediada pelo game In situ, balizou a análise do bloco um de
questões: (i) Como se aprende? (ii) Como os games (em especial o In situ) podem mediar
as aprendizagens?
As primeiras questões do bloco um – após análise – nos remeteram a discutir que
os games medeiam as aprendizagens: enquanto dispositivos, enquanto ferramentas de
instrução e de acordo com contexto: do jogo, do aluno e do professor.

4.1.1 Os games medeiam as aprendizagens como dispositivos

Os games, como potencializadores de aprendizagens, foram defendidos pelo seu
caráter lúdico, por estarem presentes na vida dos alunos e por motivarem a inteligência.
Discorrendo sobre a subcategoria que versa sobre o caráter lúdico dos games,
Suellen, em seu discurso, afirma:
[...] o aprendizado de forma lúdica desperta nos alunos um maior interesse, até
porque a gente sabe, eles estão habituados à sala de aula, onde o professor fala e
ele apenas ouve [...] o game vem como uma forma lúdica de trabalhar o
conteúdo [...] pode servir como uma forma facilitadora do aprendizado, visto
que é uma forma mais interessante de aprender.

Outro depoimento importante para confirmar o pensamento do grupo quanto ao
game possuir caráter lúdico é a declaração de Elaine:
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Eu acho que inserir o jogo na sala de aula é uma forma de prender o aluno,
porque aprender brincando é muito mais interessante do que o professor chegar
e despejar o conteúdo do livro, sem dar esse momento de lazer da criança [...]
Então, dá para unir as duas coisas, o aprendizado e a diversão.

Sato (2009) compartilha com o pensamento de o jogo possuir caráter lúdico, pois
assim o compreende, acrescentando que tal artefato é elemento cultural essencial na
história, e se distingue do contexto e da vida diária. A autora assevera ainda que o jogo
proporciona uma reprodução imaginária da vida e, consequentemente, das atitudes e
comportamentos do jogador e dos valores de uma sociedade.
Jogando, poderemos nos transportar para uma vida paralela, tão real quanto nossa
imaginação possa aspirar, enquanto estamos imersos no jogo. Isso catalisa nossas atitudes
no dia a dia, devido à experiência vivida no jogo – também nas escolas – e poderá ajudar
na construção dos saberes e conhecimentos, gerando aprendizagens. Huizinga já havia
indicado que o jogo é um elemento de cultura humana, “tendo por natureza um ambiente
instável” (2008, p. 24). Como artefato cultural e tecnológico, os games representam esse
universo de jogos que modelam a cultura humana.
Em relação à ludicidade, é preciso ressaltar que tal característica, presente nos
jogos, apresenta como consequência a motivação. Motivação é um fator necessário tanto
no ensino-aprendizagem como na vida fora da escola, e os jogos naturalmente provocam
essa sensação nos jovens.
Para estudiosos em games, os aspectos mais investigados em um jogo estão
relacionados à capacidade de ele promover a motivação (BECTA, 2003; PRENSKY,
2001), a implicação do sujeito (KAFAI, 1996) e a alfabetização digital (GEE, 2004), como
é ratificado por Gros (2008) em um livro que organizou: Videojuegos e aprendizaje.
Ainda como dispositivo, foi indicado que os games tinham essa característica por
serem artefatos culturais presentes na vida dos jovens. Essa subcategoria foi emergiu dos
discursos dos copesquisadores:
[...] essa questão do jogo, hoje em dia, é fato que está no cotidiano, está na
realidade de todas as pessoas, principalmente dos adolescentes e préadolescentes [...] Então dá realmente para a gente perceber como é que o jogo
consegue penetrar na vida desses adolescentes. (MACLEI).
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Jolfer ratifica, afirmando que “a criança vivencia o jogo muitas vezes antes da
escola, então ela já tem uma noção do que é o jogar, sem muito pensar em aprender [...]. O
objetivo é aprender o conteúdo, mas a criança pensa em se divertir, ela termina
aprendendo sem querer [...]”.
O discurso desses alunos nos faz pensar: – Será que as aprendizagens colaterais
acontecem espontaneamente por meio de uma inserção tecnológica desses jovens nos
artefatos aqui apresentados? Tal inserção se dá por causa da convergência das mídias?
Os jogos eletrônicos são artefatos culturais e tecnológicos presentes na vida da
maioria dos jovens e fazem parte do componente social. Na sociedade digital, as mídias e
qualquer expressão do meio digital constituem parte de nossa cultura e fazem parte da
formação das pessoas deste século. São pessoas que interagem com outras, dentro de sua
cultura e com as mídias. Segundo Jenkins, “a convergência das mídias representa uma
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas
informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos.”(2008, p. 2930). Ocorre “dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais
com outros” (JENKINS, 2008, p. 30), sendo um desafio para a escola e para os
professores, que, muitas vezes, não acompanharem a demanda dessa nova geração
conectada às tecnologias.
O autor ainda explica que, “convergência não significa perfeita estabilidade ou
unidade. Ela opera como uma força constante pela unificação, mas sempre em dinâmica
tensão com a transformação.” (JENKINS, 2008, p. 38). Ocorrendo tal convergência, nós
mudamos e, enquanto mudamos, também mudam o espaço à nossa volta, nosso ser e
nosso fazer junto com os outros.
Em virtude dessa convergência, os games – entendidos como artefatos culturais e
objetos de mediação – não podem mais ser preteridos por nós, professores, visto que eles
estão, de certa forma, no dia a dia das crianças e jovens. Vivenciar a cultura com o uso de
artefatos tecnológicos como os games nos traz um olhar diferenciado no universo das
culturas existentes, pelo fato de muitos jovens, imbricados nos seus afazeres, nas suas
bricolagens, já terem interiorizado o uso desses artefatos culturais e tecnológicos no seu
dia a dia. Os games são culturalmente aceitos pelos jovens dessa era de sociedade digital,
proporcionando diversas aprendizagens. Mas o que faz com que os games sejam artefatos
tão íntimos para os jovens?
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Parafraseando Lévy (2008), quando internalizamos os elementos do ambiente, o
fazemos de forma bastante subjetiva, de acordo nossa imaginação e, dessa forma, criamos
entidades audíveis manifestas e situações concretas a partir de nosso eu – que podem durar
ou não, tornando-se acontecimentos mutáveis, rápidos. As pessoas – e nós mesmos –
reverberam essa interiorização no dia a dia. Acreditamos que essa interiorização ou
subjetivação dos games torna tais artefatos familiares para os jovens. Poderíamos
equiparar esse processo de interiorização dos games ao processo de internalização
(vygotskyano), já que tais artefatos culturais atuam como signos, sendo mediadores das
aprendizagens? Acreditamos que sim.
A categoria de mediação dos games como dispositivos foi também justificada com
a subcategoria – por motivar a inteligência. A copesquisadora Isiane ressalta que:
[...] para você ver como o jogo desperta mesmo a inteligência, meu primo tem
três anos, não sabe ler, mas para jogar fica: – “Mãe, como é que escreve jogo de
Ben 10?” – Ele vai, ele não sabe, mas vai apertando letra após letra, e vai
escrevendo lá só pra jogar. Então desperta a inteligência dele, ele consegue, a
gente vê, nesse momento, como ele é inteligente, apesar de não saber ler ainda,
mas tá ali ó, por causa do jogo [...] Então, aguça mesmo a inteligência.

Os videogames são conhecidos pelo seu papel cultural em âmbito mundial, mas, há
apenas

algumas

décadas,

eles

apareciam

quase

concomitantemente

com

o

desenvolvimento da tecnologia pessoal do computador (ARRUDA, 2011). Os games,
nesse momento, fundam a entrada das crianças no mundo digital, e essas novas gerações
alfabetizam-se através dos jogos e adquirem capacidades diferentes das gerações antigas
(GROS, 2008). Tais capacidades vão servir para esses jovens transitarem nessa sociedade
digital de forma mais fluida.
Entretanto, uma discussão pode ser desencadeada. Essa nova geração, utilizando
menos suas habilidades de comunicação direta com outras pessoas, estaria, de certa forma,
colocando-se como parte de um grupo alienado no que tange às questões afetivas? Isso
poderia diminuir a interação e a integração desses sujeitos em nossa sociedade? O
ativismo juvenil – ou mesmo de nossa geração – na internet, aliado a fatos que acontecem
mais diversos segmentos sociais e políticos, não seria uma resposta a um novo tipo de
relação dos sujeitos com a sociedade? As gerações mais antigas seriam alienadas
tecnológicas, por não serem íntimas desses artefatos, ou, a cada tempo, um contexto
histórico, político, cultural e social ordena o comportamento das gerações que surgem?
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Nossa posição é que os games podem ser, sim, dispositivos para crianças, jovens,
adultos e idosos vivenciarem a cultura própria dessa nova geração, sem deixar de
considerar que outras formas paralelas de cultura apresentam vizinhanças (interculturas)
com a cultura digital. Como dispositivos, os games podem disparar aprendizagens
diversas, desde com um foco conteudista, até para valores e atitudes, a depender de como
são usados e de quem o usa. Promover clima de pesquisa e discussão sobre o que se joga,
como se joga, o que se aprende e como se aprende é uma atitude dos professores que até
potencializa o aprender sobre a docência.

4.1.2 Os games medeiam as aprendizagens como ferramentas de transmissão
Na contramão do que foi discutido acima – de que os games agem como
dispositivos –, foi destacado por vários alunos do grupo outro pensamento sobre os games:
sua utilização como ferramenta, numa visão instrumental, de cunho técnico, sob forma de
um recurso didático. A utilização dos games como ferramenta foi uma categoria
justificada através de sua utilidade e explicada através de duas subcategorias: serviria para
passar o conteúdo, ou seria o game utilizado para avaliação.
O game, como ferramenta para passar o conteúdo, foi apontado pelo discurso de
Beatriz, quando ressalta: “[...] então, é interessante usar esse jogo como ferramenta para
prender o aluno e facilitar o ensino”. Facilitar o ensino através de artefatos – como, por
exemplo, os jogos eletrônicos – é uma tarefa planejada nos moldes skinerianos, com vistas
aos conteúdos a serem abordados em sala de aula. Porém ser o professor um facilitador da
aprendizagem é um pressuposto escolanovista, rogeriano. No ideário pedagógico desses
jovens licenciandos, como se configuram esses modelos de educação? Estariam eles
encharcados de seus modelos como aprendizes?
Segundo Milhollan e Forisha (1978), os homens têm potencialidade natural para
aprendizagem, e tal aprendizagem é facilitada quando o aluno compartilha
responsavelmente do seu processo. Os alunos, ao interagirem com os jogos, aprendem
algo. Ratificando o pensamento de parte do grupo, que aponta o uso do jogo como
ferramenta para transmitir o conteúdo, traremos o testemunho de Lívia: “Eu acho que o
jogo ajuda como suporte, para o professor, como uma ferramenta a mais, [...] para passar
para os alunos [...] Então, acho que é uma ferramenta bastante positiva para passar para os
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alunos”. Independentemente da visão de o game ser ou não ferramenta, se utilizado com
cuidado, poderá servir de potencial disparador de aprendizagens, por seu caráter
motivacional.
Mesmo na contramão, os games estão chegando aos espaços educacionais, devido
ao contexto dos alunos e dos professores. “O jogo digital cria discursos, relações sociais
produtivas, transforma as relações humanas pela inovação tecnológica e social.”
(ARRUDA, 2011, p.179). Colocar os games ou outros artefatos culturais advindos da
tecnologia na escola é, de fato, tarefa de conscientização, de negociação e de cuidado com
o fazer pedagógico.
Entretanto, assim como é possível anunciar o caráter potencial dos games para as
aprendizagens, também é possível, com uma prática acrítica, torná-los mais uma
ferramenta de transmissão de conteúdos, focando essa transmissão de forma tradicional,
numa visão instrumental. Ou pior: usá-los como recursos para passar o tempo – como se
observa em algumas práticas com outros recursos, como o texto longo e o filme.
Foi relatado que o uso dos games, como ferramentas, serviria como uma forma de
avaliar, uma segunda subcategoria, que pode ser retratada pelo discurso de Bianca: “Além
de usar o game como forma de passar, transmitir o assunto, é interessante também como
forma avaliativa, que os alunos passem a saber o que aprenderam, avaliar se aprendeu ou
não o conteúdo”. Seria essa avaliação uma autoavaliação do próprio aluno? Ou o professor
acompanharia o progresso do aluno somente pelas respostas aos conteúdos? Se assim
fosse, a avaliação estaria se baseando numa perspectiva tradicional de ensino, segundo a
qual, ao se ensinar com os games, transmite-se um assunto e pode-se verificar o grau dessa
aprendizagem. Ainda poderia a licencianda estar tratando de uma forma de revisar e
reforçar os conteúdos a partir do game.
“Passar o assunto” é uma vivência sofrida pelos alunos copesquisadores em suas
aulas na universidade. A avaliação, como forma de verificação de aprendizagem de
conteúdos conceituais, é mais frequente do que se imagina. Esse tipo de avaliação,
entendida por nós como somativa, é classificatória e excludente. Zabala (1998) afirma
que deveríamos ter uma avaliação mais humana, denominada formativa ou processual, que
comporta diversas fases: (i) avaliação inicial (diagnóstica); (ii) planejamento; (iii)
adequação ao plano (avaliação reguladora); (iv) avaliação final; e (v) avaliação
integradora.
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De fato, os games podem até servir em uma dessas fases para avaliar algum
aprendizado, mas não de modo classificatório, pois os propósitos do uso dos games, em
sala, sobrepõem-se a tal ação. Porém depende do professor que o usa, pois vai valer o que
ele entende e quais suas concepções sobre educar e avaliar.
Outro pensamento anunciado no discurso dos alunos foi o de que usariam o game
de acordo com o contexto, o qual pôde comportar três subcategorias: (i) contexto do jogo;
(ii) contexto dos alunos; (iii) contexto de preparação dos professores.

