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RESUMO
Os jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano de gerações que interagem com
diferentes mídias e se comunica por elas, atribuindo-lhes diferentes sentidos.
Inseridos nesse contexto, pesquisadores, a exemplo de Alves (2005), Moita
(2007), Gee (2004) e Espinoza et al (2011) tem revelado possíveis
contribuições dos jogos eletrônicos para a aprendizagem. Esta pesquisa tem
como objetivo compreender como os jogos eletrônicos como dispositivos
podem mediar a formação, bem como apresentar uma proposta de formação
que discuta a presença dos jogos eletrônicos, como elemento da sociedade
contemporânea, enfatizando suas contribuições para as propostas que
norteiam as práticas formativas no DEDC- I. Para responder o problema: De
que modo uma proposta mediada pelos jogos eletrônicos pode contribuir para a
formação de licenciandos?, dialogamos também com autores como Macedo
(2002, 2010, 2012, 2013), Dominicé (2006, 2012) e Larossa (2002, 2010), que
discutem a formação dos sujeitos. A pesquisa tem aporte metodológico de
base qualitativa, com pressupostos da pesquisa-formação, através da
mediação de alguns dispositivos para coleta de informações, como entrevista
semi-estruturada, questionários e diário de bordo. Após a análise, percebemos
as contribuições da pesquisa para os licenciandos, no que se refere à
aproximação desses sujeitos com elementos da cultura digital, ratificando
assim, a necessidade de rever o atual currículo do DEDC-I, inserindo os jogos
eletrônicos enquanto dispositivos mediadores na formação dos licenciandos.
Compreendemos e valorizamos os sujeitos como autores da sua própria
formação, reconhecendo os desafios a serem enfrentados para envolver a
comunidade

nos

processos

formativos

mediados

pelos

jogos,

como

dispositivos para diferentes aprendizagens.

Palavras-chave:
formação.

jogos eletrônicos – formação docente – pesquisa-

ABSTRACT
Video games are part of everyday life for a generation that interacts with
different media and communicates with them, giving them different meanings .
Inserted in this context, researchers, like Alves (2005 ), Moita (2007 ), Gee
(2004 ) and Espinoza et al (2011 ) have revealed possible contributions to the
electronic learning games. This research aims to understand how electronic
devices while games can mediate the formation and present a training proposal
argue that the presence of video games as an element of contemporary society,
emphasizing their contributions to the proposals that guide the formation
practices in DEDC - I. To answer the problem : How does a proposal mediated
electronic games can contribute to the education of undergraduates , also
dialogued with authors such as Macedo (2002, 2010, 2012, 2013) Dominicé
(2006, 2012) and Larossa (2002, 2010) , discussing the formation of the
subject. The research has methodological approach of qualitative basis, with
assumptions of research training, through the mediation of some devices to
collect information, such as semi - structured interviews, questionnaires and
logbook. After the analysis, we realize the contributions of research to
undergraduates, as regards the approximation of these subjects with elements
of digital culture, thus confirming the need to revise the current curriculum
DEDC -I by inserting electronic games devices as mediators in training of
undergraduates . We understand and appreciate the subjects as authors of their
own formation , recognizing the challenges facing a community to engage in
educational processes mediated games while learning for different devices .
Keywords: electronic games – educational formation – research-formation.
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2. INTRODUÇÃO- A formação no meu próprio caminhar
“Don’t disturb mom, I’m learning” 1. Parece-nos algumas palavras ditas por um
(pré)adolescente que não quer ser atrapalhado pelos pais no que está fazendo,
seja lá que atividade for. Bem provocativo, este é o título de um dos livros mais
conhecidos de Prensky, publicado em 2005. Seu livro convida aqueles que não
sabem como lidar com a geração de crianças e adolescentes que interagem
com os jogos eletrônicos em seu cotidiano, apresentando os pontos positivos e
as possibilidades de aprendizado através dessas mídias.
Estudar, aprender e se divertir vem se tornando atividades indissociáveis entre
aqueles que nasceram imersos numa cultura fortemente marcada pela
presença das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC.
Os jogos eletrônicos se inserem nessa lógica, apresentando aos jogadores
novas possibilidades de ter acesso às tecnologias digitais, de interagir, pensar,
construir conhecimentos, além de oferecer uma maneira diferenciada de
imersão em contextos históricos, políticos, econômicos e sociais próximos e/ou
distantes do seu cotidiano, provendo maneiras de vivenciar e experimentar
diferentes realidades nessa cultura da simulação.
A escolha e definição do objeto de pesquisa percorrem diferentes trilhas ao
longo de sua construção. Estudar os jogos eletrônicos como espaço de
aprendizagem vivenciada pelos sujeitos autores de suas próprias imersões se
iniciou a partir da participação no Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, no
final de 2007, ainda no primeiro semestre da Graduação em Pedagogia,
quando ainda como pesquisadora voluntária2, ingressei no Grupo3, que
trabalha no desenvolvimento de mídias digitais, principalmente jogos
eletrônicos desde 2006.
Ao longo

da

minha trajetória

no grupo,

formado por uma equipe

multirreferencial que inclui pesquisadores de Pedagogia, História, Design,
Sistema
1

de

informação,

Música,

fui

investigando

as

potencialidades

Em português: “Não me atrapalhe, mãe, eu estou aprendendo”
Posteriormente fui bolsista Fapesb por um ano e bolsista CNPq nos dois anos seguintes
3
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br
2
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pedagógicas dos jogos eletrônicos e os sentidos que os jogadores atribuíam a
essas mídias.
Na Graduação, o envolvimento com o Grupo de Pesquisa possibilitou a
participação no desenvolvimento de dois jogos voltados para o ensino da
História: Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade4, que apresentava na
sua narrativa fatos históricos sobre a Revolução Francesa, e Búzios: ecos da
liberdade5, que tem como temática a Revolta dos Alfaiates, importante
acontecimento histórico ocorrido no final do século XVIII na Bahia.
Nas avaliações dos jogos Tríade e Búzios, com o objetivo de investigar suas
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, conheci a realidade de
jovens que nasceram imersos na cultura digital e que interagem com essas
mídias com mais freqüência que seus pais e professores, mesmo não
possuindo condições econômicas suficientes para aquisição de aparelhos
tecnológicos modernos. Ao interagirem com os jogos, esses alunos imergiram
numa determinada época da história, entrando em contato com o contexto e
modos de vida da sociedade apresentada na narrativa dos jogos Tríade e
Búzios.
A partir dessas pesquisas, a imersão nos jogos eletrônicos e a participação
como ouvinte numa disciplina do PPGEDUC6, despertaram o interesse em
escolher os games como objeto de pesquisa de TCC (Trabalho de Conclusão
de Curso), investigando as relações de gênero construídas pelos jogadores na
interação com o The Sims 7.
Assim, construindo saberes e significados acerca dos jogos eletrônicos e
imersa no contexto dos jogadores, bem como contribuindo em processos
formativos voltados para a construção de olhares acerca dessas mídias,

4

Informações e download do jogo em: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/
Informação e download do jogo em: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/
6
Disciplina Teoria dos jogos eletrônicos, ministrada pela Prof. Dra. Lynn Alves.
5

7

The Sims é um jogo eletrônico de simulação, criado por Wright em 2000. O game possibilita que o
jogador simule a realidade e/ou crie diferentes contextos sociais, vivenciando situação que não são
possíveis na sua vida cotidiana.
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observando interações com os games e conhecendo diferentes experiências
com essas mídias, fui sendo mais seduzida a não somente continuar
escolhendo os jogos como objeto de estudo, mas também pensar em práticas
formativas que atendessem as atuais demandas do contexto sociocultural dos
sujeitos da aprendizagem, valorizando, então, a presença dos jogos nesse
cenário, considerando as dificuldades encontradas em desenvolver pesquisa
envolvendo os games com professores que atuam em sala de aula.
As investigações seguintes caminharam por esse viés de desenvolver ações
formativas com a tentativa de aproximação da cultura dos jogos eletrônicos
com o contexto escolar, buscando alternativas que contribuíssem para uma
melhoria na educação brasileira. Nesse contexto, a partir de demandas dos
professores da Secult (Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer), foi desenvolvido em 2011, o curso intitulado “Conteúdos interativos e
práticas pedagógicas”, com carga horária de 40 horas, distribuídos em 10
encontros, cujo objetivo foi contribuir para a implementação da cultura digital
entre os educadores que atuam nas salas de aula da Rede Municipal de
Ensino, subsidiando para a estruturação de práticas pedagógicas que
dialoguem com o cotidiano dos alunos. O público foram 25 educadores do
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) 17, da Secretaria de Educação do
Município de Salvador que atuam na formação de professores da rede pública
de ensino. Ao final do curso, esses professores foram desafiados a produzirem
conteúdos

interativos

de

aprendizagem,

utilizando

duas

interfaces

comunicacionais (blogs, Orkut, twitter, etc.). Para isso, eles deveriam tomar
como tema para a produção dos conteúdos 8 a Revolta dos Alfaiates, tema que
discutimos durante o curso.
Nesse cenário, conhecer e perceber a compreensão dos professores do
Ensino Fundamental sobre o uso das TIC, suas dificuldades e desejos, bem
como perceber as demandas dos próprios educadores que trabalham com
formação de professores no NTE, me fez repensar a minha formação e
identificar as fragilidades dos Cursos de Pedagogia, investigando sua estrutura
8

Alguns conteúdos ainda disponíveis em: http://interativosconteudos.blogspot.com.br/ Acesso em 05 de
out de 2012.
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curricular, que muitas vezes apresenta uma inexistência de um olhar crítico
acerca das TIC no contexto educacional, sua concepção de currículo e suas
finalidades dentro do contexto histórico, político e cultural, repensando as
práticas pedagógicas e formativas que vigoram em diferentes espaços, e mais
especificamente nas Escolas e nas Universidades.
Considerando que os licenciandos em Pedagogia, na sua maioria, tem menos
domínio técnico sobre as tecnologias digitais que seus alunos, direcionei na
pesquisa de Mestradp intencionalidades voltadas em processos formativos
mediados pelos jogos eletrônicos.
Como o Departamento de Educação da UNEB compreende a importância das
TIC na formação dos licenciandos de modo contínuo, e não apenas
pontualmente? Será que os professores do Departamento que trabalham nas
disciplinas voltadas para as TIC realizam momentos de interação e/ou
discussão sobre os jogos eletrônicos? De que modo a formação mediada
pelas TIC, em especial os jogos eletrônicos, podem produzir mudanças na
formação dos licenciandos? Esses questionamentos nortearam a base dessa
pesquisa diante da realidade vivenciada enquanto graduanda no período de
2007 a 2010, em que a discussão sobre jogos eletrônicos, independente de
relacionar ou não com aspectos pedagógicos, foi inexistente durante a
disciplina de TIC e toda a graduação.
No contexto unebiano, a discussão sobre games e aprendizagem acontece
somente no Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais e em eventos e ações
desenvolvidas por membros do Grupo de Pesquisa. Diante desse contexto,
esta pesquisa partiu do seguinte problema: De que modo uma proposta
formativa mediada pelos jogos eletrônicos podem contribuir para a formação
de licenciandos?
A proposta da pesquisa veio das demandas apresentadas pela atual gestão do
Departamento de Educação da UNEB, de desenvolver atividades voltadas para
as TIC bem como para o resgate do laboratório do NETI (Núcleo de Educação
e Tecnologias Inteligentes), espaço criado e utilizado, especialmente entre
membros do Departamento. Assim, em diálogos com a diretora do DEDC-I,
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junto ao meu desejo de trabalhar com jogos eletrônicos na Universidade,
mediando a formação dos licenciandos de Pedagogia, chegamos no objetivo
desse estudo que o foi o de compreender como os jogos eletrônicos enquanto
dispositivos podem mediar a formação, bem como apresentar uma proposta
que discuta a presença dos jogos eletrônicos, enquanto elemento da sociedade
contemporânea, enfatizando suas contribuições para as propostas formativas
que norteiam as práticas formativas no DEDC- I.
Conhecer e compreender de que maneira as Tecnologias da Informação e
Comunicação estão presentes no DEDC-I, e como este vem se apropriando
delas e desenvolvendo ações formativas para os licenciandos voltadas para
sua apropriação e compreensão, foram fundamentais para perceber o lugar
que as tecnologias digitais tem ocupado nos processos formativos de ensinoaprendizagem.
Para atender as questões levantadas, realizou-se a pesquisa com os
professores do DEDC que trabalham e/ou discutem as TIC, e quinze
licenciandos, a fim de atender também os seguintes objetivos: criar espaços
de reflexões acerca das implicações dos jogos eletrônicos nos processos
formativos e educativos de licenciandos; investigar de que maneira os jogos
eletrônicos estão presentes no DEDC, identificando suas potencialidades
pedagógicas na formação dos licenciandos do Departamento de Educação da
Uneb, Campus I; e colaborar nos processos formativos no DEDC –I, a partir do
desenvolvimento de uma Proposta de formação, voltados para a apropriação
dos jogos eletrônicos e suas contribuições para formação dos licenciandos em
torno dessa mídia.
Nos últimos 15 anos vem crescendo de maneira significativa o número de
pesquisas voltadas para os jogos eletrônicos enquanto objeto de pesquisa. Em
um levantamento feito no Banco de Teses no Portal da Capes acerca das teses
desenvolvidas durante o período de 2000 a 2009 sobre jogos eletrônicos, foram
registrados 111 trabalhos entre dissertações e teses em diferentes áreas do
conhecimento, destacando-se Educação, com 27 trabalhos, todos em nível de
Mestrado; Comunicação, com 21 trabalhos; Computação/Informática, com 26
trabalhos, todos em nível de Mestrado; Design, com 11 trabalhos; Sociologia, 1
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trabalho, em nível de Doutorado; Engenharia Elétrica, com 8 trabalhos
defendidos; Letras/Linguística, com 7 trabalhos; Artes, com 7 trabalhos, todos
em nível de Mestrado e Psicologia, com 2 dissertações. Os dados levantados
apontam para a área de Educação como a área que tem a maior produção
acadêmica em nível de Mestrado e Doutorado no Brasil, mostrando assim a
relevância e o desejo de acadêmicos e profissionais da área de Educação
interessados na discussão sobre games com diferentes recortes na educação.

Gráfico 1: Trabalhos defendidos sobre jogos eletrônicos

Acerca das dissertações e teses produzidas no cenário educacional, foram
produzidas de 1994 a 20109 28 trabalhos, sendo 23 produções em nível de
Mestrado e 5 de Doutorado10. Desses trabalhos, apenas dois trabalham de
modo indireto com formação de professores. São os trabalhos de Cabreira,
defendido em 2006, intitulado “Jogos eletrônicos sob o olhar de mediadores do
conhecimento – a virtualização do brincar na perspectiva dos professores de 3ª
e 4ª séries do Ensino Fundamental I de uma escola confessional de
Maringá/PR” e trabalho de dissertação de Moura, defendido em 2009, intitulado

9

O Banco de Teses da Capes encontra-se fora do ar por tempo indeterminado. Por isso, não foi possível
realizar uma atualização das informações já disponíveis pelo Games Studies. Aviso disponível em:
http://aviso.capes.gov.br/bancodeteses/aviso.html. Última tentativa em 10 de jan. de 2014.
10

Essas informações quanto ao período abrangido e o número de trabalhos foram retiradas do Portal do
Games Studies, através do endereço: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/game-studies/ Acesso em 21
de outubro de 2013.
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“Jogos eletrônicos e professores: mapeando possibilidades pedagógicas”. Em
ambos os trabalhos, as autoras apontam para a necessidade de desenvolver
formações adequadas para a utilização das mídias digitais, em especial os
games. Cabreira afirma na conclusão do seu trabalho que observou “a
necessidade de formação destes [os professores] para a mediação das novas
tecnologias, como o jogo eletrônico”. (2006, p.193). Moura salienta a
“necessidade e emergência da inclusão digital dos professores, bem como uma
formação adequada para a utilização das mídias, revelando também a falta de
entendimento e ausência de elaboração de uma proposta concreta de
intervenção pedagógica com o uso dos jogos eletrônicos.” (2009, p. 18)
Importante salientar que embora esses dois trabalhos referenciados tenham
trabalhado com os sujeitos da pesquisa professores, nenhum deles aborda
formação como categoria de estudo e análise durante a pesquisa.
Destaco assim a relevância desse trabalho para o cenário acadêmico que vem
a cada ano crescendo na discussão na área de games e educação,
reconhecendo essas mídias enquanto espaço para desenvolvimento da
criatividade,

memória,

estratégia

e

outras

habilidades,

contribuindo

favoravelmente para a simulação de situações vivenciadas ou não em
realidades cotidianas e na construção do conhecimento, bem como a
relevância de estudos e pesquisas envolvendo os jogos eletrônicos para
pensar em práticas pedagógicas e processos formativos nas Universidades,
propondo alternativas que contribuam para a trajetória dos licenciandos e para
o contexto educacional, que ainda encontra-se alheio às demandas atuais,
especialmente no Brasil.
Assim, no intuito de compreender os processos formativos mediados pelos
jogos eletrônicos, investigando suas potencialidades na for mação dos
graduandos do DEDC-I, a dissertação está estruturada em seis capítulos, que
produzidos e analisados juntos, visam contribuir para os processos formativos
mediados pelos games na Universidade. A começar por este, em que são
apresentados

as

motivações

para

a

presente

pesquisa,

uma

breve

contextualização acerca do tema proposto a ser discutido, o estado da arte das
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teses e dissertações disponíveis no Portal da Capes sobre games e a sua
relação com formação e outras considerações iniciais.
O segundo capítulo, é destinado a reflexões teóricas sobre o objeto da
pesquisa, jogos eletrônicos no contexto da cultura digital, estabelecendo um
diálogo com autores que discutem essa categoria como campo de estudo no
cenário acadêmico, bem como uma discussão acerca das contribuições
dessas mídias na mediação da aprendizagem.
Para essas discussões, são estabelecidas interlocuções teóricas com autores
como Alves (2005), Gee (2004), Murray (2003), Shaffer, Squire, Halverson e
Gee (2004), Espinoza et al (2011), Moita (2007), entre outros.
O capitulo seguinte, o mais extenso no que se refere às discussões teóricas,
traz o conceito de formação. A partir de diálogos com autores como Macedo
(2002, 2009, 2010, 2012), Honoré (1980), Domincé (2006, 2012), Garcia
(1999), Larossa (2013, 2010), entre outros, foi feito um aprofundamento teórico
sobre esse conceito de formação, partindo de diferentes olhares e teorias.
Apresentado