4.1.3 Utilização dos games de acordo com o contexto

O uso dos games de acordo com o contexto do jogo foi defendido, dentre outros
estudantes, por Helena, que acredita na importância também de preparar os alunos
tecnologicamente para a atividade de jogar, ao enunciar:
[...] para utilizar o game, tem que ter um ensino anterior, que explique como é
que funciona, informática também, é importante, para poder passar para os
alunos, não chegar somente na sala de aula e apresentar o game [...] Aí os
meninos vão achar o quê? Que é só um jogo como outro, de pegar o bichinho e
matar o outro [...] Mas é importante explicar o contexto do jogo.

O contexto de um jogo é algo complexo, pois os games são artefatos “híbridos
porque envolvem programação, roteiro de navegação, design de interface, técnicas de
animação, usabilidade, paisagem sonora.” (SANTAELLA; FEITOSA, 2009, p.12).
Devido à fragmentação nos campos de estudo, o rol de pesquisas sobre dos games ainda é
delicado e incipiente, mesmo com o aumento de tais estudos nos últimos anos (GROS,
2008), o que reflete seu uso nas escolas.
Gros (2008) enfatiza que, mesmo as pessoas que arquitetam a tecnologia como
algo crítico, não conseguem educar ainda com tais artefatos, devido aos pensamentos
pedagógicos e epistemológicos que fundam as ações dos professores. Apesar disso, a
autora e outros pesquisadores atestam o valor educativo dos jogos em suas pesquisas.
Márcia, assim como nós, também compreende esse valor educativo dos jogos e
anuncia que “[...] o jogo é uma atividade a mais para o aluno ter conhecimento e, antes de
passar o jogo, deve-se explicar quais são as regras do jogo, o porquê daquele jogo e,
principalmente, o conteúdo. Não adianta passar o jogo sem explicar o conteúdo”. Aqui,
mais uma vez, apesar de se entender o valor educativo dos jogos, há um direcionamento
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para seu caráter didático, ao se sobrepor o conteúdo às outras possibilidades (capacidades)
que eles trazem. Mattar contribui com a compreensão de que “jogar videogames
desenvolve a capacidade de deduzir regras pela observação e manipulação de sistemas
complexos, características essenciais para o trabalho em ciências.” (2010, p. 29). É
realmente complicado, para os professores, o desapego aos conteúdos conceituais. Dentro
das salas de aula, trabalha-se o conteúdo sem um contexto mais amplo, pois se seguem os
livros didáticos sem criticidade, na maioria das vezes. Porém, tendo os jogos como
influentes ambientes de aprendizagem, deveremos respeitar as potenciais aprendizagens
que eles nos oferecem para além desses conteúdos – assim compreendemos.
Outro contexto apontado foi o dos alunos, subcategoria bem representada pelo
discurso de Jamylle, ao vivenciar uma oficina com o game In situ durante uma tarde, em
uma atividade no componente curricular de Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado
I: “[...] os alunos ficaram tão interessados no jogo, que esqueceram os assuntos, e a gente
foi obrigada a passar primeiro o jogo. Aí, depois que a gente passou o jogo, voltou um
pouco para os assuntos”. O interesse pelo jogo é natural na sociedade da informação e
comunicação, em que esses jovens – nativos digitais – os entendem como algo intrínseco
em seus fazeres e, de certa forma mais prazeroso do que assistir às aulas com assuntos a
serem passados pelos professores.
Na contramão do ensino tradicional vivenciado pelos licenciandos e fortemente
defendida em seus discursos, o comportamento dos alunos do ensino básico, na oficina
relatada, revelou uma tendência à busca do aprender na construção desse conhecimento,
das aprendizagens nos moldes construtivistas. No construtivismo, o aprender é uma fusão
constantemente reconstruída entre o que já se conhece e o novo.
Mesmo o jogo sendo amplamente utilizado pelos jovens, ressaltamos que essa
experiência não é igual em um contexto formal e fora do ambiente escolar, conforme nos
adverte Gros (2008). Parafraseando Alves (2008) e concordando com ela, entendemos que
não é preciso transformar as escolas em locais de jogos, e sim difundir a cultura dos games
para o aprendizado e dar novos sentidos para as narrativas emergentes de tais artefatos.
A intenção não é transformar as escolas em lan houses, até porque são espaços
de aprendizagem diferenciados e com lógicas distintas, mas criar um espaço
para os professores identificarem, nos discursos interativos dos games, questões
éticas, políticas, ideológicas, culturais, etc. que podem ser exploradas e
discutidas com os discentes, ouvindo e compreendendo as relações que os
jogadores, nossos alunos, estabelecem com estas mídias, questionando,
intervindo, mediando a construção de novos sentidos para as narrativas. Ou
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ainda, aprender com estes sujeitos novas formas de ver e compreender esses
artefatos culturais. (ALVES, 2008, p.8).

Ademais, devemos estar atentos ao trabalho com os games nas escolas, pois, para
promover novas práticas e vivenciar essa cultura própria da juventude, é necessário ter
apropriação crítica e atitudes diferenciadas na busca dos saberes e conhecimentos, com as
aprendizagens desenhadas pelo uso das TIC.
Quando, de fato, o sujeito vivencia essa cultura que é trazida pelo uso das TIC no
fazer contemporâneo, os saberes e conhecimentos irrompem, refletindo-se nas ações dos
sujeitos, nos seus pensamentos, nas suas visões de mundo e, consequentemente, em suas
aprendizagens. Os professores devem, assim, estar atentos ao contexto de seus alunos, se
quiserem trabalhar com tal artefato.
O uso do game com vistas ao contexto de preparação dos professores foi uma
subcategoria discutida pelo grupo de copesquisadores, que poderemos ratificar com a
afirmação a seguir:
[...] primeiro tem que preparar o professor. Porque a maioria dos professores
hoje não são preparados pra labutar com computador, só mais ou menos aquele
negócio do data show, para passar de uma aula para outra, mas acho que assim,
em relação ao jogo, os professores não estão preparados. Porque primeiro acho
que tem que capacitar os professores, para ver se eles gostam dessa
metodologia. (ANA CLÁUDIA)

Em relação ao preparo do professor, os cursos de licenciatura ainda estão aquém de
um trabalho específico, em seus currículos, com relação ao uso das TIC, em especial os
games. Quanto aos professores já formados, poucos são os cursos de capacitação em
serviço, ou discussões com os pares nas escolas, e se tornam difíceis as condições reais de
inserção dos artefatos em tais cursos, devido à sua carga horária.
Ainda contamos com a falta de estrutura tecnológica na maioria das escolas, o que
dificulta ainda mais essa preparação do professor para usar tais artefatos em seus
ambientes de trabalho. Ademais, sem preparo, os professores podem usar os jogos sob o
rótulo de usar por usar, para preencher tempo, para não planejar a aula, como forma de
compensar sua atuação no ensino.
Pesquisas revelaram que utilizar os games em sala de aula oferece benefícios para
o sujeito docente, como mudança metodológica e de postura frente à aprendizagem
colaborativa, dentre outros. O Grupo F9 (2008) e Gros (2008) apontam, em seus estudos,
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três formas de se trabalhar com os jogos digitais: (a) com fins educativos, de forma
disciplinar, visando apenas aos conteúdos didáticos do jogo; (b) com fins formativos,
quando se trabalha junto a outros professores de forma interdisciplinar; (c) como projeto,
quando o alunado forma comunidades de prática e, a partir daí, se discutem as
aprendizagens que são possíveis, sendo o jogo um dispositivo para o aprendizado, que é
proporcionado com e nas discussões.
Porém é necessária a figura do professor como especialista capaz de deliberar
sobre o uso dos jogos em favor da aprendizagem. Deve-se investir, então, na formação
inicial e continuada, através do desenvolvimento profissional dos professores para o uso e
aproveitamento pedagógico das tecnologias e seus recursos, bem como para outros fatores
que alicerçam a profissão docente.
Os jogos utilizados pelos alunos fora de sala tornam-se diferentes quando
professores trabalham com esses mesmos jogos dentro de sala. No quadro a seguir, Gros
(2008) faz essa demonstração.
ITEM

FORA DA ESCOLA

DENTRO DA ESCOLA

DESAFIO

Alto grau; muito tempo.

Dificuldade progressiva.

PRINCÍPIOS NÃO
DIDÁTICOS BASEADOS NA
PRÁTICA
AUTENTICIDADE

Aprende-se jogando
Autoexplicativo.

Leva em conta este princípio.

As tarefas só têm relação com o
jogo.

Tarefas relacionadas com as
práticas propostas na aula.

INTEGRAÇÃO COM AS
REGRAS, ALTERNATIVAS
E CONSEQUÊNCIAS

Os jogadores experimentam as
consequências de suas ações
jogando

Tem de conscientizar os
jogadores sobre as regras.

RETROALIMENTAÇÃO E
AVALIAÇÃO

Imediata, com pistas visuais,
auditivas, textuais.

SOCIALIZAÇÃO E
COLABORAÇÃO

Os jogos são os elementos
centrais na socialização; os
jogadores usam a rede.
Alguns jogadores participam de
fóruns para trocar ideias com
níveis parecidos.

Jogadores devem inferir
progressos a partir de
informações do jogo.
Na aula, os jogos proporcionam
diálogo, troca de opiniões e
conhecimentos.
Nem todos os jogadores têm o
mesmo conhecimento e domínio
do jogo, mas é bom para a
aprendizagem mútua.
A partir dessas identidades:
analisam condutas, interações.

APRENDIZAGEM MÚTUA

IDENTIDADE

Jogadores experimentam
múltiplas identidades.

ALFABETIZAÇÃO

Os jogos preparam para o uso de
ambiente eletrônico.

É importante trabalhar com
diversidade de dados que
aparecem nos jogos (múltiplas
tarefas; tomada de decisão;
análise de imagens[...]).
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REFLEXÃO PRÁTICA

Os jogos não costumam
proporcionar espaço para
reflexão.

A aula é um bom lugar para
reflexão.

FIGURA 15 – Os jogos dentro e fora da escola.
FONTE: Síntese de quadro de Gros (2008).

Concordando com tal assertiva, Bianca retrata que “[...] além de o professor ter
que estar preparado para passar esse jogo, ele não deve compensar uma coisa com a outra,
o assunto é de extrema importância, o tratar do assunto em sala de aula é extremamente
importante”. Na mesma linha de pensamento, Márcia complementa: “Eu acho que o
professor também, antes de passar o jogo, ele deve ter cuidado na escolha desse jogo,
analisar principalmente se aquele jogo serve para aquela sala, se o jogo também deve ser
passado”. Um forte indício de uso do jogo com a visão de passar conteúdo,
independentemente de o professor ter ou não um preparo para tal uso, também foi uma
consideração que se evidenciou no discurso dos estudantes. Uma perspectiva tradicional
de se ensinar pode ser detectada nesse pensamento. Asseveramos que os contextos – do
jogo, do aluno e de preparo do professor – devem ser diversamente estudados, planejados
e entendidos, para serem vivenciados no uso desse dispositivo como promotor de atitudes
e aprendizagens com significados.
Destacamos, ainda, que os professores sentem dificuldades para a utilização de
jogos quanto: (a) a questão do tempo, pois é difícil ajustar os horários disponíveis a tantas
atividades, tendo de colocar os jogos como prioridade em seu planejamento; (b) os
conteúdos dos jogos, muitas vezes, não respondem ao currículo escolar, e, quando são
encontrados, é preciso saber conectá-los com os conhecimentos científicos; (c) existem
limitações quanto a ter de priorizar os conteúdos didáticos que aparecem nos jogos, já que
eles estão postos de forma interdisciplinar na maioria dos jogos; (d) os professores não
estão acostumados a buscar tais conteúdos nos seus materiais didáticos, pois eles os
encontram prontos para serem usados – o que não acontece com os jogos.
Quanto aos conceitos, os professores têm de saber captá-los nos jogos e comparálos ao conhecimento científico, com uma aproximação do conhecimento prévio do aluno.
É fato também o medo de os professores concorrerem com seus alunos ao jogar, já que
muitos deles não jogam (Gros, 2008), e os alunos, em sua maioria, são nativos digitais. O
professorado acha que os alunos são melhores jogando e recuam, pois acham que vão
competir com eles em sala de aula.
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4.2 RETORNO AO SEGUNDO BLOCO DE QUESTÕES DA PESQUISA

O segundo objetivo específico visava a identificar as aprendizagens sobre ser
professor de escola básica, construídas a partir da experiência com o In situ e norteou o
bloco 2 de questões: (i) Como os games podem mediar o processo de ensino? (ii) O In situ
oferece possibilidade de aprendizagens, inclusive para a docência? (justifique); (iii) O jogo
poderá disparar novas práticas na docência? (explicar); (iv) Daria para visualizar
conteúdos (quais?) e planejar através do jogo? (explique); (v) Que outras aprendizagens,
que não os conteúdos, foram observadas com o In situ?
Após a análise, os alunos foram unânimes quanto à possibilidade de os games
contribuírem na mediação do processo de docência. Isiane representa o pensamento do
grupo quando nos afirma que deveremos ter cuidado nessa mediação, apesar de entendê-la
como um fato. Ela assevera:
Depois de a gente passar o jogo e os meninos jogarem, é tentar extrair o máximo
de conteúdo deles, antes mesmo de passar o conteúdo, para ver o que eles
conseguiram aprender com esse jogo. Sentar, fazer perguntas, para ver se ele
prestou atenção mesmo, o que aconteceu com aquele menino quando ele fez
isso? Para poder aguçar a inteligência dos alunos, até para a gente ver o nível, se
o jogo conseguiu atingir o que a gente queria mesmo, para depois a gente passar
o conteúdo para eles entenderem.