esse

levantamento,

são

estabelecidas

relações

com

a

aprendizagem e com currículo, que contribuíram para compreender o que são
processos formativos, partindo da aprendizagem dos sujeitos, atores sociais
da sua própria formação.
A partir dessas aproximações, são estabelecidas relações dessa categoria
com os jogos eletrônicos, apontando essas mídias enquanto dispositivos na
formação docente, reconhecendo ser este um fenômeno ainda em construção.
O quarto capítulo, apresenta a metodologia da pesquisa, que está
fundamentada nos pressupostos da pesquisa-formação, descrevendo suas
etapas, o perfil dos sujeitos, os dispositivos construídos para a coleta das
informações, que contribuíram para o registro sistematizado dos dados e
observações dos acontecimentos ocorridos durante a pesquisa, bem como a
descrição do locus da pesquisa, os atores sociais, dentre outros aspectos.
No capítulo posterior, nos dedicamos a identificar as demandas do DEDC-I a
partir da entrevista que foi realizada com quatro professoras do DEDC-I, que
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possuem formação e/ou trabalham com Tecnologias da Informação e
Comunicação. Apresentamos os dados dessas entrevistas, evidenciando a fala
das docentes, dialogando com elas e refletindo sobre as necessidades do
DEDC-I, no que se refere a inserção das TIC na formação dos licenciandos. A
partir das informações levantadas e das reflexões feitas, apresentamos
também a proposta do Curso de formação, que resultou na minha pesquisa de
campo.
O sexto capítulo destina-se à análise do campo, suas informações e
interpretações dos atores sociais. Fazemos uma apresentação de algumas
características sobre os atores sociais envolvidos, destacamos os principais
jogos adotados durante a pesquisa e as categorias de análise criadas a partir
das vozes dos atores sociais.
E por último, são tecidas as considerações “finais” deste trabalho, que abrem
espaços para novas investigações, visto que os estudos da relação games e
formação ainda estão sendo iniciados, evidenciando assim, mais uma vez, a
relevância desse estudo para o cenário educacional brasileiro, para as
pesquisas na área de educação e tecnologias, especialmente jogos eletrônicos.
Compreendendo que os processos formativos implicam em caminhos de
possibilidades, (des)caminhos, fugas e subversão do próprio sujeito, ator
social, após as considerações tecidas, são apresentadas algumas proposições
ao Departamento, a fim de contribuir para a consolidação do DEDC-I como um
espaço formativo, por meio de ações e atividades de inserção dos jogos
eletrônicos como um dispositivo formativo aos licenciandos.
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2. JOGOS ELETRÔNICOS E APRENDIZAGEM
Nesse primeiro capítulo dedicado a discussões e reflexões teóricas, nos
dedicamos a dialogar com autores que merecem destaque por suas produções
na área de jogos eletrônicos e aprendizagem. Mas antes de nos
aprofundarmos nessa discussão, situar a presença dessas mídias num
contexto marcado pelas transformações societárias a partir da cultura digital,
nos leva a melhor compreender como os jogos estão influenciando diretamente
os processos educativos e formativos dos sujeitos.
2.1. Jogos eletrônicos no contexto da cultura digital
Os jogos eletrônicos, neste trabalho também chamado de games, se
constituem

como

dispositivos1

presentes

na

cultura

digital,

e

vem

transformando de maneira significativa as formas de ser, pensar e estar no
mundo. Esses dispositivos, considerados apenas elemento de entretenimento
na década de 80, apresentam diversas potencialidades, quando pensamos na
interação de diferentes públicos com essas mídias.
A cultura digital, marcante na década de 90, se caracterizou também como a
cultura da simulação. Turkle, ainda em 1995, já afirmava que esse fenômeno
alterava também as nossas mentes, o corpo, o ego. A presença marcante das
tecnologias telemáticas e dos dispositivos de informação e comunicação exigiu
de nós, aqueles que nasceram imersos no contexto da cultura digital, e
principalmente aqueles que vivenciaram a massificação das mídias e/ou não
interagem com elas com intimidade, novas formas de compreensão e imersão
no

universo

daqueles

que

constituem

os

sujeitos

que

interagem

assiduidamente com as mídias digitais. (ou com elas)
Esses sujeitos, que nasceram numa época em que as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) marcaram suas vidas e práticas sociais
cotidianamente, tem recebido diferentes denominações por autores e
pesquisadores, diferenciando-se por aspectos, tais como a interatividade e
1

O conceito de dispositivo, contextualizado com os jogos eletrônicos, será discutido no Capítulo 3, na
seção 3.4.
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imersão dos sujeitos, o contexto sócio-histórico, as relações sociais mediadas
por elas e as alterações nas suas estruturas cognitivas. Apresentamos nesse
trabalho as expressões Geração C e a Geração Internet/digital.
A geração digital, denominada por Tapscott (2010), é a geração que nasceu no
contexto digital, e que, segundo ele, causou impactos na sua forma de pensar
e participar dos diferentes segmentos da sociedade: no âmbito familiar, vem
alterando a relação entre pais e filhos; enquanto consumidores, buscam inovar
na condição de “prosumers”; no exercício da cidadania, esses sujeitos vem
lutando por mudanças, e com consciência vem mudando a maneira como
decidimos as coisas no exercício da democracia; e na educação, busca romper
com o modelo tradicional para focar numa educação baseada na colaboração.
A Geração C é denominada por Alves (2010) como os sujeitos que influenciam
e sofrem influência dos processos de construção de conhecimento por meio
das TIC. Essa geração é caracterizada como um grupo social que demonstra
no seu cotidiano uma familiaridade e imersão nas tecnologias telemáticas, não
somente assistindo, mas produzindo conteúdos e influenciando, de certa
maneira, a construção colaborativa.
Importante destacar que esse conceito, atribuído por Dan Pankraz 2, ainda é
recente e carece de estudos aprofundados sobre essa discussão, mas se
destaca dentre os outros também por não se resumir a uma geração dentro de
uma faixa etária limitada. Embora apresente características comuns a um
determinado público (crianças e adolescentes), o conceito de Geração C é
atribuído àqueles que se caracterizam por interagirem frequentemente com as
tecnologias, “fuçam”, escrevem, editam e compartilham conteúdo a todo o
momento em redes sociais, blogs e home pages, por meio de computadores e
dispositivos móveis.
Com a era da mobilidade, interagimos e nos comunicamos por meio de
dispositivos móveis na “palma da mão”, literalmente, o que permite o acesso e
2

Informações disponíveis em: http://migre.me/dUJ5a Acesso em 21 de mar de 2013
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a produção de conteúdo em diferentes espaços urbanos, como na rua, em
bares, cinemas, em casa, e inclusive nos espaços educativos, favorecendo
ainda, a possibilidade de utilizar esses dispositivos móveis enquanto assistem
à TV, ouvem música, fazem download, falam ao celular, jogam, etc.
Dessa maneira, ratificamos a evidência de que a presença de recursos
tecnológicos na contemporaneidade vem se tornando uma prática comum nos
diversos setores da sociedade. Diferentes atribuições lhes são concedidas de
acordo com o contexto do seu surgimento, utilização e compreensão daqueles
que as utilizam, merecendo maior destaque, aqui, crianças e adolescentes.
Com essas transformações, afirma Santaella,
estão geminando formas de pensamento heterogêneas, mas, ao mesmo
tempo, semioticamente convergentes e não-lineares, cujas implicações
mentais e existenciais, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade,
estamos apenas começando a compreender. (2002, p.392).

Santaella (2003), ressalta ainda como evidência da cultura digital a
convergência das mídias, considerada por Jenkins (2009), mais do que uma
mudança tecnológica. Para este autor, “a convergência altera a relação entre
tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos.” (JENKINS,
2009, p.43) A cultura da convergência possibilita novas formas de participação
e colaboração nos processos de seleção, produção e divulgação das diferentes
formas de entretenimento.
Em meio a tantas informações, no qual temos acesso através de diferentes
meios e mídias, na busca pelo acesso e construção do conhecimento,
reconhecemos que os sujeitos da aprendizagem são outros em relação
àqueles que não nasceram num cenário caracterizado pela presença das
mídias digitais, buscam e ressignificam suas descobertas de diferentes
maneiras.
Além de reconhecer que os sujeitos da aprendizagem aprendem, acessam e
constroem o conhecimento de maneira diferente, reconhecemos também que a
educação brasileira, de modo geral, vem enfrentando problemas ligados a
diferentes fatores sócio-político-econômicos, pedagógicos e sociais. De acordo
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com o Censo Escolar de 2011, o Brasil possui cerca de 21,5 milhões de alunos
matriculados na educação básica, sendo que 85,4% frequentam a rede pública
de ensino e apenas 14,6% estão nas escolas

privadas. Em comparação

com os dados apontados no Censo 2012, percebemos que não há muita
alteração, destacando o crescimento das matrículas em escolas privadas e a
queda de matrículas na rede pública de ensino. Conforme apresentado no
Resumo Técnico do Censo Escolar 20123, “nos 192.676 estabelecimentos de
educação básica do País, estão matriculados 50.545.050 alunos, sendo
42.222.831 (83,5%) em escolas públicas e 8.322.219 (16,5%) em escolas da
rede privada.” ( CENSO ESCOLAR, 2013, p. 14)
Esses índices revelam um aumento dos alunos matriculados na sala da aula,
mas não significa que os mesmos frequentam a escola e permanecem nela até
o final do ano letivo, construindo uma aprendizagem significativa.
Embora o Brasil venha apontando nos últimos anos melhores índices no setor
educacional, segundo Programa Internacional de Avaliação de

Estudantes

(PISA), ainda enfrentamos fortes problemas que comprometem a qualidade do
ensino e dos processos formativos de ensino e aprendizagem.
Um desses problemas é a evasão escolar4, justificada, dentre outras causas,
pelo desinteresse de alunos e adolescentes em frequentar a sala de aula. Um
ensino desestimulante, desarticulado com a realidade em que convivem os
alunos, distancia estes sujeitos dos ambientes

escolares e acabam

favorecendo a imersão desses alunos em outros espaços fora da sala de aula.
Sobre a importância de estudar e sobre os conhecimentos e conteúdos
transmitidos na sala de aula pelos professores, Paulo Freire faz uma crítica a
essa forma de ensino, mecanicista e descontextualizado da realidade dos
alunos, prática pedagógica ainda vigente no cotidiano de muitas salas de aula.
3

Censo Escolar da Educação Básica 2012: Resumo técnico encontra-se disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_ed
ucacao_basica_2012.pdf Acesso em 04 de jan. de 2014.
4

Segundo o Relatório de Desenvolvimento 2012, o Brasil ocupa o 3º lugar no que se refere à maior taxa
de
evasão
escolar
entre
100
países.
Informação
acessada
e
disponível
em:
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100paises-diz-pnud.htm Acesso em 04 de jan. de 2014.
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Essa educação bancária (FREIRE, 1987), termo utilizado pelo autor para se
referir a prática de ensino que considerava os alunos um repositório de
conteúdos, "reside fundamentalmente em matar nos educandos a curiosidade,
o espírito investigador, a criatividade." (FREIRE, 1981, p. 8)
Dessa maneira, a educação escolar enfrenta desafios na busca por fornecer
aos sujeitos da aprendizagem os meios necessários para compreender o
mundo, a realidade a qual faz parte e transformá-la dentro de um contexto
sociopolítico e cultural.
Dentro de um processo de ensino desestimulante e descontextualizado, urge a
necessidade de novas práticas de ensino que estimule e desperte no aluno o
papel de sujeito do ato de construir conhecimento, atribuindo significados de
acordo com sua história de vida, construída nas relações com o outro.
Na busca por minimizar esse e outros problemas educacionais, a utilização de
recursos tecnológicos de ensino se constitui um elemento importante na
relação de ensino e aprendizagem, uma vez que desperta e motiva o aluno a
buscar e construir o conhecimento.
A educação de qualquer indivíduo está carregada hoje de imagens e sons
presentes na cultura de mídia e da comunicação. Assim, os meios
audiovisuais, como a TV, os jogos eletrônicos, entre outros, se tornam
elementos fundamentais dos processos educativos e culturais.
A presença das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) gera
acontecimentos a partir dos quais a educação precisa ser reinventada por
discursos

e práticas que evidenciem novos

contextos

de

ensino-

aprendizagem e especifiquem novas formas de ensinar e aprender.
Sobre o uso das tecnologias intelectuais e sua utilização na prática
pedagógica, Lima Jr. “alerta” para a "necessidade de rever o papel da
educação escolar, problematizar as metodologias de ensino-aprendizagem e,
particularmente, o estatuto do conhecimento científico." (2007, p.52), já que a
utilização dessas das TIC nos processos educativos contribui para a criação de
novas propostas pedagógicas que favoreçam trabalhos mais coletivos, maior
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participação

e

interação

entre

os sujeitos no

processo

de ensino e

aprendizagem.
Essa interatividade que se dá através da mediação das TIC na educação
escolar, segundo Silva (2006, p.40), possibilita uma “maior participação no
processo de aprendizagem, estimulando as trocas e o rompimento de posturas
passivas inerentes aos espectadores.” A interatividade se configura ainda como
uma “forma hipertextual de participação, já que não segue um critério fixo, não
é linear; [...] é coletiva, acontecendo em tempo real.” (LIMA JR., 2007, p.38)
Inseridas nesse contexto, as práticas voltadas para os processos formativos
nas instituições de ensino, sejam elas escolas ou instituições de nível superior
precisam levar em conta os sujeitos da aprendizagem, aqueles que fazem
parte do processo de ensinar e aprender, participam ativamente do processo
de construção do conhecimento, tendo maior liberdade na tomada de decisões
sobre as informações e as fontes de acesso que desejam ter e a formação
construída nos espaços pedagógicos.
Quando nos referimos aos cenários educativos, nos referimos aos diferentes
segmentos do sistema educacional: a educação básica, bem como o acesso ao
Ensino Superior. É justamente pensando assim que buscamos discutir e
compreender a aprendizagem no contexto da cultura digital, com destaque à
formação de licenciandos.
Pierre Levy (2000), afirma que a humanidade está diante de uma tecnologia
intelectual que modifica a percepção e o pensamento, tratando-se de uma nova
era antropológica. E frente a essa nova era antropológica, não cabe a
dicotomia “homem-máquina”, visto que vivemos realidades imbricadas,

em

momentos de constantes transições.
Os jogos eletrônicos se inserem nessa nova lógica, apresentando distintas
possibilidades de ter acesso às tecnologias digitais, inclusive nos espaços
universitários, que precisam ser reavaliados, assim como os conceitos e
atribuições a esses quando falamos de formação na Universidade e
aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais, e em especial os jogos
eletrônicos, objeto da nossa pesquisa.
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2.2. Jogos eletrônicos como dispositivos mediadores da aprendizagem
Compreender de que maneira os jogos eletrônicos atuam como espaços de
aprendizagem perpassa por profundos estudos. Autores como Gee (2004),
Schaffer et al (2005) e Johnson (2005), Alves (2005), Moita (2007), entre
outros no cenário brasileiro, e no contexto internacional, vem investigando os
jogos eletrônicos como espaços de diferentes aprendizagens.
Os jogos eletrônicos possibilitam interagir, pensar, construir conhecimentos,
além de oferecer uma maneira diferenciada de imersão em contextos
históricos, políticos, econômicos e sociais próximos e/ou distantes do seu
cotidiano, provendo maneiras

de vivenciar e experimentar diferentes

realidades nessa cultura da simulação. Nesse contexto que Turkle, citada por
Alves (2005), psicóloga do MIT, aponta para uma cultura diferenciada daquela
vivida há mais de 25 anos. E sobre a interação de crianças com os jogos
eletrônicos, ela afirma que
Quando as crianças de hoje estão em frente de um videogame, existe contato
entre a criança física e a máquina física. Mas existe igualmente outro tipo de
contato: entre a cultura da criança e uma cultura da simulação. (TURKLE
apud ALVES, 2005, p.37)

Mesmo em 1989, a autora já nos fala algo que é tão atual. Essa cultura da
simulação, presente nos jogos eletrônicos, é vivenciada por crianças e
adolescentes que interagem cada vez com mais frequência com essas mídias,
estabelecendo diferentes relações, produzem conhecimento e criam seus
próprios hipertextos.
Em um dos seus trabalhos chamado "Video games and the future of learning" 5,
Shaffer, Squire, Halverson e Gee (2004) nos convidam a olhar atentamente
para os jogos eletrônicos e suas potencialidades:
Olhe para os jogos eletrônicos, porque eles criam novos mundos sociais e
culturais: mundos que ajudam as pessoas a aprender integrando pensamento,
interação social, e tecnologia, tudo a serviço de fazer as coisas que lhes
interessam. (p.3)6
5

Tradução própria: Jogos eletrônicos e o futuro da aprendizagem.
Tradução própria: Look at video games because they create new social and cultural worlds: worlds that
help people learn by integrating thinking, social interaction, and technology, all in service of doing things
they care about.
6
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Esses autores também acreditam que os jogos eletrônicos estão mudando as
formas de aprender, apresentando novas formas de ter acesso a informações.
Em outro momento, afirmam que os videogames
são poderosos contextos para aprendizagem porque eles tornam possíveis
criar mundos virtuais, e por agir em tais mundos torna possível desenvolver a
compreensão situada, práticas sociais efetivas, identidades poderosas,
valores/metas compartilhados, e maneiras de pensar importantes
comunidades de prática.7 (SHAFFER, SQUIRE, HALVERSON E GEE, 2004,
p. 11).