Isso corrobora as pesquisas feitas em relação ao ensino (docência) com o artefato
na Espanha. Bernat (2008) apresenta, em seus estudos, uma série de fatores que destacam
a superioridade do jogo para o aprendiz em relação a outros dispositivos que os
professores usam nas suas práticas: (a) controle do contexto; (b) enfoque dos videojogos
orientados para solucionar

problemas; (c) aproveitamento da experiência anterior –

conhecimento prévio – e, com isso, aprendizagem de conceitos, vocabulário, habilidades e
estratégias; (4) interação com o conhecimento, com a informação, com outras pessoas; (5)
utilização do contexto prático da vida real; (6) interdisciplinaridade.
Além disso, segundo Bernat (2008), os jogos eletrônicos estimulam o interesse,
trazem desafio, aprofundam conhecimentos, estimulam a inovação, incitam a explorar

104

novos mundos, a aprender com prazer e, também, promovem autoconhecimento,
despertando, nos jogadores, competências de gestão como: (i) gerenciar ambientes de
multimídia; (ii) gerir informações, variáveis do jogo e recursos digitais; (iii) gerir
estratégias de projetos e planejamento, bem como competências de comunicação; (iv)
promover a crítica reflexiva.
Os professores e aprendentes da docência precisam vivenciar tais competências, se
quiserem mudar o quadro de um ensino propedêutico, uniforme, desmotivador e sem
questionamentos. Janete corrobora essa assertiva, quando assevera que “[...] o jogo [...]
deve ser usado, porque o que vemos hoje é um ensino muito monótono: é livro didático,
aluno sentado, o professor sentado, só ditando as regras. No jogo, tanto o aluno vai
interagir quanto o professor, tanto o aluno vai aprender, como o professor também”.
A interação entre professores, alunos e artefatos tecnológicos, defendida por
Janete, apesar de não garantir uma educação de qualidade, poderá propiciar – se usada
com criticidade – vantagens em relação a um ensino mais tradicional, devido à formação
de competências requeridas nesses tempos de informação e comunicação.
Concordamos com o Grupo F9 (2008) e Gros (2008), quando destacam uma série
de vantagens de tais artefatos para a docência, acrescentando que os videojogos trazem
aprendizagem crítica e desenvolvimento de competências como: (i) o uso da tecnologia;
(ii) o uso dos conteúdos concretos; (iii) o poder da negociação; (iv) a tomada de decisão;
(v) a comunicação; (vi) a capacidade de reflexão.
Ademais, é sabido que, fora da escola e através dos jogos, os jovens se reúnem
espontaneamente em comunidades de prática – em rede ou de forma presencial – para
discutir e resolver suas inquietudes advindas do ato de jogar esses games. A aprendizagem
mútua e colaborativa acontece de forma natural e transparente, pois é fruto do prazer de
estar conhecendo, do fazer, da experiência. Assim deveria ser na escola.
Apesar das evidências das pesquisas sobre o tema, acreditamos que os games
possibilitam o desenvolvimento de competências e habilidades durante a formação, a
depender do uso desses artefatos pelos professores, que são capazes de trazer suas práticas
como dispositivos para novas formas de se ensinar e aprender. Games também podem ser
esses dispositivos, mas, antes de tudo, é o querer e o saber usar para uma prática inovadora
que contribuirão para tal. Assim pensamos.
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O In situ ajudou, no contexto da pesquisa, a alicerçar a prática do professor de
forma inovadora. Entender que o In situ promove práticas pedagógicas inovadoras foi um
pensamento comungado pelos copesquisadores, já que eles não só fizeram parte do grupo
focal, como também dos Beta tests e dos trabalhos com workshop de planejamento para
aplicação em oficinas com alunos do ensino médio. A partir desse pensamento, eles
puderam inferir que: (i) o jogo ajuda na prática do professor; (ii) o jogo acompanha as
mudanças culturais e tecnológicas; (iii) o jogo motiva os professores a trabalharem
coletivamente; (iv) o In situ oferece um leque de conteúdos de Ciências e Biologia.

4.2.1 O jogo ajuda na prática do professor

A visão de que o In situ ajuda na prática do professor foi declarada por Bianca e
por alguns alunos, como ilustra o depoimento:
Participei do Beta test, mas, dentre todas essas etapas, para mim, hoje, está
sendo a mais rica, essa discussão. Para minha docência também, porque a gente
está ouvindo a experiência de cada um, a opinião, [...] acho que isso vai
influenciar a utilizar o jogo. (BIANCA).

Precisamos de práticas pedagógicas instituintes, que despertem nos sujeitos o
desejo de mudança, de inovação, utilizando os conhecimentos já instituídos para
adequação de novas aprendizagens e novas maneiras de ensinar, priorizando a
multiplicidade das interações, o rompimento entre a hierarquia dos processos de ensinar e
aprender de forma que
[...] professor e aluno experimentem o labirinto e a complexidade de se trabalhar
na singularidade de cada situação (organização) e na incerteza do aprender,
conhecer e instituir novas práticas e realidades, nos contextos em que participam
como parte integrante (integrada),como sujeitos históricos, de autonomia, de
coautoria, e corresponsabilidade. (LIMA JR; HETKOWSKI, 2006, p. 41).

Mas como se daria a aprendizagem da docência com os jogos? Exercitando-a na
prática? Concordamos com Netto, quando afirma que “aprendizagem é um processo
complexo e está sujeita à influência de fatores internos e externos, individuais e sociais”
(2009, p. 9) e que pode ser promovida pelo ensino: “atividade que pode ser descrita e
analisada.” (NETTO, 2009). Se a aprendizagem, de um modo geral, está sujeita a vários
fatores, o aprender a ser docente também é uma tarefa complexa e dinâmica. Empreendêla levando em consideração a mediação dos jogos é um desafio, já que eles fazem parte da
cultura.
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Compreendemos, assim como Souza e outros, que toda “aprendizagem pode ser
entendida como processo dinâmico, relacional, intencional, participativo com as
singularidades do indivíduo na sua imersão em um contexto que muda a cada momento.
Uma instância rizomática, assim como a rede.” (2012, p. 12-3). Tal processo vai
desencadear práticas de docência.
Segundo Ribeiro e Soares, citando Nélisse (1997), a prática pedagógica ou
educativa é um
[...] fazer ordenado voltado para o ato educativo, que introduz um método de
ação humana, quer dizer, é uma ação eficaz que exige um momento de
planejamento, um momento de avaliação, de improviso frente às variáveis
interferentes e, finalmente, a reflexão crítica e o replanejamento dessas ações
(2006, p. 15) [grifo dos pesquisadores].

Os professores planejam suas ações numa sequência que lhes dê segurança frente
às variáveis que permeiam o processo educativo. Jamylle resume a discussão do grupo
sobre o fato de o jogo ajudar na prática docente:
A importância do jogo é tão grande, porque ele vai mostrar que as coisas não
são tão soltas, não é? Eu lembro que, quando eu estudava no ensino fundamental
e médio, as coisas eram passadas, eu achava que estava tudo separado, sistema
digestório de um lado, coração do outro, não tinha aquela impressão de que está
tudo ali junto, funcionando normalmente. Então, o jogo, ele vai trabalhar isso
[...], são coisas que são simples de serem passadas e que a gente pode abordar
facilmente numa aula.

O jogo vai, então, instituir e potencializar novas práticas pedagógicas. Franco
afirma que as práticas “se organizam intencionalmente para atender a determinadas
expectativas educacionais solicitadas e requeridas por dada comunidade social.” (2012, p.
154). Na sociedade contemporânea, os jogos têm um papel fundamental na vida dos
jovens, e esse fato não deve ser preterido pelos professores. Para análise ou vivência das
práticas pedagógicas ou educativas em sala, deve-se levar em consideração fatores ou
variáveis que podem, de forma direta ou indireta, incidir na ação dos professores, pois
[...] a prática pedagógica é, pois o lugar no qual o professor pode funcionar e
atuar como negociador de diferenças e como subversor, percebendo e
compreendendo (elaborando) as singularidades que acontecem e se manifestam
no movimento, na improvisação, na transição dos diferentes dilemas, nas trocas
simbólicas entre os diferentes sujeitos, podendo assim superar e subverter
práticas instituídas, que estão associadas a discursos hegemônicos alienantes, de
que é impossível mudar a educação. (LIMA JR; HETKOWSKI, 2006, p. 38)
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Lima Jr. e Hetkowski (2006) ainda afirmam que só se compreende a prática
pedagógica, entendendo antes o contexto pedagógico constituído pelas distintas práticas
do dia a dia do ser humano. Cooncordamos com os autores, acrescentando que devemos
compreender não só o contexto pedagógico, mas também o cultural, o social e o
tecnológico que experimentamos no cotidiano.
Essas práticas vivenciadas norteiam e compõem as ações dos docentes e
emprestam sentidos à vida profissional desses professores. As práticas pedagógicas são,
segundo Franco (2012, p. 152), “práticas sociais exercidas com a finalidade de concretizar
processos pedagógicos”, sendo uma “intervenção singular em uma situação complexa que
nunca se reproduz de forma estritamente idêntica” (PERRENOUD, 2002, p. 145). Toda
prática é única e traz a identidade do fazer do sujeito que pratica.
Compreendemos, assim como Souza, Goes e Alves (2013), que a identidade do
professor é formada de dimensões pessoais e profissionais, com pontos de intersecção nas
relações que o sujeito funda nas situações em que vive. Dessa forma, tal identidade
contribuirá para a formação gradual de possíveis saberes que irão balizar sua prática. Ao
buscar captar o sentido da prática pedagógica, concebemos o contexto pedagógico
constituído por diferentes práticas do dia a dia dos seres humanos, que vão culminar na
atuação desses sujeitos em sala de aula e na acepção que atribuem à sua vida profissional –
sua práxis.
Tal categoria (o jogo ajuda na prática do professor) foi reforçada pela subcategoria de
que o jogo é uma nova metodologia, representada pelo discurso de Elaine, quando afirma
que devemos buscar um leque de opções para melhor ensinar e motivar os alunos: “[...]
tem que ver a metodologia, tem que mudar e tem que buscar uma coisa a mais pra atrair o
aluno”. Apesar de vermos o jogo como um dispositivo de aprendizagem, alguns
licenciandos, e até mesmo professores, o categorizam como uma estratégia ou variável
metodológica.
Zabala (1998) destaca algumas variáveis que interferem nas práticas pedagógicas dos
professores, tratando-as como unidades de análise. Como exemplos de tais variáveis
interferentes, temos: (i) como o professor concebe o ensino e a aprendizagem; (ii) seu
papel frente a esses processos; (iii) as variáveis metodológicas; (iv) a organização social
da classe e dos conteúdos (sua tipologia); (v) como utilizar os materiais curriculares e
outros recursos didáticos; e (vi) a avaliação.
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Para analisar ou vivenciar as variáveis que interferem na prática pedagógica dos
professores, é preciso dispor de elementos importantes para tal processo, tal como a
capacidade de flexibilizar e de improvisar dentro de um planejamento prévio e de aceitar
que nossos atos podem ser falíveis e que somos capazes de buscar melhorar nossas
práticas pedagógicas a partir da demanda. Concordamos com Zabala (1998), que defende
a importância de aprofundamento na teoria para a análise da prática dos professores,
apontando a função social do ensino e o conhecimento de como se aprende como
referenciais basilares para tal análise. O autor afirma que essas diversas variáveis
interferentes da prática educativa se complementam e se cruzam no espaço de atuação do
professor (a sala de aula), fazendo com que tais práticas sejam fluidas.
Bernat (2008), em seus estudos, aponta a percepção dos professores que usam jogos
em sala de aula e diz que, a partir dos jogos, pode haver mudança metodológica nas suas
práticas, assertiva ratificada por nós, pesquisadoras. Os professores reconhecem o poder
motivador do jogo e a capacidade de ele gerar aprendizagem significativa – entendendo-a
como aquela aprendizagem que é buscada pelo aluno por sua necessidade de aprender. O
que seriam estratégias metodológicas e como os jogos poderão promover essas mudanças
metodológicas nos professores? As estratégias metodológicas são algumas das variáveis
interferentes da prática pedagógica dos professores. Jolfer corrobora tais constatações e
acrescenta:
[...] há um novo método a ser utilizado com game, porque as crianças de hoje
estão tendo mais acesso à tecnologia, então elas se interessam mais com esse
aparato do game do que, talvez nem nossa geração, ou gerações anteriores que
se prendiam mais ao livro, devido a não ter tantos recursos. Então é muito
importante mesmo, é muito interessante, muito prazeroso fazer a utilização do
game porque atende a diversas necessidades que o aluno tem em sala de aula.

O depoimento que representou a subcategoria de o jogo ser um dispositivo de
mudanças metodológicas nos professores traz, de forma clara, que essa nova forma de
ensinar só surgiu por causa da nova geração de alunos que têm mais acesso as TIC, uma
geração com necessidades diferentes das anteriores. Tal subcategoria apontada por Jolfer
será discutida a seguir.