Na interação com os games, os jogadores atuam como interatores na
construção de diferentes formas de ensinar e aprender. Os games atuam num
contexto carregado de significados que são construídos socialmente, dando
sentido às imagens, sons e narrativas. Nesse espaço os jogadores não
apenas assimilam o que veem e ouvem, mas constroem e recriam sentidos,
acrescentando suas questões subjetivas construídas ao longo de sua história.
(MOITA, 2007).
Segundo

Espinoza,

Gómez

e

Albajes

(2011),

existem

duas

razões

fundamentais para estudar os jogos eletrônicos: a primeira é que “o estudo dos
videojogos significa o estudo dos processos de produção de significado”8
(p.253). Citando Scheff (1990), ao levar um jogo para a sala de aula, constróise uma situação cujo objeto é provocar uma conduta simbólica, um diálogo
como a construção de um conteúdo a partir da construção de uma relação. A
segunda razão para estudar os jogos em sala de aula consiste em que a
estratégia do ensino (docente) está relacionada diretamente com o ato de
jogar, e o ato de jogar é também uma atividade de aprendizagem.
O ato de jogar nos remete ao conceito de ludicidade e estado lúdico do sujeito.
Segundo Luckesi (2007), a ludicidade não está relacionada exclusivamente
com o ato de brincar e/ou jogar, visto que para o autor, o estado lúdico deriva
das nossas ações enquanto sujeitos ativos. No entanto, considerando que
7

Tradução própria: "We have argued that video games are powerful contexts for learning because they
make it possible to create virtual worlds, and because acting in such worlds makes it possible to develop
the situated understandings, effective social practices, powerful identities, shared values, and ways of
thinking of important communities of practice."
8
Texto original: “el estudio de los videojuegos significa el estudio de los procesos de produción de
significado”.
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jogar é uma atividade recreativa, esta pode ser considerada lúdica, na medida
em que possibilita aos sujeitos um estado lúdico.
Em outras palavras,
As atividades educativas, recreativas, psicológicas, culturais, que nos são
propostas e que são denominadas de “lúdicas”, somente serão lúdicas para
nós se propiciarem ou estimularem um estado lúdico dentro de nós. Caso não
promovam o despertar desse estado, efetivamente não são lúdicas, ainda que
externamente elas possam, de modo histórico, sociológico ou psicológico,
serem denominadas de lúdicas. (LUCKESI, 2007, p.16).

Educativo por si mesmo, o jogo eletrônico com sua trilha sonora e cenários
atrativos, carrega em si um grande potencial lúdico, especialmente quando
associado ao divertimento e prazer proporcionado aos indivíduos, que movidos
por diferentes interesses, interagem com essas mídias e se entusiasmam ao
lutar e vencer os obstáculos que encontram no caminho.
Ao entrar em contato com essas mídias, que com o passar dos anos, vem
ganhando narrativas mais complexas, gráficos mais elaborados, criando
espaços para a subjetividade, e estimulando os gamers a produzem conteúdos
dentro dos próprios jogos, os jogadores se sentem desafiados a exercerem a
autoria durante sua imersão nos games. Para Alves
a possibilidade de criar caminhos e cenários inexistentes, nos quais o jogador
utiliza conteúdos que permeiam seu imaginário para construir narrativas que não
estão predefinidas, caracteriza a interatividade, o que potencializa a imersão em
um universo de histórias em que o player ocupa o papel de interator. (2005,
p.66)

Os games, inseridos nesse contexto de mudanças das tecnologias e mídias
digitais, estão presentes no cotidiano de crianças, adolescentes e adultos,
que passam

horas

interagindo

com

essas

mídias,

que

contribuem para a construção de novos saberes, além de possibilitar o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e favorecerem a aprendizagem
de diferentes conteúdos escolares.
Sobre o desenvolvimento de habilidades ampliadas no contato com os jogos
eletrônicos, aponta-se as contribuições dessas mídias no desenvolvimento da
memória, da concentração e do raciocínio lógico. Para Gros (1998), os games
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estimulam a criatividade, contribuem no desenvolvimento das capacidades de
reter informação, na formulação de hipóteses, na experimentação, além da
necessidade que o jogo nos impõe de tomar decisões.
Essas habilidades, quando associadas com o contexto dos sujeitos, que
passam por diferentes situações que exigem tais posturas (tomada de
decisão, criação de hipóteses, resolução de problemas, criatividade diante
das situadas em que deparam), são evidenciadas por diferentes estudos, que
buscam

outros

espaços

de

potencialização

e

desenvolvimento

de

habilidades, sejam elas cognitivas ou não.
Embora essas habilidades também possam ser potencializadas em outros
espaços, destacamos essas contribuições na interação com os jogos, em
especial os jogos eletrônicos, devido o seu caráter interativo e imersivo que
fica evidente pela forma como o jogador interage com o cenário, com os
personagens, e assume o papel de um deles, na maioria das vezes, e as
possibilidades de ser autor nesses espaços.
Para Murray, “a experiência de usar objetos e vê-los funcionar como
deveriam

em

nossas

próprias

mãos”

(2003,

p.113)

caracteriza

a

interatividade. Quando mais nos sentimos parte do jogo, podendo alterar os
fatos e contribuir diretamente na sua dinâmica, nos sentimos mais imersos na
sua história.
Atuando e se autorizando em espaços que propiciem a interatividade, os atores
sociais aprendem e constroem significados ao que descobrem, compartilham e
aprendem em grupo.
Sobre a aprendizagem e a relação com o jogo, Vygotsky (1991) afirma que o
jogo assume um papel importante na vida da criança, na medida em que o jogo
pode atuar na ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) desses sujeitos. Para
ele, a ZDP delibera as “funções que ainda não amadureceram, mas que estão
em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão,
presentemente, em estado embrionário" (VYGOTSKY. 1984, p. 97).
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Em outras palavras, a ZDP simboliza a distância entre o nível de
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Ou seja, a
diferença entre o que a criança desenvolve ou consegue realizar sozinho, de
modo independente, e as situações em que a criança precisa da ajuda do outro
para resolver.
Os jogos eletrônicos, nesse contexto, podem contribuir no desenvolvimento dos
sujeitos na construção do conhecimento de forma autônoma, segura, visto as
variadas situações que pode lidar nas suas narrativas, buscando com o outro e
com o jogo criar estratégias e resolver os problemas que aparecem.
Diante das potencialidades dos jogos eletrônicos, conforme descrito
anteriormente e as atuais demandas societárias no que se refere ao uso das
TIC nos contextos educativos, se torna ainda mais claro a importância dos
jogos eletrônicos invadirem outros espaços, como a Universidade.
O desenvolvimento de ações voltadas para a formação dos licenciandos,
futuros professores, e a investigação sobre jogos eletrônicos enquanto
dispositivos de aprendizagem se configura como possibilidade para
compreender a formação de licenciandos mediada por essas mídias, que
trazem no seu processo de construção e mediação características e
elementos que consideramos fundamentais nos processos formativos,
inclusive na Universidade.
Nos referimos ao potencial lúdico dos jogos, bem como seu caráter imersivo,
interativo, que podem favorecer um currículo construído e aberto a constantes
transformações, atendendo à demanda dos licenciandos, ressaltando
diálogos entre diferentes áreas do conhecimento, autorizando os que o
constituem.
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3.

JOGOS

ELETRÔNICOS

E

FORMAÇÃO:

SUAS

RELAÇÕES

NA

CONTEMPORANEIDADE
3.1. Formação: um conceito historicamente ressignificado?
A discussão teórica sobre o conceito de formação e sua compreensão nos
meios educacionais e na vida humana provocaram inquietações pela ausência
de grandes referenciais que abordassem a formação dentro de um contexto
situado e referenciado, e uma aprendizagem significativa para àqueles que
estão em constantes processos formativos.
De derivação latina, o conceito de formação está relacionado a formatio. Ação
ou efeito de formar ou de se formar – dar forma a/constituir algo. A palavra
formação veio, durante muitos anos, comumente utilizada para se referir
treinamento profissional, ensino e até mesmo educação.
Diferentes abordagens acerca do conceito de formação já foram discutidas e
defendidas por diferentes autores, a exemplo de Domincé (2006, 2012),
Macedo (2002, 2009, 2010, 2012), Garcia (1999), Josso (2002), Honoré (1980),
Larossa (2013, 2010), entre outros. Em um resgate histórico do conceito de
formação, observa-se que este vem sofrendo algumas alterações, e
constantemente vem associado a etapas do percurso de estudantes nos
espaços formais de ensino e aos componentes curriculares vinculados a esses
espaços e ao que se pretende ensinar, “formar” e aprender. Os referenciais
teóricos comumente agregam à formação o que é exterior ao sujeito,
estritamente associado a ação ou atividade que ocorre nas instituições de
ensino.
Utilizado para se referir à educação, aprendizagem escolar, ensino ou com fins
de treinamento, a palavra formação é muito associada ao meio acadêmico, e
assume diferentes significados quando está presente nos cenários políticos e
nos programas de governo, bem como quando estão envolvidos recursos
financeiros voltados para a formação contínua e/ou permanente, especialmente
de professores.
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A palavra formação vem comumente associada também a: formação
continuada, formação de professores, formação reticular, formação continuada
de professores, formação permanente, formação docente, formação humana,
formação profissional, entre outros, o que dificultou encontrar bases teóricas
que fundamentassem apenas o conceito de formação.
Os conceitos relacionados à formação profissional atribuem á esta formação o
objetivo de adequar o conhecimento e as habilidades dos trabalhadores,
especialmente os professores, a aquisição de novas competências a partir do
reconhecimento dessa necessidade. Nos cursos de formação profissional e/ou
continuada, busca-se uma educação permanente profissional.
No entanto, embora sejam evidenciados a relevância desses cursos de
formação profissional por contribuir nos modos de ser, pensar e refletir dos
professores e suas práticas docentes, esse cursos fragmentam a vida do
professor ao separar o profissional da vida pessoal, desconsiderando o
docente enquanto sujeito social. Comumente o material do curso é elaborado
com antecedência, sem conhecer o perfil do professor, suas demandas, suas
experiências e inquietações, se limitando a treinos e técnicas para serem
executados nas escolas; ou então, se reduz a debates sobre a mecânica e
organização do currículo e modelos didáticos de ensino.
Larossa (2002) em seu texto Notas sobre a experiência e o saber da
experiência, nos convida a refletir sobre o sujeito que está em formação
permanente, que passa cada dia mais tempo na escola e na universidade, mas
anda cada dia com menos tempo, considerando nossas vivências cada vez
mais