4.2.2 O jogo acompanha as mudanças culturais e tecnológicas
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Ratificando que o In situ promove práticas pedagógicas inovadoras, foi discutido
que o jogo acompanha as mudanças culturais e tecnológicas. Foi quase unanimidade esse
pensamento, representado pelo depoimento:
Eu lamento da gente não ter tido oportunidade de aplicar em sala e ter o retorno
dos alunos com relação ao game. Mas eu acho que serviu pra alertar a nós,
alunos hoje, que futuramente seremos professores, que o professor não pode ser
muito metódico, nem muito limitado, porque existem diferentes necessidades, as
coisas mudam e as necessidades também mudam e, hoje, a gente vive nesse
mundo que os jogos estão mais atrelados a esse negócio de tecnologia. Então, é
uma maneira atual de dizer, de atrair a atenção dos alunos. Então, acredito que
serviu pra nos atentar pra isso. Atentar pra necessidade de buscar novos
recursos, para estar passando para os alunos, que, sem dúvida, o jogo é de
grande valia, de grande utilidade. (SUELLEN)

O trabalho com as tecnologias em sala estimula os professores e alunos à inovação.
Monereo e Pozo [s.d.] contribuem afirmando que as TIC interferem nos processos
educativos e estão presentes antes, durante e depois de qualquer processo de
aprendizagem. A aprendizagem é apenas um dos processos dos vários em que as TIC se
sustentam, originando mudanças. Através do processo expansivo da cibercultura,
possibilita-se a experimentação de uma significativa transformação e uma interrelação
entre as tecnologias e a educação, como consequência do avanço acelerado das TIC e do
uso crescente da rede por diversos sujeitos sociais que se autorizam nos seus processos
criativos. Helena corrobora o pensamento de Suellen e reforça:
[...] eu acho que o game, que foi apresentado para a gente, mostra a transição do
ensino, a evolução do que vem ocorrendo em sala de aula. Porque daqui a
alguns anos, a gente tem a certeza absoluta que, chegando à sala de aula com
giz, com piloto, não vai ser suficiente, vai ser até antiquado. Acho que daqui a
pouco, dentro da universidade, vai ter uma disciplina nova de metodologia de
ensino, de outras formas de ensinar, lúdicas, formas de avaliação diferentes. A
gente está nessa fase de transição e a tecnologia, a cada dia que passa, vai
invadindo a sala de aula, para poder ajudar os professores a aplicar o
conhecimento.

Conforme Friedlaender e Lapolli, ao ensinar e para se aprender deve-se “ir além
das aulas tradicionais, deve-se perceber a necessidade da educação em termos de ciência,
arte, criação e ação” (2001, p. 3) [grifo dos pesquisadores]. O trabalho crítico com as TIC
e, especificamente, com os games poderá potencializar o ensino e colaborar com
aprendizagens de todos.
O papel do professor, no trabalho com games, é de orientar e acompanhar os
jovens jogadores nas atividades para facilitar o processo de reflexão (LACASA;
MÉNDEZ; MARTINEZ, 2008). Para isso, deve-se sair do papel de transmissor,
analisando, no jogo: (i) atitude, responsabilidade e respeito às normas e às maneiras de
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jogar; (ii) as interpretações das mensagens, valorizando o jogo como dispositivo de
aprendizagem (BERNAT, 2008).
Porém, para se ter sucesso no trabalho com jogos, as escolas deverão acompanhar
essas mudanças, subcategoria elucidada por Maclei:
É praticamente inquestionável a forma como o jogo consegue afetar e atingir as
pessoas como um todo e, muitas vezes, o objetivo dele – que, no caso do In situ,
é realmente passar o conteúdo –, ele consegue atingir isso. Pegar o giz, escrever
no quadro, é, realmente, ultrapassado, mas atualmente isso ainda é o que há nas
escolas. Então, muitos colégios não têm esse suporte para que a gente possa
estar levando esse tipo de recurso para sala de aula, para os alunos: porque não
tem laboratório, não tem computadores suficientes, ou então não está ocorrendo
a manutenção correta dos computadores para que a gente possa levar esse outro
recurso, recursos diferentes, para que os alunos possam ter contato com isso, ter
contato com essa prática diferente. Acho que isso é uma questão a ser pensada:
como a gente vai conseguir levar esse novo recurso para sala de aula, se aquele
colégio não oferece o suporte que você necessita para isso.

As salas de aula deverão atender às necessidades dos professores que desejam
inovar. A maioria dos alunos já se acostumou com as TIC em seus fazeres do dia a dia.
Dessa forma, os professores deverão buscar acompanhar os processos tecnológicos e as
inovações educativas.
As mudanças determinadas na sociedade fortalecem a demanda por redefinição do
trabalho do professor, diante da importância da profissão docente. Assim, urge a
valorização da formação e do desenvolvimento profissional dos professores, não apenas
através de atitudes isoladas, mas a partir da inserção de políticas públicas que respeitem o
processo cultural e tecnológico próprio dos tempos atuais, que tragam esse contexto
sociopolítico e cultural para nossas instituições de ensino. Os papéis que, de acordo com a
tradição, são aceitos pelos docentes ainda hoje – ensinando a partir de um currículo
marcado por conteúdos acadêmicos engessados – resultam impróprios para nossa época.
Desse modo, importa promover uma conscientização a respeito da necessidade de
mudança das práticas pedagógicas dos professores, saindo dos moldes tradicionais da
educação, com um currículo mais flexível, com políticas públicas para a inserção das TIC
nas universidades e escolas, com a garantia de formação inicial e contínua de professores
no uso de tais recursos, com diálogo entre os níveis de ensino e com uma formação
profissional adequada à sociedade do nosso tempo. Somente assim poderemos pensar em
aprendizagens mais colaborativas, advindas da participação de todos, utilizando os vários
dispositivos de aprendizagens oferecidos, desde as práticas pedagógicas aos jogos
eletrônicos.
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4.2.3 O jogo motiva os professores a trabalharem coletivamente

Ainda corroborando a assertiva de que o In situ promove práticas pedagógicas
inovadoras, surge a percepção de que o jogo motiva os professores a trabalharem
coletivamente, ilustrada por Janete quando afirma que o entusiasmo a levou a gostar de
jogar, nos remetendo ao processo social em que vivemos. Na escola, isso é considerado
como o trabalho em conjunto com os colegas, o que Day (2001) trata como
“colegialidade” e reforça pressupostos vygotskyanos.
O entusiasmo do professor em relação ao jogo também é muito importante,
porque eu, particularmente, não gostava de jogar, mas vendo a professora
Cláudia, com o entusiasmo dela, com o conhecimento dela, me impulsionou a
jogar, porque eu não gostava de jogo. Então, o entusiasmo do professor também
é muito importante. (JANETE).

Apesar de a aluna retratar, em seu discurso, que se motivou com a ação da
pesquisadora, a análise desse discurso nos remete a inferir que essa motivação se deu pelo
contato coletivo, com o diálogo coletivo, e não tão somente por observação. Isaia e
Bolzan (2009) já preconizavam que o eu profissional se alicerça na ativa relação entre os
docentes como indivíduos e também como grupo e que é necessário o diálogo coletivo
entre os pares, condição indispensável para a aprendizagem docente.
A “colegialidade” é premissa para o desenvolvimento profissional (DP) docente. O
DP “[...] é o processo através do qual os professores, enquanto agentes de mudança
reveem, renovam e ampliam, individual e coletivamente, o seu compromisso com os
propósitos morais do ensino.” (DAY, 2001, p. 21). Aprendizagem, participação,
colaboração, cooperação e ativismo são valores necessários ao desenvolvimento
profissional. Desses, principalmente os quatro últimos dependem do envolvimento com os
pares.
Nessa linha de pensamento de que o jogo provoca práticas inovadoras, a
subcategoria que assevera que as discussões sobre o jogo despertaram a metacognição foi
destacada por Isiane, ao expressar:

O mais válido que achei de tudo isso foram as discussões que a gente teve no
decorrer, porque abriu muito a mente da gente em relação a tudo isso de
conteúdo, de jogo, do que vai ser aprendido, que a gente vai conseguir levar pra
escola, tudo isso. Essas discussões que a gente viu aqui abriu bem a mente da
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gente, que conseguiu ver mesmo o problema, o processo, desde o início, a gente
conseguiu entender, coisas que talvez quem vai pegar uma vez na vida não
consiga entender o que a gente está vendo aqui.

O processo de entender como ocorrem seus processos de aprendizagem foi
expresso. De acordo com o depoimento, o grupo focal possibilitou as discussões sobre o
processo de compreender as aprendizagens da docência, e é isso que se prega com o
conceito de “colegialidade”. É trabalhar junto com os pares, nas discussões coletivas, e se
perceber como sujeito singular no processo de aprender sua profissão, dentro do grupo.
Lima Jr e Cunha (2009) advertem que, por seu caráter social, tais processos tecnológicos
não orientam as relações subjetivas, nem as sociais, mas são por elas orientados. Os
adultos (pais e professores), no processo, têm oportunidade de aprender com os jovens e
com o contexto de artefatos culturais e tecnológicos em que eles estão mergulhados.

4.2.4 O In situ oferece um leque de conteúdos de Ciências e Biologia

Quando feita a pergunta sobre que conteúdos existiam evidentes no In situ, foi
unânime o reconhecimento da importância do jogo para a aprendizagem de conteúdos
conceituais de Biologia nos mais diversos temas: imunologia, alimentação, higiene, saúde,
educação, citologia, histologia, dentre outros. Para condensar os discursos, foi formatada a
categoria “o In situ oferece um leque de conteúdos de Ciências e Biologia” com a
subcategoria “o In situ „descomplica‟ a Biologia”.
Ao expressar a inferência acima, Isiane declara que:
O bom do In situ que a gente observa é que ele não está preso a um só conteúdo,
podem se extrair, através dele, vários conteúdos: sistema linfático, sistema
circulatório, a questão de vírus, bactérias, nutrição [...] Então, tem conteúdos ali
que a gente pode extrair em momentos diferentes, preparar aulas diferentes e
com um único jogo [...] Então a gente não precisa estar trazendo vários jogos
para sala de aula, pois um único jogo está unindo vários conteúdos.

O ensino e a aprendizagem em Ciências e em Biologia devem oferecer possibilidades
de encantamento frente aos processos que precisam ser estudados e compreendidos, pois a
Biologia é ciência que estuda a vida. Em Ciências e Biologia, o uso de imagens ajuda na
compreensão dos conteúdos conceituais e pode gerar discussões entre os pares. No jogo,
as imagens são fundamentais para motivar alunos e professores.
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Deixamos claro que, mais do que trabalhar conteúdos com os jogos, os professores
deverão promover, de forma intencional, a cultura da participação e a gestão participativa
do conhecimento.
No ensino fundamental, o ensino de Ciências encanta alunos e professores com suas
possibilidades de desvendar os processos da vida de forma leve. No ensino médio, a
Biologia deverá ser a forma de aprofundamento de tais conhecimentos. O ensino de
Ciências foi moldado por várias tendências, desde sua instituição nos programas escolares,
com a LDB /61, sendo obrigatório para a 7ª e a 8ª série, e, dez anos depois, com a Lei
5.692/71, houve a obrigatoriedade de seu ensino da 1ª até a 8ª série.
As tendências versavam desde o ensino tradicional – passando pelo ensino por
redescoberta e pelo ensino por conflito e mudança – até o ensino por problematização,
conforme foi demonstrado no capítulo que trata do problema desta pesquisa.
A Biologia, um componente curricular do ensino médio, está na área Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, junto com outros componentes curriculares
como Física, Química e Matemática.
A função básica do ensino médio é de completar a educação fundamental, em
qualquer de suas modalidades, preparando o aluno para a vida, de forma que se qualifique
para a cidadania e se capacite para o aprendizado permanente, em eventual
prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho (BRASIL, s.d.)45. O
ensino e a aprendizagem desses componentes e de outros estão intimamente ligados aos
espaços educacionais e à vida, e os jogos podem propiciar uma motivação adicional
importante, principalmente na Biologia. Daianne complementa com a assertiva de que o
jogo “descomplica” a Biologia, quando testemunha:
Como eu gosto muito de games, se eu notar que os alunos gostam disso, se eles
se interessam, não vou pensar duas vezes antes de aplicar. Tanto os jogos
eletrônicos, como aqueles de tabuleiro mesmo, são interessantes. Então, eu vou
fazer questão de aplicar isso. Acho que é uma das formas de chamar atenção, de
o aluno se interessar, achar aquele tema, porque, às vezes, Biologia, hoje em dia,
é vista como uma coisa complicada, aqueles nomes difíceis [...] Aí quem olha
pra Biologia já pensa que é chato, que é ruim, e, se a gente traz o jogo, coisas
diferentes, acho que o aluno passa a se interessar mais e aprende até melhor.
Claro que tem aquela parte teórica também, de certa forma a gente não pode
fugir disso, mas, quando eu tiver uma oportunidade, se eu puder complementar
com o jogo ou alguma coisa relacionada a isso, que torne a aula interessante, a
fim de que os alunos realmente aprendam, então eu vou buscar [...]

45

Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+). Não abraçamos, aqui, nenhuma ideologia. Apenas citamos
os documentos legais a que os professores têm acesso nas escolas.
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Usar os jogos em sala de aula requer que se trabalhe com base na observação
crítica e na problematização. A observação e a problematização são estratégias
importantes nos processos de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia.
Com o uso dos games, tais estratégias poderão ser experimentadas em um processo
colaborativo. Moita (2009), agregando as contribuições de Gee (2004), compreende que,
para se aprender Biologia, deve-se jogar seu jogo, aprendendo a agir, a fazer, a pensar, a
avaliar, a refletir como um biólogo. Utilizando os games para esse propósito, os jogadores
interagem e manipulam mundos virtuais, deslocando-se do modelo tradicional de ensino
para um modelo inovador, baseado nos jogos. Janete demonstra a importância do In situ
nos processos de ensinar e aprender:
O game In situ estimula a aprendizagem dos conteúdos de Biologia e é
elemento de mediação para o processo de ensino e de aprendizagem além de
constituir uma mudança cultural no modo de aprender, porque se diferencia do
cotidiano. A interação entre o jogador e o game In situ se dá de forma
descontínua e possibilita ao jogador a refletir sobre sua própria rede cognitiva
de acordo com o percurso a ser tratado. A Biologia (como componente
curricular extremamente dinâmico) pode ser trabalhada de maneira lúdica. No
início do jogo, tem informações sobre a defesa do corpo humano, durante o jogo
observa-se que existem várias formas de contaminação por bactérias e vírus [...]

Porém os professores devem estar preparados para o trabalho com as TIC e com os
jogos eletrônicos. Ao utilizar os games pedagogicamente, com conteúdos de Biologia,
torna-se possível trabalhar e aprender de forma lúdica nas escolas. Sobre Biologia,
Girandelo afirma:
Uma ciência como a Biologia não é um conjunto de fatos. Na verdade, ela é um
jogo que determinadas pessoas jogam. Essas pessoas se envolvem em um
determinado tipo de atividades, usam tipos característicos de ferramentas e de
linguagens e compartilham determinados valores, ou seja, elas jogam de acordo
com um determinado conjunto de regras. Elas fazem Biologia. É claro que elas
aprendem, usam e retêm muitos e muitos fatos – e mesmo os produzem – mas
os fatos vêm do fazer, junto com o fazer. Fora do contexto da Biologia enquanto
atividade, os fatos da Biologia são meras trivialidades. (2009, p. 169) [grifo do
autor]

O uso dos games com conteúdos de Biologia e Ciências pode trazer aprendizagens
de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, além das aprendizagens
tangenciais, de forma lúdica. Sobre as outras aprendizagens com os games, tomando como
referência o In situ, foi relatado pelo grupo que tal jogo ensina estratégias, desenvolve a
criatividade, a curiosidade, o pensamento rápido, a percepção, a coordenação motora, a
concentração e estimula a diversão, por ser atrativo.
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Os games podem ser, de fato, atrativos para os alunos, por serem artefatos culturais
já presentes na vida dos jovens, apesar de alguns estudos que os consideram viciantes.
Assim como os games, qualquer artefato tecnológico, se utilizado indiscriminadamente,
pode ser prejudicial.
Os videojogos colaboram para a entrada das crianças no mundo digital, e essas
novas gerações se alfabetizam através dos jogos, segundo Gee (2004), e adquirem
competências diferentes das que caracterizam as gerações antigas, construindo
“conhecimentos através do tripé: colaboração, cooperação e conectividade, exercitando
uma autonomia nem sempre incentivada pela escola.” (ALVES, 2010b, p. 126).
Concordamos com a autora e acrescentamos que tais competências vão servir para esses
jovens transitarem nessa sociedade digital, conforme afirma Gros (2008), de forma
diferente da nossa geração, que não tem tanta facilidade com tais artefatos.

4.2.5 É preciso ousar e ser um docente inovador

Respondendo a questão de que maneira vocês pretendem ensinar e como os games
poderão ter espaço como dispositivos de aprendizagens nas suas práticas, foi apontado que
é preciso ousar e ser um docente inovador, categoria acordada pelos copesquisadores e
representada pelo discurso de Suellen: “Então, eu acho que o nosso papel vai ser
exatamente esse, de tentar quebrar esses paradigmas e dogmas que têm tido aí até hoje,
tentando levar outro tipo de aprendizado para eles, de uma forma mais interessante, de
uma forma mais dinâmica no dia a dia”. Suellen representa a vontade de grande parte do
grupo, de ensinar visando a um processo construtivista, com cunho mais lúdico e
inovador.
Pesquisas de Bernat (2008) atestam que os professores são conscientes das relações
que se estabelecem ao utilizarem as TIC e também quando jogam em sala de aula com
seus alunos. Acredita-se que o nível de comunicação e de crítica reflexiva com os jogos
sobressai em relação às atividades tradicionais.
Há uma mudança na dinâmica da aula. Professores e alunos planejam juntos os
objetivos que pretendem alcançar. Aprende-se, além dos conteúdos da aula, a organizar o
trabalho docente de forma participativa e a gerenciar a autonomia dos sujeitos. É
preconizado por esse autor que se aprende também a ser professor.
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O professor deverá acreditar que existem muitas maneiras de constituir o
aprendizado de seus alunos e ser capaz de se afastar de sua prática, refletir sobre ela,
discuti-la com os pares, desenvolvendo-se profissionalmente (GRUPO F9, 2008). É
através do exercício da investigação, do trabalho com projetos, que poderemos promover a
aprendizagem colaborativa.
Com isso, entendemos que o professor aprende novas maneiras de abordar o
conhecimento. Em consequência, ele poderá diminuir as verificações de aprendizagem
(provas), acreditando em novas formas de se avaliar, oportunizando um trabalho voltado
para conceitos, procedimentos e atitudes, bem como para a reflexão da práxis docente
(Bernat, 2008), o que ajudará na sua profissionalização.
Os jogos eletrônicos despontam como potenciais dispositivos de alfabetização
digital dos jovens e dos adultos, num tempo de revolução digital, desde que utilizados de
forma crítica. “É fundamental compreender e interagir com uma geração que vive em
processo de completa metamorfose, pois só dessa forma a escola poderá criar diferentes
espaços prazerosos de aprendizagem, resgatando o desejo de ensinar e aprender.”
(ALVES, 2006, p. 155). Os ambientes colaborativos e a aprendizagem baseada em jogos
são duas das doze tecnologias emergentes (tendências) apontadas para fazer parte das salas
de aula de forma massiva, impactando, de forma positiva, nos processos de ensinoaprendizagem.
Vivenciar essa cultura digital e implantar o uso dos games como dispositivos de
práticas pedagógicas positivas para as aprendizagens é tarefa emergente em nossa
sociedade. Os games poderão dar relevo às práticas pedagógicas dos professores e
reverberar em novas práticas de forma mais ubíqua, ou seja, de forma mais natural, se
utilizados de forma consciente e crítica. Depende de cada um de nós esse fazer consciente.
Prontos para começar?

ALGUMAS PROPOSIÇÕES
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“PALAVRAS NÃO CONCLUSIVAS, QUE DEIXAM ABERTAS AS PORTAS DAS
GAIOLAS PARA QUE OS PÁSSAROS VOEM DE NOVO” (RUBEM ALVES)
E a palavra só sai de mim, quando o silêncio se faz presente (Cláudia Souza)

Quais são as contribuições do game In situ nos processos de ensino e
aprendizagem dos licenciandos em Ciências Biológicas da UNEB, Campus II? Eis a
pergunta que nos inquietou durante o movimento desta investigação.
Como resultados, constatamos que a abordagem sociointeracionista é respeitada pelos
licenciandos por ser capaz de promover aprendizagens eficientes, embora não fosse
vivenciada por eles na formação. Ainda assim, eles acreditam nos pressupostos de tal
abordagem e estão dispostos a vivenciá-la.
Eles acrescentam que os games podem disparar nos professores uma motivação, um
novo olhar em suas práticas, provocando posturas que os jogos provocam nos jogadores:
capacidade de tomar decisões, de planejar estratégias que ultrapassem o cognitivo,
capacidade de fazer e modificar as formas de se produzir o conhecimento, levando em
consideração a coletividade nos processos interpessoais e intrapessoais de cada indivíduo,
no seu ambiente histórico e sociocultural.
Os licenciandos desta pesquisa tomaram como base suas aprendizagens experienciais,
para se expressarem na entrevista de grupo focal, prezando o trabalho com a socialização
(de caráter coletivo), premissa também da abordagem vygotskyana.
É desejável, portanto, formar sujeitos que busquem utilizar, de forma lúdica,
consciente e crítica, com criatividade, os vários recursos didático-pedagógicos, os vários
dispositivos de ensino-aprendizagem, inclusive os games, dispositivos essenciais para a
educação formal de qualquer geração.
Entretanto, deixamos claro que os estudos e pesquisas com os jogos eletrônicos
realizados neste trabalho, com os alunos copesquisadores do Campus II, tiveram um
contexto próprio e, em cada contexto, as experiências são únicas e vivenciadas de forma
particular pelos sujeitos que se inscrevem nos processos de ensinar e de aprender.
No decorrer do desenvolvimento do game In situ (nos Beta tests), percebeu-se seu
caráter potencializador para aprendizagens em Ciências e Biologia e para as complexas
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aprendizagens da docência, pois os alunos se dispuseram a pensar sobre como ensinar os
conteúdos disparados pelo In situ, planejando ações em oficinas (não descritas neste
trabalho).
A visão mais aceita por nós, pesquisadores, no decorrer das pesquisas é que os
games poderão ser dispositivos de várias aprendizagens, a depender do contexto, e
poderão disparar, nos professores, possibilidades de mudanças metodológicas (na sua
práxis).
Os alunos licenciandos experimentaram passear na cultura dos games através do In
situ e, juntos, buscamos desvelar o papel dessas mídias nos processos de ensino e
aprendizagem, de forma reverberá-lo em sua prática docente nos estágios e em seus
futuros trabalhos.
No grupo focal, o In situ motivou os alunos copesquisadores a discutirem sobre as
reais possibilidades de aplicação de tais artefatos em suas rotinas, tanto sem o
deslumbramento alienador que as tecnologias às vezes disparam nos sujeitos, quanto sem
um pessimismo exacerbado contra tais tecnologias.
Os alunos afirmaram que utilizariam o jogo de acordo com os vários contextos: (i)
do jogo; (ii) do aluno e (iii) da preparação do professor. Houve um ponto de equilíbrio nas
discussões sobre o game.
O aproveitamento pedagógico dos jogos supõe incorporá-los em aulas através de
acompanhamento dos professores, para que a experiência culmine na reflexão. Isso poderá
ser iniciado nos cursos de formação, com componentes curriculares mais específicos e
com uma postura mais integrada entre os diversos componentes com as TIC, bem como
ter continuidade com a formação contínua, levando em consideração o desenvolvimento
profissional docente e seus pressupostos.
Porém não há necessidade de os jogos reproduzirem os conteúdos curriculares de
forma explícita. Eles devem ser concebidos como forma de se trabalharem as
competências digitais, tão necessárias na nossa era de informação. Os jogos poderão
desencadear diálogos sobre os conteúdos explícitos ou implícitos por eles apresentados.
Os docentes podem aproveitar os jogos para aprender um conteúdo curricular
específico, a partir da criação de um ambiente de aprendizagem, elaborando as CdP que
permitem trabalhar com o grupo, em discussões. Essas são potenciais ações que poderão
acontecer no trabalho com jogos.
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Posteriormente, com a inserção do In situ no Campus II, bem como de outros
games ou outros artefatos tecnológicos, esperamos haver possibilidade de mudanças
estruturais em longo prazo.
Tal caráter de transformação do contexto educativo será continuado através de
ações da pesquisadora como professora de estágio supervisionado e promotora de ações de
extensão46, bem como com a adesão de outros professores parceiros, dos alunos
copesquisadores e da comunidade estudantil, ao término desta pesquisa.
Deve-se levar em consideração (dentro do contexto em que se vive) a base política,
metodológica e epistemológica em que as TIC se assentam – em especial os games – e
discutir, com os futuros professores, o papel do acesso a tais artefatos na educação. É
preciso deixar claro que não é o artefato que inclui ou exclui digitalmente os indivíduos e
não é o ter ou não ter o artefato que fará a diferença, e sim o uso que poderá ser feito dele
como resultado de nossa sociedade capitalista.
Entendemos que se deve pensar nos games para além dos conteúdos, levando em
consideração a ação do sujeito professor para além desses artefatos. A prática pedagógica
é o dispositivo mais caro do professor no processo de ensino-aprendizagem.
A integração – dos sujeitos da pesquisa, da pesquisadora e do artefato In situ –
promoveu a construção de aprendizagens acerca do estudo do game utilizado e a
importância de ter criticidade frente às TIC. Dessa forma, a cultura digital e tecnológica no
Campus foi vivenciada – sem melindres ou preconceitos, com o grupo de alunos –, devido
à participação deles, que possivelmente farão a interface com outros alunos posteriormente
– a comunidade estudantil do Campus e os alunos do ensino médio.
Por fim, não concluindo, deveremos entender como a intencionalidade do
indivíduo que se inscreve como sujeito do conhecer e de propor mudanças em seu
contexto pode contribuir para a transformação da educação, em seus processos formativos,
com o uso das TIC (em especial dos games) e, quiçá, promover equidade nas escolas,
entendendo que todos têm singularidades, especificidades e direito de vivenciar uma
escola e uma sociedade mais justas.
Ressaltamos, porém, que a qualidade do sistema educativo depende diretamente da
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De fevereiro a dezembro de 2012, promovemos três minicursos sobre Games para capacitar alunos de
Biologia e Análise de Sistemas, para, depois do mestrado, se possível, desenvolvermos um Game com
temas do Estágio Supervisionado. Pretendemos pontuar ações para que esse caráter transformativo do
contexto estrutural do curso se modifique ao longo do tempo.
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qualidade de vida de um país. E que país e escolas nós temos? Que país e escolas nós
queremos? Como poderemos contribuir para mudanças? De que tipo de professores
precisamos? Que habilidades e competências profissionais precisamos ter, para atender ao
momento em que vivemos?
Nos tempos atuais, necessita-se de professores com novas destrezas, que catalisem
novos conhecimentos com vistas à autonomia e à emancipação dos sujeitos. Deve-se ter
por objetivo estabelecer a articulação entre o que está acontecendo na escola e fora dela,
tornando os processos de ensino e de aprendizagem menos engessados e priorizando,
assim, as demandas e necessidades dos alunos da escola básica e dos licenciandos.
Busca-se a formação de profissionais mais diversificados, que possam ousar,
vivenciando a cultura digital, que focalizem as mudanças de tais processos e as
necessidades dos educandos de acordo com o contexto histórico-cultural em que se
encontram.
Registro, aqui, nosso crescimento como pessoa e pesquisadora, o que só foi
possível através do contato com o outro, com tais artefatos em estudo, com o tempo
adicional concedido para a escrita e com nossas angústias refletidas em silêncio.
Cada momento desta pesquisa fortaleceu, em nós, a importância da escuta sensível,
do entendimento de manifestações diversas que nos foram apresentadas e das palavras não
ditas, o que edificou saberes, sentimentos, afetos e saudades. Registramos nossa crença na
potencialidade dos games, assim como na poesia, na natureza, no lápis e no papel, na
Sabedoria Divina, no homem. Tudo tem seu lugar e seu tempo, nessa confusão chamada
VIDA!

IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS – POSSIBILIDADES DE NOVOS PRODUTOS
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Novos estudos e discussões poderão ser engendrados a partir da admissão de um
componente curricular optativo no curso de Ciências Biológicas que verse sobre a
importância das TIC – com ênfase nos games – para o processo de ensino e aprendizagem,
devido à exigência de outros produtos pelo mestrado, ao longo de três anos. Tal
componente deverá ser pensado em conjunto com alunos e professores do Campus,
tomando como ponto de partida o In situ.
Novas pesquisas e oficinas (no apêndice 4, há uma proposta de oficina) com tal
game serão feitas em sala de aula, com os estagiários de Biologia e Ciências e outros
cursos especiais na UNEB (PARFOR).
Um Projeto de Extensão será planejado junto à comunidade acadêmica e executado
ao longo de, no mínimo, três anos. Tal projeto fará parte das ações propostas para nossas
atividades de Dedicação Exclusiva.
Um grupo de estudos – o Núcleo Interdisciplinar de Estágio Supervisionado e
Práticas Pedagógicas ligadas às TIC – o NIESPP – será implantado, tendo em vista que
iniciamos, junto aos professores do Campus II, a construção do seu regimento no início
deste mestrado (apêndice 5).
Esperamos, com isso, contribuir para os objetivos do mestrado, alicerçar nossa
formação e a dos alunos do Campus II, bem como colaborar com os processos culturais
emergentes, pautados, dentre outras coisas, nas TIC (em especial com o uso dos games).
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APÊNDICES
APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E
QUESTIONÁRIO DE PERFIL DOS SUJEITOS
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TÍTULO: OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM E OS GAMES:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O IN SITU NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA
UNEB – CAMPUS II.

OBJETIVO DA PESQUISA: Avaliar as contribuições dos games – em especial do In
situ para os processos de ensino e aprendizagem de acordo as concepções teóricas
pesquisadas – no contexto estudado.
Prezado (a) educando (a):
Convidamos a participar da presente pesquisa que se prestará à construção de uma
dissertação de Mestrado Profissional em Educação (GESTEC). Neste momento, estamos
levantando as informações sobre o perfil e pensamentos dos licenciandos de Ciências
Biológicas da UNEB, Campus 2 sobre os games. Depois num segundo momento será feita
uma entrevista de Grupo Focal. Informamos que os dados obtidos com a pesquisa serão
utilizados somente para o âmbito acadêmico e toda informação será tratada de forma que
assegure o total sigilo. Desde já agradecemos a atenção dispensada.
TERMO DE CONSENTIMENTO (do pesquisado)
Tendo sido esclarecido o objetivo da pesquisa, eu na figura de pesquisado, declaro
que:
( ) Aceito participar da pesquisa e responderei ao questionário, participarei do grupo
focal, bem como também permito a gravação deste, caso necessário.
( ) Não aceito participar.
Nome do (a) Pesquisado (a):
________________________________________________________________
Instituição do Pesquisado:
Assinatura do (a) Pesquisado (a):
________________________________________________________________
Assinatura da Pesquisadora:
________________________________________________________________
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Dados e Contato das Pesquisadoras
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC)
Cláudia Regina Teixeira de Souza Professora Auxiliar Uneb- Campus II
Mat: 74 445 630-5 Fone: (71) 99250218 Email: claudiareginasou@yahoo.com.br
Orientadora: Prof. Drª. Lynn Rosalina Gama Alves.

GESTEC

UNEB- UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
QUESTIONÁRIO DE PERFIL
Curso: Ciências Biológicas
Nome:__________________________________________________________
Sexo:

(1)

Feminino

(2)

Masculino

sex:_______
Idade. ( 1 ) Até 24 anos ( 2 ) De 24 anos a 45 ( 3 ) acima de 45 anos
faixid:_______
Semestre:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

sem:________

1. Possui computador? ( 1 ) sim ( 2 ) não
poscomp:_______
2.Gosta de internet? ( 1 ) sim (2 ) não
gostint: _______
3. Usa com frequência? ( 1 ) sim ( 2 ) não
usfreq:_____
4.Qual? ( 1 ) diariamente ( 2 ) semanalmente ( 1 ) mensalmente (88 ) não se
aplica :

qfreq:_____
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5.

Gosta

de

jogos

eletrônicos

(games)?

o

que

(1)

sim

(2)

não

gostelet:_____
6.

Assinale

mais

joga:

asjog:______
( 1 ) jogos casuais ( de ação, de cartas, de tabuleiro,quebra- cabeça,de palavras, redes
sociais) ( 2 ) jogos de aventura ( 3 ) jogos de lógica ( 4 ) RPG ( de estratégia -Role
Playing Game )
Caso não seja respondida , coloca “ não se aplica” (88)
7.

Frequenta

Lan

house?

(1)

sim

(2)

não

frelan:________

Por que ?____________________________________________________________

8. Se você joga, desde quando joga? (1) criança (2) adolescente (3) adulto
desjog:________
9. Frequência que joga: (1) diariamente (2) semanalmente (3) mensalmente
freqjog:______
Obrigada pela participação!
Profª: Cláudia Regina Teixeira de Souza

MAT: 74450630-5

Aceito participar da pesquisa: “Os processos de ensino e aprendizagem e os games:
considerações sobre o In situ no curso de Ciências Biológicas na UNEB – Campus II”
vinculada ao Programa de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação, respondendo o questionário acima e participando posteriormente do Grupo
Focal.
Assinatura:___________________________Matrícula:___________________

APÊNDICE II – GUIA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL
UNEB- GESTEC
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PESQUISADORA: CLÁUDIA REGINA TEIXEIRA DE SOUZA
ORIENTADORA: LYNN ROSALINA GAMA ALVES
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Os processos de ensino e aprendizagem e os games:
considerações sobre o In situ no curso de Ciências Biológicas na UNEB – Campus II
PROBLEMA: Quais são as contribuições do game In situ nos processos de ensino e
aprendizagem dos licenciandos em Ciências Biológicas da UNEB, Campus II?
OBJETIVO GERAL: Avaliar as contribuições dos games – em especial do In situ
para os processos de ensino e aprendizagem de acordo as concepções teóricas
pesquisadas – no contexto estudado.
OBJETIVO ESPECÍFICO A: Compreender como os participantes concebem a
aprendizagem mediada pelo game In situ.
BLOCO 1: APRENDIZAGEM: Tal objetivo balizou a análise do bloco um de questões:
(i) Como se aprende? (ii) Como os games (em especial o In situ) podem mediar às
aprendizagens? (medeiam?).
OBJETIVO ESPECÍFICO B: Identificar as aprendizagens sobre ser professor de
escola básica, construídas a partir da experiência com o In situ.
BLOCO 2: ENSINO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: O segundo objetivo específico
visava e norteou o bloco 2 de questões: (i) Como (ou se) os games pode mediar o processo
de ensino? (ii) O In situ oferece possibilidade de aprendizagens, inclusive para a docência?
(justifique); (iii) O jogo poderá disparar novas práticas na docência? (explicar); (iv) Daria
para visualizar conteúdos (quais?) e planejar através do jogo? (explique); (v) Que outras
aprendizagens que não os conteúdos, foram observadas com o In situ?

APÊNDICE III: LISTA DE TEMAS
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LISTA TEMÁTICA DERIVADA DA ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL:
ANÁLISE por Cláudia Regina
LISTA DE CATEGORIAS TEMÁTICAS

1- LISTA SOBRE O TEMA APRENDIZAGEM
1.1 Os games medeiam as aprendizagens enquanto dispositivos
1.2 Os games medeiam as aprendizagens enquanto ferramentas
1.3 Utilização dos games de acordo com o contexto

LISTA SOBRE O TEMA ENSINO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
2.1 Os games podem mediar a docência
2.2 O jogo ajuda na prática do professor
2.3 O jogo acompanha as mudanças culturais e tecnológicas
2.4 O jogo motiva aos professores trabalharem coletivamente
2.5 O In situ oferece um leque de conteúdos de ciências e biologia
2.6 É preciso ousar e ser um docente inovador

APÊNDICE IV: PROPOSTA DE OFICINA PARA LICENCIANDOS
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UNIVERSIDADE ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I -UNEB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO PROFISSIONAL EM
GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC

Orientadora: Lynn Rosalina Gama Alves
Mestranda: Cláudia Regina Teixeira de Souza

OFICINA PARA LICENCIANDOS: O IN SITU EM AÇÃO E A CULTURA
DE PLANEJAR PARA APRENDER BRINCANDO
Cláudia Regina Teixeira de Souza47

WORKSHOP: O QUE VEM A SER

Segundo Anastasiou e Alves [s.d] uma oficina ou workshop é um laboratório em
que a tática do fazer pedagógico se dá em um espaço de construção e reconstrução do
conhecimento. É um ambiente onde podemos “pensar, descobrir, reinventar, criar e
recriar, favorecido pela forma horizontal” (p.96). Nesta estratégia prioriza-se a práxis dos
participantes e o significado que os participantes imprimem às suas produções. No final
das atividades os estudantes materializam suas produções.

Neste workshop deve-se

buscar a produção de planos através do In situ. Caso optem poderemos utilizar nos planos

47

Docente da Universidade do Estado da Bahia, Campus II – UNEB; Membro do Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais- Campus I. Contato: claudiareginasou@yahoo.com.br
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alguns jogos aqui demonstrados ou mesmo inventar novos jogos. Esta criação dependerá
das possibilidades que cada game traz e dos conteúdos que os mesmos apresentam.

OBJETIVOS:


Edificar significados acerca dos games enquanto elemento mediador nos processos
de aprendizagem tomando o jogo In situ como referência para a experiência
vivenciada;



Apresentar o jogo e vídeos presentes no In situ;



Discutir possibilidades de planejamento de conteúdos de forma lúdica a partir da
mediação do game In situ;



Planejar jogos didáticos ou outras atividades lúdicas, de acordo com os conteúdos
apresentados no game In situ;

PÚBLICO-ALVO: Alunos copesquisadores, acadêmicos de graduação do curso
de

Licenciatura

em

METODOLOGIA:

Ciências

Biológicas,

Campus

II,

UNEB.
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A oficina de planejamento com o game In situ será feita em duas manhãs com o
total de 10h. Primeiramente estarei fazendo uma exposição dialógica sobre a pesquisa em
30 minutos, com os slides da qualificação para contextualizar como chegamos até aqui.
Mostrarei nesta exposição autores que trabalham os conteúdos conceituais relativos aos
games, aprendizagem, práticas pedagógicas e tecnologias.
A exposição dialógica se contrapõe ao ensino autoritário e toma como ponto de
partida a experiência do grupo relacionado ao conteúdo trabalhado. Apresentarei o vídeo
do jogo In situ associando este jogo à necessidade de se planejar de forma lúdica aulas de
biologia. Para dar subsídio a esta exposição dialógica, vivenciaremos a demonstração
didática através do uso de slides com material da defesa e também uma demonstração do
jogo In situ (que será feita pelos participantes da oficina) antes de iniciarmos o workshop
de planejamento. Os licenciandos irão se empenhar na produção dos planos.

No

Workshop de planejamento teremos dois dias de vivências lúdicas estaremos produzindo
planos à partir dos conteúdos advindos do game In situ e socialização das produções
realizadas pelos participantes.

PROGRAMA: 1º DIA:
SEQUÊNCIA DIDÁTICA:
1-Após apresentação da proposta e acolhimento de novas propostas vindas dos
coparticipantes, farei a dinâmica do lago para ampliar as possibilidades de valorização dos
diferentes pensamentos e ações nesta oficina. Abrirei espaço para uma discussão teórica
sobre jogos e processos de aprendizagem, com material da pesquisa com o In situ- os
slides da defesa (onde serão apresentados também os vídeos presentes entre uma fase e

138

outra do game). Falarei também dos jogos produzidos pelo Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais, grupo baiano de pesquisa que vem desde 2002, sob a coordenação
de Lynn Alves, desenvolvendo pesquisas que investigam as interfaces comunicacionais
presentes nos ciberespaços e as mídias, sobretudo os games, delineando suas
potencialidades pedagógicas em diferentes espaços de aprendizagem.
2- Logo após exposição dialógica, faremos uma discussão e planejamento das
possibilidades de aprendizagem mediada pelo game apresentado, alterando possivelmente
este plano inicial;

A- Dinâmica do lago: diferentes estilos
Esta dinâmica possibilita valorizar a diversidade de pensamentos e de profissões
ou estilo de vida no grupo. Primeiramente são distribuídos os papéis a serem dramatizados
entre alguns participantes da oficina: hippie, médico, advogado, intelectual, burocrata.
Então, é projetada a imagem de uma paisagem com um lago e pede que eles interpretem
suas falas de acordo com seus papéis escolhidos. Logo depois, abre-se uma discussão no
grupo sobre as diferentes formações que perpassam a nossa história: acadêmica, cultural,
profissional, etc, o que nos possibilitará discutir sobre termos diferentes pontos de vista,
conhecendo os vários pensamentos dos participantes nesta dinâmica, de acordo nosso
estilo de vida ou nossa bagagem cognitiva e fazemos então o levantamento de
conhecimentos prévios sobre como o grupo concebe „jogos e aprendizagens‟.

Dinâmica do lago (vivenciando)
Várias pessoas descrevendo um lago, segundo as suas profissões/ jeito de ser:

O advogado:
Aquelas águas meritíssimas se espraiavam delituosamente pelas margens. O
inocente lago defendia-se assim, legitimamente, da floresta, que à revelia, desembargava
suas árvores pelos arredores sem nenhuma apelação. No alto, as montanhas, com suas
togas de neve, revestindo o cimo.
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O médico:
Aquele lago me deixou um diagnóstico. Sua beleza era selvagem como uma crise
aguda e suas águas viviam permanentemente em estado comatoso. O vento, como um
bisturi, cortava a superfície das águas escarlatinadas pelo mercúrio que cobria todo o céu
no pôr-do-sol.

O burocrata:
Prezado Sr., quando olhei para o céu, vi nuvens que seguiam anexas
atenciosamente por sobre o monte abaixo-assinado, que, ciente de sua participação na
paisagem, pedia deferimento respeitosamente para a floresta, que nestes termos se estendia
por todo o vale, refletindo-se nas respeitosas e desde já agradecidas águas do lago.