pontuais

e

fragmentadas,

devido

à

velocidade

com

que

os

acontecimentos e informações nos são dadas. Acrescenta-se também a
constante busca pelo novo, pela novidade, pelo consumismo e acesso
constante de diferentes mídias e fontes às informações em tempo
real,características do mundo moderno.
Para Larossa, o sujeito da formação permanente e acelerada
é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria, um
sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o tempo, que
não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o passo veloz do que se
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passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por essa obsessão por
seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo. (2002, p.23)

A formação adota diferentes concepções e construções, a depender do ponto
de vista de quem estuda e busca compreender esse processo, levando em
consideração também o contexto histórico e cultural da época. Sobre diferentes
pontos de vista acerca do que consideramos e chamamos de formação, Garcia
afirma que
a formação pode ser entendida como uma função social de transmissão de
saberes, do saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em benefício do sistema
socioeconômico, ou da cultura predominante. A formação também pode ser
entendida como um processo de desenvolvimento e de estruturação da
pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de
possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos. (1999, p. 19)

E por último, complementa: “é possível falar-se da formação como
instituição1, quando nos referimos à estrutura organizacional que planifica e
desenvolve as actividades de formação.” (GARCIA, 1999, p. 19)
Honoré (1980), tratando a formação para algo, a concebe associada a alguma
atividade, considerando que é a “interexperiência do contexto humano o que
constitui o solo, o centro da gravidade da formação, qualquer que seja a sua
forma.”(p.26). Honoré defende o uso do termo formática para se referir a área
do conhecimento que discute as questões e problemáticas relativos a
formação.
Outro conceito que destacamos aqui é o de ação formativa ou ação de
formação, que está vinculado a intencionalidades de mudanças. Para Garcia
(1999), umas das características peculiares das ações de formação é que
estas se desenvolvem dentro de um contexto específico, apoiada numa
organização material e com determinadas regras de funcionamento. Assim,
para que uma acção de formação ocorra, é preciso que se produzam mudanças
através de uma intervenção na qual há participação consciente do formando e
uma vontade clara do formando e do formador de atingir os objectivos
explícitos.(GARCIA, 1999, p. 21).

Esse cenário caracterizado por ações formativas propiciadoras à formação
dentro do contexto humano possibilitam situações de aprendizagem que
1

Grifos em negrito do próprio autor.
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contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos que formam e se formam
mutuamente.
Valoriza-se, então, a formação como um espaço de mudança. Esse caminho
de mudança defendido por Garcia (1999), se levado em consideração a
formação como um caminho percorrido pelos próprios sujeitos, os atores
sociais, esse conceito de formação vai assumindo um caráter transformativo e
de aprendizagem desses atores sociais.
Embora o conceito de Garcia (1999) evidencie mudanças a partir da
participação dos formandos, estabelecendo relações com o “formador”,
destacamos aqui um elemento apontado por alguns autores, como Macedo
(2010), Larossa (2002, 2010) e Domincé (2006, 2012), para pensar os
processos formativos numa dimensão social do desenvolvimento humano: a
experiência.
Esses autores defendem a experiência como elemento de grande relevância
nos processos formativos, compreendendo sua capacidade de transformação
dos sujeitos. Ou seja, a formação como fenômeno inerente ao sujeito,
valorizando as experiências dos atores sociais.
Para Larossa, situado na fenomenologia, “a experiência é o que nos passa, o
que nos acontece, o que nos toca”. (2002, p.21). As experiências são
singularizadas pelos sujeitos, e ao nos passar, essas experiências nos formam
e nos transformam, visto um componente fundamental da experiência: sua
capacidade de formação ou transformação. (LAROSSA, 2002).
Nesse contexto, a experiência atua como elemento fundante dos processos
formativos (MACEDO, 2010). E embora a proposta desse trabalho não seja
evidenciar a experiência na formação, ou seja, colocá-la como eixo principal
para compreender a formação dos licenciandos, consideramos relevante essa
discussão e a necessidade de experiências formativas, levando em
consideração os saberes e atividades que nos formam, bem como o objeto de
pesquisa, os jogos eletrônicos, que por si só, proporcionam experiências
formativas aos jogadores.
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A formação, segundo Macedo, ocorre “num Ser concreto, numa existência
concreta, numa experiência concreta, num cenário sociocultural referenciado”
(2010, p.53), entendendo que “toda formação implica numa vida de objetivos e
responsabilidade existenciais e sociais.” (MACEDO, 2010, p. 53). Suas ideias
corroboram com a compreensão de Domincé, de que “o processo de formação
torna-se uma longa busca de si em um mundo que demanda uma forte
consistência pessoal para enfrentar os desafios que cada um deve encarar na
sociedade atual.” (DOMINCÉ, 2006, p. 345).
A valorização do saber da experiência na formação, com destaque para a
formação dos professores, é defendido também por Novoa, que ressalta não
ser a experiência por si só formadora. Para o autor, formadora é a reflexão
sobre a experiência, “elas formam num contexto em que é possível refletir
sobre essas dinâmicas e transformar a experiência num material de formação e
num material de reflexão [...]”. (NOVOA, 2010)
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos, ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.
(NOVOA, s/d, p. 13)2

A reflexão possibilita aos atores sociais que estão em constante formação
conhecer com mais profundidade seu contexto no mundo e as maneiras/modos
de agir sobre ele, buscando assim, a consolidação de transformações do
mundo. A atividade reflexiva nos permite continuar nosso caminho de formação
na aprendizagem. "Ao aprender e formar-se, fundamental é construir pontos de
vista, atitude criticamente reflexiva." (MACEDO, 2010, p.226).
Dessa maneira, a formação não acontece por acumulação de conhecimentos
adquiridos dentro da Universidade, nos mini-cursos, entre outras atividades
acumulativas, mas por meio dessa reflexão e reconstrução da identidade
pessoal.

2

Ano
de
publicação
não
encontrado.
Artigo
disponível
em
pdf.
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf Acesso em 24 de mar de 2013.
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Para Novoa (2010), o desenvolvimento pessoal contribui significativamente na
construção da vida do professor, já que
Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo
sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma
identidade, que é também uma identidade profissional. (NOVOA, s/d, p.13)

Ao

observarmos

as

expressões

“investimento

pessoal”,

“identidade

profissional”, ditas por Novoa, e suas relações com a experiência na formação,
inseridas num mesmo contexto, podemos aqui fazer uma crítica à dicotomia
ainda enraizada entre desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal,
como situações separadas na formação dos sujeitos.
A ênfase profissional dada aos programas de formação tende a eliminar outras
dimensões mais pessoais da vida adulta que vão desaparecendo
progressivamente dos espaços formativos. (DOMINICÉ, 2012,p.22-23)

A separação entre formação

pessoal e formação profissional

ainda

predominante em discursos teóricos, comumente associa a formação
profissional à organização curricular, didática e a outros modelos préestabelecidos. O caminho profissional (e acadêmico também) e pessoal
percorrido constituem, imbricados, a sua formação.
No entanto, não é esse cenário de imbricamento que percebemos em muitos
currículos escolares e universitários, inclusive nos programas de formação. Ao
enfatizar a atuação profissional dos sujeitos “em formação”, os currículos e
programas fragmentam a formação, e comprometem as possibilidades de
trabalhar e estimular as dimensões pessoais da vida de cada sujeito, que
acabam desaparecendo dos processos formativos.
É importante tecer alguns esclarecimentos acerca da proposta de discussão
teórica e reflexiva desse capítulo a fim de situar o leitor do que propormos
nesse capítulo teórico. Embora exista muito referencial teórico sobre formação
de professores, em diferentes perspectivas e contextos sociohistóricos, e
reconheçamos a relevância dessas perspectivas para compreender todo o
processo de construção desse conceito, este trabalho não visa apresentar os
diversos conceitos e finalidades atribuídos à formação, nem o levantamento e
aprofundamento desse referencial, visto que a discussão centrada aqui é de
formação numa perspectiva mais ampla, independente de estar diretamente
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relacionada com conteúdos ditos pedagógicos, situada no professor ou futuro
docente em formação na Universidade.
Embora compreenda a complexidade desse conceito e a dificuldade para
chegar a uma reflexão mais teórica e aprofundada sobre o mesmo,
percebemos que a nossa tradição pedagógica tem optado por localizar a
formação [...] ou no ensino como determinante de preparação ou capacitação, ou
no aprendizado como fenômeno pretensamente isolado, ou na educação, como
uma teoria e uma prática mais geral de orientação e organização das ações
formativas, ficando o sentido da formação, muitas vezes, como uma mera e
esperada consequência direta das ações e dos dispositivos educacionais.
(MACEDO, 2012, p.141)