O Hippie:
Entende[...] era um negócio legal. Aquele lago muito na sua, curtindo um vale
cheio de ervas, sacou? O vento transava pela cuca das árvores no baratino mais legal, mais
chuchu beleza da paróquia.

O intelectual:
Não sei se por um fenômeno de aculturação, ou se por um processo de
amadurecimento, aquele lago se inseria perfeitamente no contexto da natureza circundante
e marginal. Achei muito válida a inserção das árvores, dando uma conotação
existencialista ao pluralismo vegetal que ali estava.
O LAGO (abaixo sua imagem).
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B- Apresentação da Proposta da Oficina: o quadro de conteúdos

Dando continuidade ao processo, apresentaremos a proposta da oficina,
explicitando seus objetivos, conteúdos e planejamento da mesma.
Conteúdos
conceituais

Análise e estabelecimento relações entre elementos
presentes na lógica dos jogos, sejam eles digitais ou não, com
processos de aprendizagem em diferentes espaços.

Conhecimento

dos

conceitos

de

aprendizagem

relacionando-os com os contextos epistemológicos; (BECKER,
2001: VYGOTSKY, 1991; 1994; MATURANA & VARELA,
2007; DEWEY, 1967)

Conhecimento sobre games e aprendizagem (GEE,
2004; ALVES, 2005; MOITA, 2007; GROS, 2008)

Identificação dos princípios de aprendizagens com
games (GEE, 2004)
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Análise das práticas pedagógicas.
Conteúdos
procedimentais

Participação em discussão sobre as possibilidades de
planejamento de conteúdos a partir dos jogos apresentados;

Planejamento de jogos didáticos ou outras atividades
lúdicas a partir dos conteúdos apresentados no In situ;
Conteúdos
atitudinais

Interesse em utilizar os planejamentos realizados com o
In situ como, dispositivos para aprendizagens em sala de aula
em oficinas futuras e no estágio de regência.

C- Discorrendo sobre a exposição dialógica com demonstração didática (uso
de slides) das discussões teóricas que embasarão a Oficina

Importante notificar que neste trabalho utilizei alguns autores a exemplo de Alves
(2005; 2008), Moita (2007) Gros (2008), Maturana & Varela (2007), Dewey (1967) e
Vygotsky (1991; 1994) como base para a proposta da oficina que discute os games e as
aprendizagens. Em torno das aprendizagens para docência mediados pela ação de se
planejar práticas pedagógicas tendo os games como dispositivo destas aprendizagens
estarei trazendo autores que discutem tecnologias e educação, fazendo um link entre estes
e meu objeto. Para discussão sobre jogos eletrônicos, é importante compreender o jogo,
independente de ser digital ou não, como um elemento da cultura, uma atividade sempre
presente na vida do homem no seu meio social, como Huiziga (2003) evidencia esse
caráter cultural do jogo. Nesse contexto apresentaremos uma discussão sobre os jogos
eletrônicos, evidenciando as possibilidades de aprendizagem mediada por essas mídas,
trazendo autores como Moita (2007), Alves (2005,2008). Os modelos computacionais
representam esta cultura da simulação (TURKE, 1997 apud MOITA, 2007) e os games
são artefatos constitutivos desta representação, pois inauguram uma lógica não-linear (
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ALVES, 2005 ), fazendo parte da vidas dos jovens desta geração digital. Estes jovens,
através

dos

jogos

eletrônicos,

alfabetizam-se digitalmente

adquirindo diferentes

competências em relação às gerações anteriores, competências estas que podem
influenciar nos processos de aprendizagem. A aprendizagem apesar de ser um processo
intrínseco e que acolhe valores e significados individuais para os sujeitos
aprendentes, integra a construção dinâmica de conhecimentos, é mutante (se renova
constantemente) e é de base biológica, cultural e social, pois somos seres biologicamente
sociais e socialmente biológicos, que vivenciam culturas diversas. Na interação com os
objetos e com as outras pessoas aprendemos. Podemos também complementar que além
destes predicados, somos seres tecnológicos e nossa condição tecnológica nos aproxima
destes artefatos culturais (os games) que as gerações digitais vivenciam com fluidez, por
que não com naturalidade e ubiquidade. Os jogos eletrônicos são artefatos culturais e
tecnológicos que podem potencializar a aprendizagem de conteúdos formais, se utilizados
com criatividade e criticidade, pois estes se caracterizam como dispositivos para
aprendizagens. Alves (2008, p. 5) adiciona que “aprende-se dando sentido e significado
às informações que emergem da narrativa dos jogos, construída em parceria jogo /
jogador”. Busca-se, então, a partir da compreensão da lógica dos jogos eletrônicos e suas
contribuições nos processos de aprendizagem, que os participantes da Oficina reflitam
teoricamente sobre essas questões e pensem na produção de planejamentos com os games,
considerando os conteúdos presentes nos jogos eletrônicos que serão apresentados e
discutidos durante a Oficina.
3- Com a lista de conteúdos conceituais (agrupei-os em seis blocos)
potencializados pelo In situ já descrita nas Orientações Pedagógicas, iremos planejar aulas
para (para posterior aplicação em oficinas no ensino médio) em trios a partir dos modelos
abaixo (do plano).
Estrutura do Plano de aula para OFICINA: O IN SITU EM AÇÃO
1-Tema:.

1.1-Sub- temas:

2-Tempo:
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3-Objetivos:

4-Conteúdos:

4.1-Conceituais:

4.2-Procedimentais

4.3-Atitudinais:

5-Estratégias de ensinagem:

6-Seqüência didática:

7-Recursos:

8-Avaliação:

9-Referências:

10-Comentários/observações:

11-APÊNDICES (os planejamentos dos jogos, caso optem)
Utilizaremos os ítens abaixo para um breve planejamento do jogo:
1-Nome do jogo;
2-Objetivo;
3-Material;
4-Regras do jogo;
5-Material utilizado
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Apresento aqui, algumas possibilidades de jogos didáticos que poderemos
utilizar neste workshop de planejamento:

Ludo: é um jogo no qual é necessário percorrer um caminho e colocar mais peças
no centro, adicionando algumas informações que beneficiam ou prejudicam o percurso do
jogador chegar ao seu alvo.
Dominó: Deve obedecer a regras criadas pelo jogador não obedecendo á lógica do
jogo original.
Damas: Criam-se perguntas e respostas em cada quadrinho, onde só se avança
com os acertos.
Maçãs em metades: Fazem-se desenhos iguais de maçãs; depois divide-as de
modo que cada maçã tenha um recorte único. Colocam-se perguntas e respostas em casa
pedaço de cada maçã. O jogador terá que responder a pergunta; não acertando ele poderá
pegar a metade com a pergunta e buscar no painel com as metades respostas a que se
encaixe corretamente.
Autorama: Faz-se em um cartaz ou no chão três estradas para três carros. Depois
faz-se uma lista de perguntas, sorteia a ordem dos participantes e estes vão avançando com
os acertos.
Caça ao tesouro: Neste jogo, pode-se criar regras diversas com perguntas e
respostas, charadas, buscas surpresa, etc.
Show do Milhão: Pode seguir a lógica do jogo de TV ou da mídia já produzida
comercialmente. Pode ser feita com material de papelaria ou digital.
Você decide: Criam-se situações para dramatização onde o final poderá ser
escolhido pelo público.
Boliche: Com a lógica do jogo original, se coloca outras regras que priorize
conteúdos diversos.
Imagem e Ação: Criam-se cartas com gravuras relativas ao tema ou palavras e os
jogadores sorteiam suas ordens de participação e na sua vez, retiram uma carta do jogo
para fazerem mímicas. Quem acerta vai acumulando pontos e ganha o jogo.
Jogos de trilha com dados: Desenha-se uma trilha com vários obstáculos,
perguntas e pulos. Os jogadores sorteiam a vez de jogar e lança dados para seguirem a
trilha. Ganha quem, passando os obstáculos e respondendo as questões chegar primeiro.
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4- Dinâmica de encerramento do dia: Fala Sério!‟ „Com Certeza!
‟Perguntas são lançadas e os jogadores têm um tempo para responder. Forma-se
uma dupla de oponentes. Os acertos recebem a placa „Com Certeza!‟ e os erros recebem a
placa „Fala Sério!‟, e a resposta correta é mostrada. Este perde uma vez na jogada. Ao
final, quem tiver mais pontos ganha a partida.

5- Encerraremos esta primeira etapa, continuando em outro dia e neste intervalo os
alunos poderão através do Facebook emitir suas dúvidas sobre o processo, sugerir
atividades, etc.

2º dia: Segunda parte: (5h)

SEQUÊNCIA DIDÁTICA:
1- Dinâmica (Proposta pelos alunos com os conteúdos trabalhados).
2- Término das atividades para correção e análise de conteúdo pela pesquisadora;
3- (O que for acertado com o grupo)
4- Encerramento: dinâmica “Se[...] Então[...]”
Após socialização dos jogos prontos, divide-se o grupo principal em dois grupos
menores e coloca-os em filas paralelas. Uma equipe terá que completar a frase sobre jogos
com o começo SE JOGOS [...] A outra metade complementa a frase: ENTÃO
APRENDIZAGEM [...] Os participantes não sabem o que os colegas estão escrevendo.
Caso os participantes (duplas que estão frente a frente) complementem seus pensamentos,
recebem um pequeno brinde (balas, por exemplo).

5-Autoavaliação;

A autoavaliação será feita através de palavras que serão escritas e entregue a mim,
onde os copesquisadores irão refletir sobre os temas vivenciados na oficina.

Outra atividade complementar à oficina:
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1- Participação no Grupo de Discussão;
DURAÇÃO TOTAL: 10H

EQUIPAMENTOS A SEREM PROVIDENCIADOS:
Data show
Computadores ou notebooks (laboratório de informática);
Jogos In situ (link e DVD)
Caso precise, materiais de papelaria diversos como emborrachado, papéis diversos
coloridos, lápis cera, piloto, cola, tesoura, papel metro pardo, etc, e outros como bexigas,
sucatas, lã, grãos etc.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
UNEB

Data:
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA 01/12/2011

TERRA
CAMPUS II – ALAGOINHAS
Rodovia Alagoinhas / Salvador – BR 110 - km 03 –
Alagoinhas, Ba 48000-000
FONE: (75) 3422-1139 FAX: (75) 3422-4888

REGIMENTO

DO

NÚCLEO

INTERDISCIPLINAR

DE

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP)

Da denominação e vínculo institucional:

Artigo 1 – O Núcleo Interdisciplinar de Estágio Supervisionado e Práticas
Pedagógicas (NIESPP) é vínculado ao NUPE Campus II - Núcleo de Pesquisa e
Extensão do Campus II da UNEB - Alagoinhas.

Parágrafo 1:

O NIESPP busca apoiar novas linhas de pesquisas, estudos e atividades de
extensão, articuladas com as políticas públicas para o aprimoramento da formação do
educador , visando contribuir para uma melhor formação profissional docente dos
estagiários e ainda alicerçar o desenvolvimento profissional dos professores orientadores
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de práticas pedagógicas e estágios supervisionados da UNEB-Campus II e professores
regentes nas escolas parceiras nestes estágios.

Parágrafo 2:

O NIESPP apoiará pesquisas científicas para o levantamento dos estudos e
demandas sobre a formação inicial e práticas pedagógicas dos docentes estagiários, sobre
o desenvolvimento profissional dos docentes orientadores e regentes e a inserção das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas atividades com os componentes
estudados.

Dos objetivos:

O NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP) tem como objetivos:

1.
Constituir um Grupo de trabalho que possibilite a troca de experiências e a
articulação entre pesquisadores e estudantes interessados em Pesquisas e estudos sobre as
práticas pedagógicas e os estágios supervisionados como eixos articuladores dos cursos
de Licenciaturas no Campus II e como ponto de partida para a formação de um
profissional empreendedor na docência;
2.
Criar um grupo de pesquisa com abordagem multidisciplinar e interdisciplinar
buscando estudar também autores contemporâneos além daqueles já consagrados como
referência nesta área;
3.
Formar um Grupo de Pesquisa articulado na promoção de avanços dos conteúdos
conceituais, procedimentais, atitudinais, discutindo aspectos do ensino aprendizagem nos
eixos: práticos, metodológicos, pedagógicos, tecnológicos, ambientais, lingüísticos,
matemáticos, históricos e estratégicos, visando fornecer subsídios para a formulação de
uma política de valorização destes componentes curriculares e suas ações frente ao
mercado de trabalho;
4.
Propiciar a cooperação e o intercâmbio intelectuais entre pesquisadores de diversas
instituições;
5.
Investir na formação qualificada de pesquisadores;
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6.
Formar e treinar pessoas interessadas no processo de ensino aprendizagem e no
estudo da profissão docente, através de orientação de monitoria e iniciação científica dos
alunos de graduação e outros;
7.
Criar projetos voltados aos temas em Educação e Estágio, de forma a atrair alunos
matriculados nos Projetos de Pesquisa 1 e 2 a desenvolverem seus trabalhos de conclusão
de curso (TCC) nesta área;
8.
Organizar e gerenciar acervo e banco de dados sobre processos de estágios, de
ensino aprendizagem, no estudo da profissão docente e desenvolvimento profissional nos
diferentes cursos de Licenciatura do Campus II da UNEB;
9.
Inserir o estudo e uso das TIC no processo de Estágio supervisionado, tornando-o
empreendedor;
10.
Promover atividades de ensino e extensão visando ao mesmo tempo difundir
resultados de pesquisa promovendo Cursos, Seminários, Colóquios, Congressos,
Encontros e debates sobre os estudos do: processo de estágio e o impacto das TIC; do
processo de ensino aprendizagem e do estudo da profissão docente e desenvolvimento
profissional nos diferentes cursos de Licenciatura no Campus II da UNEB;
11.
Fortalecer e ampliar a parceria com escolas e professores regentes que recebem os
estagiários;
12.
Fomentar a publicação de artigos científicos, bem como divulgar e elaborar
material de apoio didático e pedagógico com os conhecimentos junto às comunidades
acadêmica e escolas parceiras;
13.
Estimular e apoiar pesquisas em Escolas e Universidade;
14.
Fortalecer parceria e ações entre os dirigentes da instituição acadêmica e escolar,
bem como entre os professores de práticas pedagógicas e estágios supervisionados,
vivenciando a colegialidade segundo Day (2001), um primeiro passo para o
desenvolvimento profissional;
15.
Estudar, analisar e discutir com a comunidade o currículo dos cursos em questão;
16.
Propor componentes optativos ligados à educação e às TIC nos diversos cursos;
17.
Contribuir para a construção da identidade docente dos estagiários, regentes e
orientadores.

Da organização:

Artigo

2

-

O

NÚCLEO

INTERDISCIPLINAR

DE

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP) possui em sua
organização a seguinte estrutura:

I.
II.

Um Coordenador e um vice-coordenador do Núcleo.
O Conselho Científico constituído pelo coletivo de pesquisadores e
estudiosos brasileiros ou estrangeiros, em efetivo exercício no NÚCLEO
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III.

INTERDISCIPLINAR DE ESTÁGIO
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP).
O Coletivo.

SUPERVISIONADO

E

Parágrafo único. O NIESPP poderá criar, a qualquer tempo e, sempre que
necessário, comissões provisórias para atender as demandas de trabalhos do NIESPP.

Do coletivo do NIESPP:

Art.

3

-

O

NÚCLEO

INTERDISCIPLINAR

DE

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP) tem três categorias
de coletivo:

Coletivo1: Professores pesquisadores da UNEB (orientadores) dos cursos de
Licenciaturas: Biologia, Educação Física, História, Letras e Matemática, aptos a coordenar
projetos e a formar pesquisadores;

Coletivo 2: Professores pesquisadores em formação (estagiários) na atividade de
ensino e pesquisa;

Coletivo 3: Professores pesquisadores Associados (regentes das escolas parceiras
ou de outras universidades) não pertencentes aos quadros da UNEB e envolvidos nas
atividades do NIESPP.
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Artigo 4 - O Coletivo dirige o NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP) de forma colegiada,
tomando decisões, elegendo sua coordenação e selecionando seu Conselho Científico.

Artigo 5 - O Conselho Científico deve se reunir ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que necessário por convocação de seu coordenador ou de 1/3
dos componentes de seu coletivo.

Artigo 5 - O Conselho Científico tem como atribuições:

1.
Tomar decisões e emitir pareceres quando solicitado pela Coordenação;
2.
Acompanhar e avaliar o trabalho do NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP);
3.
Propor políticas e sugerir atividades para o NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP);
4.
Colaborar com as atividades realizadas;
5.
Estimular o intercâmbio e a cooperação com pesquisadores e instituições;
6.
Representar o NIESPP, quando necessário e autorizado pela Coordenação;

Artigo 6 - O Conselho Científico realizará suas tarefas preferencialmente através
da rede e, excepcionalmente, em reuniões presenciais;

Artigo 7 – A Coordenação, composta pelo
coordenador(a), tem como atribuições:
1.
2.

Responder política e legalmente pelo NIESPP;
Exercer direção executiva;

Coordenador(a) e Vice-
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3.

Convocar e dirigir o Conselho Científico.

Artigo 8 - A coordenação será eleita pelo Coletivo para um mandato de dois anos,
podendo reeleger-se para um segundo mandato.

Da filiação e/ou associação:

Art. 9 – Para filiar-se ao NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP), os interessados em
participar do Coletivo 1 deverão enviar um e-mail, tendo como anexo o CV Lattes
completo, se posicionando em relação aos objetivos do Núcleo e solicitando sua filiação;
os interessados em participar do Coletivo 2 devem se inscrever em seleções de IC, TCC
ou como pesquisadores voluntários em subprojetos coordenados por pesquisadores ligados
ao coletivo 1; Quanto ao coletivo 3: a) Ex-integrantes do Núcleo, hoje participando dos
mais diferentes programas de pós-graduação; b) Pesquisadores convidados; c)
Pesquisadores de outras universidades e/ou movimentos minoritários, devem justificar seu
interesse a partir dos objetivos do Núcleo.

Das disposições finais:
Artigo 10 – As situações não previstas neste regimento serão resolvidas pelo
Conselho

Científico

do

NÚCLEO

INTERDISCIPLINAR

DE

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (NIESPP), respeitados o
Projeto ou Proposta Curricular de cada curso para os componentes de Práticas
Pedagógicas e Estágios Supervisionados, Regulamento de Estágio Supervisionado da
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UNEB, Lei de Estágio nº 11.788/2008, Regimento dos respectivos departamentos de
acordo curso: DCET e DDEC - Campus II, o Estatuto e Regimento Geral da UNEB e as
leis pertinentes em vigor no país.

Alagoinhas, 15 de agosto de 2011.
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APÊNDICE VI: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
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ANEXOS
ANEXO 1 – DOCUMENTO-BASE DOS CENTROS JUVENIS DE CIÊNCIA E
CULTURA

Centros Juvenis de Ciência e Cultura
Documento-Base
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1. Contexto

Garantir educação de qualidade é um dos grandes desafios deste início de século para a
Bahia e para o Brasil.
No ensino médio, a Bahia tem encontrado dificuldades para avançar no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, de acordo com os dados de 2011, encontra-se
abaixo da média nacional.
Esta situação evidencia a necessidade de ampliar o tempo dos estudantes na escola e buscar
alternativas inovadoras para melhorar a qualidade do ensino no Est ado, a fim de promover
alterações significativas no quadro atual da educação na Bahia.

2. Conceito

Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura – CJCC são uma iniciativa de educação integral
da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
Visam ampliar o acesso da juventude baiana às temáticas contemporâneas na perspectiva
de consolidar a sua capacidade de fazer nexos interdisciplinares, potencializando a compreensão
de fatos, questões, invenções, avanços e conquistas científicas, sociais, culturais, artísti cas e
tecnológicas da humanidade.
Os Centros Juvenis oferecerão aos estudantes do ensino médio – seu público-alvo
preferencial – uma grande diversidade de atividades culturais e de acesso ao conhecimento
científico, em especial cursos e oficinas.
Pretendem-se, assim, provocar a curiosidade dos estudantes e incentivá-los a criar uma
nova relação com o ato de aprender, motivada pelo prazer genuíno da descoberta. Como ganho
adicional, os CJCC irão ampliar o tempo de permanência dos educandos na escola.
Com inauguração prevista para 2012 (CJCC Central), 2013 e 2014 os sete primeiros
CJCC serão implantados em locais que permitam a articulação com escolas do entorno, de modo
a estender a ação educativa dessas escolas e promover o convívio entre os estudantes de várias
unidades escolares.
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3. Descrição

Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura são escolas totalmente dedicadas à educação
integral, que funcionam nos três turnos durante a semana e também aos sábados, com o objetivo
de desafiar os estudantes para uma nova abordagem em relação aos processos de ensino e
aprendizagem.
As atividades ofertadas vão desde exposições e exibição de filmes até oficinas e cursos,
passando por games, gincanas de conhecimento e diversos outros formatos para a promoção da
aprendizagem. Não existe limite nem de formato nem de quantidade para as atividades, que
variam de acordo com a capacidade de produção e criatividade dos centros produtores de
conhecimento; articulação dos CJCC com os mesmos e a manifestação de interesse dos alun os.
Desta maneira, o educando vislumbrará o conhecimento de forma interdisciplinar através de
metodologias pouco convencionais, que trazem em si a possibilidade de uma aprendizagem
divertida, guiada pelo prazer da descoberta.
Como não há atividades obrigatórias e a participação ocorre por adesão, não existem
provas de aferição de conhecimento 48, e, sim, uma demanda pela participação ativa dos
estudantes – o que não significa ausência de rigor no desenvolvimento das atividades.
Os Centros Juvenis não têm matrícula regular: funcionam de modo semelhante à
extensão universitária, oferecendo aos estudantes um leque de atividades para que estes possam
engajar-se naquelas com que mais se identificam. Assim, é reforçado o papel do educando como
protagonista de sua própria formação e responsável por suas escolhas.
Todos os estudantes do ensino médio da área de abrangência de cada CJCC poderão
inscrever-se, via o portal www.educacao.ba.gov.br, para as atividades dos respectivos Centros
Juvenis, desde que a atividade em questão ocorra fora de seu período de aulas regular. Também
haverá a oferta de atividades abertas a outros públicos, sem necessidade de inscrição prévia.
Todas as oficinas e cursos oferecidos pelos CJCC – em geral desenvolvidos por grupos
de pesquisa de universidades – têm uma abordagem interdisciplinar, conhecimento de ponta,
temáticas contemporâneas e, preferencialmente, são associados ao cotidiano dos estudantes.
Os CJCC enfatizam a relação entre aprendizagem e tecnologia. Reconhecem a
familiaridade dos jovens estudantes com o universo colaborativo de games, redes sociais,
internet e mídias móveis como ativo para a construção de conhecimento.
Combinam atividades presenciais com ações semipresenciais e interação multimídia,
potencializando a aprendizagem através de conteúdos educacionais de ponta, produzidos no
Brasil e no mundo.

48

Exceto em casos específicos, como, por exemplo, um curso básico de inglês cujos períodos possuem pré-requisitos e
é necessária uma média final para obtenção de certificado.
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4. Estrutura funcional

Estrutura Geral
a. Coordenação geral – responsável por definições globais relativas aos Centros e pela
manutenção do programa.

b. Núcleo de Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Conteúdos Digitais –
profissionais cuja função será analisar objetos e conteúdos educacionais existentes e
adaptá-los sob demanda, para que venham a integrar os cursos e demais atividades dos
CJCC.

c. Unidades dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura.

Estrutura de cada CJCC
d. Diretor – responsável por todos os aspectos do funcionamento de seu respectivo Centro
Juvenil.

e. Vice-diretor - substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais;
assessorar o diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade Escolar,
compartilhando com o mesmo a execução das tarefas que lhe são inerentes e zelando
pelo cumprimento da legislação e normas educacionais;

f. Coordenadores de conteúdos e atividades de aprendizagem – técnicos responsáveis
(professores da rede estadual de ensino) pelo acompanhamento das atividades, bem como
pela prospecção de temáticas e oportunidades de novas atividades para o CJCC, com
foco nas dinâmicas regionais.

g. Monitores – responsáveis pelo contato direto com os estudantes nas salas do CJCC. Cada
sala do CJCC contará com um tutor e está a cargo deles a etapa presencial dos cursos e
atividades de aprendizagem. Os tutores serão contratados de acordo com o cronograma
de inauguração dos Centros, especificado anteriormente.
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h. Secretário Escolar – profissionais que auxiliam o diretor e os coordenadores de conteúdo
no que for preciso.

Parceiros prioritários
i. Universidades e centros de produção de conhecimento – instituições de referência que,
através de convênios com a Secretaria de Educação, projetam cursos e outras atividades
para os CJCC.

5. Público-alvo e Estrutura

O público-alvo prioritário dos CJCC são os estudantes do ensino médio das escolas
públicas da rede estadual de ensino. Há, entretanto, previsão de oferta de atividades para outras
modalidades e séries, bem como para a comunidade do entorno de cada CJCC.
A estrutura física de cada Centro Juvenil irá variar de acordo com as condições dos
locais onde os CJCC serão instalados – via de regra espaços existentes na própria rede pública
estadual de ensino.
Está prevista uma configuração mínima de: uma sala da direção; uma sala audiovisual;
uma redação multimídia, com computadores e acesso à internet; um laboratório de
experimentos, todos com lousas eletrônicas e o jardim do conhecimento, um espaço destinado a
acondicionar equipamentos lúdicos, utilizados como instrumentos no processo de ensino e
aprendizagem dos educandos.
A estrutura dos CJCC nos locais em que houver maior disponibilidade de espaço será
desenhada a partir de uma análise caso a caso, sempre privilegiando ambientes multiuso.

7. Tipos de atividades

a) Curta – Atividade com até 3h de duração. Pode ser regular ou eventual. As atividades
curtas não demandam necessariamente inscrição prévia e são abertas à comunidade.
Fornecem, a pedido, atestados de presença;
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b) Média – Atividade com mais de 3h e menos de 15h de duração. Destinada apenas a
estudantes do ensino médio previamente inscritos;

c) Longa – Atividade entre 15 e 30h de duração. Destinada apenas a estudantes do ensino
médio, previamente inscritos.

d) Especiais – Atividades com mais de 30h. Projetos especiais desenvolvidos de acordo
com a realidade de cada Centro Juvenil.

8. Implantação
A implantação dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura deve acontecer a partir do segundo
semestre de 2012, tendo o Colégio Central, em Salvador, como experiência inicial. A
implantação dos outros centros, nas localidades listadas abaixo, ocorre posteriormente, ao longo
dos anos de 2013 e 2014.

Cidade

Local

Salvador

Colégio Estadual da Bahia - Central

Caetité

Instituto Anísio Teixeira

Itabuna

Colégio Estadual Josué Brandão
Colégio Estadual Luiz Viana ou Colégio Estadual

Salvador
Vitória

Manoel Devoto
da

Conquista
Senhor
Bonfim
Serrinha

Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães
do
Colégio Estadual Professor Rômulo Galvão
Colégio Estadual Rubens Nogueira
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O CJCC adotou o modelo de co-gestão para manter um diálogo permanente e possibilitar
que seus parceiros possam contribuir diretamente, com sugestões e críticas, no funcionamento
deste equipamento educacional, que convoca universidades, empresas privadas e ONGs,
professores da rede, diretores de escolas, famílias e comunidades do entorno a somar esforços
para assegurar o valor público da escola e, consequentemente, o êxito em acolher os estudantes
em novos e desafiadores processos de aprendizagem.