Na nossa compreensão, a formação ocorre enquanto fenômeno interno do
próprio sujeito, que dentro de um contexto sociocultural provoca e constrói
novas relações com o outro, com o mundo em que convive, levando em
consideração questões de ordem econômica, política e social.
3.2. Formação e aprendizagem – aproximações teórico-reflexivas nos
processos formativos
Até aqui, falamos de formação, apresentando alguns pontos que são
relevantes para compreender a construção do seu conceito e os valores que
foram atribuídos ao sujeito que é formado. Dando continuidade a essas
discussões, colocamos em evidência agora o conceito de formação que se
aproxima com o que consideramos ser os processos formativos, tomando
como ponto de partida a compreensão da formação como um fenômeno
configurado numa experiência profunda e ampliada do sujeito, que aprende
numa cultura através de suas intencionadas mediações. (MACEDO, 2010).
E a partir das suas intencionalidades, movido pelos desejos, defende-se neste
trabalho a formação enquanto uma proposta centrada na análise da mediação
dos jogos eletrônicos para a formação dos sujeitos na Universidade.
Essa compreensão rompe com a perspectiva da formação dos docentes que
não valoriza as vozes dos atores sociais no processo de aprendizagem,
segundo Hernandez (1998), vista numa visão prática e generalista das ações,
numa perspectiva utilitarista da formação, além de uma compreensão
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fragmentada das situações, favorecendo as descrenças dos professores
formandos sobre as possibilidades de mudança.
A formação admite, então, diferentes significados a partir de distintos focos e
dimensões em que é evidenciada. Neste trabalho, o significado da formação
situa-se dentro de um contexto social dos sujeitos. Logo, os resultados
alcançados, tomando como base que o sujeito se forma cotidianamente, e
respeitando

o

contexto

referenciado,

não

podem

ser

definidos

antecipadamente.
O processo de formação está pensado, melhor dizendo, como uma aventura. E
uma aventura é, justamente, uma viagem no não planejado e não traçado
antecipadamente, uma viagem aberta que pode acontecer qualquer coisa, e na
qual não se sabe onde se vai chegar, nem mesmo se vai se chegar a algum
lugar. (LAROSSA, 2010, p.52-53)

Desse modo, a experiência formativa seria, “o que acontece numa viagem e
que tem a suficiente força como para que alguém se volte para si mesmo,
para que a viagem seja uma viagem interior.” (LAROSSA, 2010, p.52-53).
E é justamente nessa “viagem” ou “aventura” que o sujeito realiza
descobertas de si e do mundo, produz sentidos ao que vive, aprendendo e
dando significado às aprendizagens, formando-se.
Conforme percebido nas referências e discussões realizadas, a formação não
é compreendida numa perspectiva reducionista, limitada a currículos
fechados, entendidos como matriz curricular e/ou disciplinas fragmentadas,
nem aos modelos técnicos e academicistas. Compreendida como um
processo do sujeito social, pode-se afirmar que todos nós estamos
“condenados” a aprender socialmente e culturalmente.
Estabelece-se

aqui

uma relação

dos

processos formativos com a

aprendizagem dos atores sociais, que está situada para além das
aprendizagens baseadas no currículo escolar – aprendizagem escolar, mas
configurada a partir de contextos significativos, em que o sujeito busca e é
desafiado a compreender a realidade em que vive.
A aprendizagem parte de desejos, interesses social e historicamente
referenciados, implicando em mudanças dos sujeitos e do seu meio. A
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aprendizagem só tem seu caráter formativo quando está acompanhada de
um ponto de vista, uma compreensão do que lhe acontece.
Para Macedo (2010, 2012), apoiado em Ardoino, uma aprendizagem
imbricada ao contexto curricular e formativo precisa passar pela compreensão
da aprendizagem enquanto alteração construída, seja nos âmbitos cognitivos,
intelectual, seja no afetivo. Para isso, o sujeito descobre novos meios de
pensar e fazer diferente; se transformar. Assim, aprender significa, também,
“entrar numa dinâmica relacional, apropriar-se de uma forma intersubjetiva,
construir, de forma autorreflexiva, uma imagem de si.” (MACEDO, 2012,p.07).
Esse longo processo de construção, mexe também com a construção da
identidade do sujeito em meio aos processos de aprendizagem, unindo o
sujeito à uma estrutura social mais ampla, estabelecendo relações entre o
mundo pessoal com o mundo “público”, com o outro, visto que na medida em
que o sujeito interage com o outro, é marcado e deixa nele suas marcas.
Para Hall (1997), na medida em que interagimos com o mundo, com as
estruturas sociais e suas dinâmicas, as representações culturais se
multiplicam, somos confrontados por muitas identidades com diferentes
formas e exigências.
Segundo este autor, a identidade significa:
[...] o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as
práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que
assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de discursos e, por outro lado,
os processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos
aos quais se pode “falar”. As identidades são, pois, pontos de apego temporário
às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós [...] (2001,
p.111-112 – grifos do autor)

Nessa perspectiva, percebemos a complexidade assumida pelas relações
sociais, que nos colocam uma identidade, muitas vezes, que somos forçados,
ou pressionados, a assumir em diferentes espaços sociais. Ressalta-se,
então, a importância da valorização das identidades dos sujeitos, que nos
processos formativos, a partir das aproximações estabelecidas entre o
pesquisador-formador com os formandos. Nisso incluem-se as produções
desses sujeitos, a revisão de conceitos pré-concebidos, suas falas e suas
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interpretações acerca do mundo.
Como falamos de formação em diferentes espaços, a compreensão de
formação não está, necessariamente, limitada a uma atividade educativa. Seu
conceito é ampliado, e fortalecido nas bases do sujeito enquanto ator social,
sujeitos humanos.
A compreensão pelo próprio aprendente das dinâmicas que constituem o seu
processo de formação dá aos processos de aprendizagem e de conhecimento
uma “consistência”, uma “coluna vertebral” que reforça a energia psíquica e
afectiva do aprendente, o seu sentimento de coerência e sua disponibilidade para
aprendizagem propriamente dita. [...] Para o aprendente, compreender o que está
em jogo da sua identidade em devir numa aprendizagem [...] é colocar os
processos de aprendizagem e de conhecimento simultaneamente em relação
com as aquisições do passado com as mudanças que preparam um futuro mais
ou menos próximo. (JOSSO, 2002, p.186)

Esses processos de aprendizagem quando “atualizados” com as demandas e
discussões atuais, especialmente aos estudos e pesquisas sobre as TIC e
aprendizagem, favorecem aos sujeitos possibilidades de se prepararem com
mais eficácia para o futuro que exige deles outras habilidades, mas que não
se resume a isso. Exige também, para uma boa aprendizagem, momentos de
reflexões acerca do conhecimento que é acessado, do que se aprende e
como se aprende.
A formação precisa, assim, estar “antenada” aos processos de inovação, visto
que “esses processos portam os desafios postos para formação pelas
necessidades sociotécnicas e suas demandas.” (MACEDO, 2010, p.93). Esse
atual contexto socioeducacional caracterizado pela forte presença das TIC
desafiam não somente os processos formativos, mas também os currículos.
Ressaltamos aqui que, embora a formação de professores não seja o foco da
nossa discussão, visto que o público que participou do Curso não se limitou a
pedagogos em formação (na graduação), abordamos em alguns momentos a
formação ligada à vida docente, pois sua presença é muito forte nas leituras e
registros feitos sobre formação e por estarmos situados em um Departamento
de Educação, pensando em propostas que contribuam para a formação dos
licenciandos desse espaço. Além disso, tivemos na pesquisa a presença de
atores sociais que já exercem ou exercerão a docência. Compreendemos a
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formação de professores como uma atividade que nunca cessa de experiências
concretas e aprendizagens significativas da vida humana.
3.3. Currículo e formação: conceitos e espaços relacionados à formação
docente
Não temos dúvida que a Educação passou e vem passando por alterações na
sua

construção,

recebendo

contribuições

de

distintos

profissionais.

Pesquisadores e docentes de diferentes áreas do conhecimento vem
estudando questões relacionadas aos processos educativos ou à formação dos
sujeitos, relacionando essas questões ao currículo.
Inserida nesse cenário, a formação dos futuros docentes corre o risco de ser
marcada por contribuições de profissionais que não são, necessariamente,
professores, logo, não vivenciaram a experiência da docência, não exerceram
essa profissão antes.
Considero fundamental a formação docente ocorrer mediada por profissionais
que atuam ou já exerceram a experiência da docência em outros espaços,
além da Universidade, a fim de que seus discursos se fundamentem e
contribuam na formação dos licenciandos, futuros docentes.
Novoa (2010), em uma palestra realizada para professores, discute formação
de professores e profissão docente, traz uma ideia que norteia sua
compreensão sobre a formação de professor: “Passar a formação de
professores para dentro da profissão”. Para ele,
se deixarmos a formação de professores ao cuidado de outros profissionais,
perdemos o núcleo central do que é a vida da profissão e o que é o futuro da
profissão, e transformemos numa profissão a curto prazo, meramente técnica,
meramente de pessoas que não tem uma capacidade de pensamento autônomo
e que estão dependentes de um conjunto de outras pessoas, de outros grupos,
de outros profissionais. (NOVOA, 2010)

Sua

colocação

é

pertinente,

levando

em

consideração

também

as

contribuições de outras áreas ao campo da Educação, de modo que a essência
da profissão docente não seja colocada em segundo plano ou diminuída.
Destacamos as contribuições desse autor na nossa discussão sobre formação
docente, visto sua relevância para pensar esse fenômeno na profissão
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docente. Sua abordagem da formação docente distancia-se da vida acadêmica,
e defende uma perspectiva centrada no terreno profissional, valorizando o m
desenvolvimento pessoal dos sujeitos. Uma formação deve estimular uma
postura crítico-reflexiva, fornecendo meios para a construção da autonomia e
dinâmicas de auto-formação participada.
Urge por isso, (re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e
profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de
formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida. (NOVOA,
s/d, p. 13)

Para os professores, “produzir” a vida da sua profissão está nas relações
estabelecidas entre os caminhos trilhados da vida profissional e pessoal. Os
saberes da profissão se imbricam, em muitos momentos, na confluência entre
variadas fontes, como àquelas advindas dos saberes construídos no individual
e no coletivo com outros atores sociais, das instituições formais de ensino e
dos espaços formativos “não formais”.
Independente da valorização da experiência profissional em detrimento da
experiência acadêmica, necessitamos discutir a formação que acontece na
Universidade, que assim como em outros espaços pedagógicos e formais de
ensino, perpassa pela necessidade de compreender como os currículos estão
abertos (ou não) para processos formativos significativos aos atores sociais,
considerando que
o currículo se mostra nas suas complexas dinâmicas, perspectivas e dimensões,
evidenciando o fato importante de que a sociedade faz o currículo e o currículo
com seu papel socioeducacional configurador da informação, do conhecimento e
da formação, dialeticamente, faz a sociedade. (MACEDO, 2012, p.136-137).

Corre-se o risco de afirmar que o atual currículo escolar, distanciado dessa
perspectiva que relaciona diretamente o currículo com as complexas dinâmicas
da sociedade, dificilmente atende às necessidades do seu público, os atores
sociais, pois concebe o conhecimento fragmentado e organizado por
disciplinas, separado pelas diferentes áreas do conhecimento. Esses fatores
comprometem uma aprendizagem significativa, e consequentemente processos
formativos que contemplem a valorização das experiências e histórias de vida
dos sujeitos como elementos norteadores para a aprendizagem.
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Essa aprendizagem dos sujeitos que constantemente estão em formação não é
estática nem mecânica, mas se constitui na dialética ator social-grupo social,
de modo processual, contínuo, em que o sujeito funda a sua aprendizagem e
constrói o conhecimento articulado com outros.
Assim, o currículo tem nas suas bases a autonomia, a flexibilidade e abertura
para constantes mudanças na sua estrutura, que não pode ser rígida e
fechada, mas aberta a construção do conhecimento em grupo, contextualizado.
Lima Júnior (2005), concebe o currículo como um labirinto virtual, em que não
devemos nos importar apenas com a não-linearidade, mas também em
possibilitar constantes processos de criação e construção do próprio caminho,
tomando como base os interesses, demandas e necessidades.
O currículo se configura mediante os conhecimentos e valores direcionados
para uma determinada formação, se constituindo como “o principal artefato de
concepção e atualização das formações e seus interesses socioeducacionais.”
(MACEDO, 2012, p.25)
A partir do conceito de formação apresentado nesse trabalho, o currículo não
representa uma única trajetória a ser trilhada pelos sujeitos, mas atua enquanto
produção de sentido e significados, cujas trajetórias não seguem uma estrutura
rígida, mas contextualizadas.
Inseridos nesse contexto, para que os jogos eletrônicos contribuam para o
processo de ensino-aprendizagem, de modo especial na Universidade,
ratificamos que o currículo precisa ser repensado, desde a concepção que lhe
é atribuída até sua elaboração, que muitas vezes silencia a sua comunidade no
seu processo de construção.
Segundo Ferreira e Souza,
A utilização das TICs, numa perspectiva transformadora e produtora de novos
saberes, não combina com o atual currículo escolar, que concebe o
conhecimento organizado de forma disciplinar e separado por áreas específicas.
(2011, p.74)

O modelo disciplinar do currículo repercute na prática um esvaziamento do
professor na construção do currículo, já que este modelo “age de forma a
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silenciar e marginalizar formas alternativas” e ao professor cabe ser um
“distribuidor técnico do currículo definido por outras pessoas.” (MACEDO, 2002,
p.60), sem sua construção junto a comunidade escolar.
Sobre o distanciamento do currículo escolar produzido e o que é ensinado na
escola e o que os estudantes aprendem fora dela, Muñoz discute sobre os
conhecimentos que os alunos constroem dentro e fora das escolas, afirmando
que elas não se mostram “capazes de suprir as necessidades e ânsias de
aperfeiçoamento das novas competências adquiridas por estes estudantes em
seus mundos vividos.” (2010, p.15)
Essa realidade, também presente no contexto da formação docente, evidencia
que os cenários culturais dos alunos, futuros docentes, e professores não
dialogam em contextos comuns, dificultando uma formação e práticas
autênticas a Universidade.
Dessa maneira, defendem-se aqui os direcionamentos para uma formação na
Universidade que valorize a presença das TIC, a exemplo do computador, dos
dispositivos móveis e dos jogos eletrônicos, como elementos que constituem a
sociedade e as suas relações, considerando as alterações que as mídias
digitais nos produzem.
Podemos estabelecer algumas aproximações teóricas-reflexivas com a
proposta de uma teoria que pensa o currículo tomando como base o conceito
da multirreferencialidade, uma perspectiva que tem na sua essência um olhar
para a heterogeneidade nas práticas sociais, logo, na formação do ator social.
Do ponto de vista prático,a multirreferencialidade é, primeiro de tudo, o fato de a
heterogeneidade radical aparecer em toda situação, em toda emergência do ator,
quer seja uma situação escolar onde as perspectivas do aluno, dos professores,
da instituição educativa, dos familiares não poderiam tornar-se homogêneas, quer
seja em uma situação de formação, onde formado, formador e demandante da
formação devem confrontar suas perspectivas. (BERGER, 2012, p.26)

As contribuições de pensar um currículo na Universidade multirreferencial,
ultrapassando modelos técnicos e rígidos para a formação docente, buscando
um trabalho que valores os saberes e a construção de si e do mundo num
referenciado político e socialmente.
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uma leitura plural de seus objetos, sobre diferentes pontos de vista, que implicam
tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições exigidas,
em funções de sistemas de referências distintos, considerados, reconhecidos
explicitamente como não-redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos.
(MACEDO, 2002, p.23)

São fundamentais, então, momentos de reflexões teóricas e interação com os
jogos eletrônicos, objeto central nesta pesquisa, para que o currículo atue,
então, como espaço de interesses formativos, com suas intencionalidades e
sentidos

que

contribuem

para

processos

significativos

de

formação,

valorizando as demandas e os processos de autoria dos sujeitos, que já
interagem, em diferentes níveis de interatividade, com as tecnologias da
informação e comunicação.
Sugerem-se, então, propostas e novas maneiras de desenvolver e solucionar a
problemática da formação de professores, diante do reconhecimento das
deficiências científicas e pobreza dos programas atuais de formação docente e
os conceitos que os envolvem (NOVOA, 2010), especialmente no meio
Universitário e nas escolas da rede pública.
Em pesquisas feitas sobre o que vem sendo desenvolvido recentemente para
formação docente, diante do surgimento e efervescência das mídias digitais,
incluindo os jogos eletrônicos, destacamos o material produzido pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura),
intitulado Alfabetização midiática e informacional – currículo para a formação
de professores, lançado em abril deste ano a versão em português. Esse
material apresenta a abordagem de um Currículo de Alfabetização Midiática e
Informacional para Formação de Professores, apresentando-os como os
principais agentes de mudança. (UNESCO, 2013, p.11). Inter-relacionadas,
suas três áreas temáticas centrais, dentro da proposta curricular são: o
conhecimento e a compreensão das mídias e da informação para os discursos
democráticos e para a participação social, a avaliação dos textos de mídia das
fontes de informação, e a produção e o uso das mídias e da informação.
Segundo informações disponíveis no material desenvolvido, o currículo da AMI
(Alfabetização Midiática Informacional), na busca por auxiliar na formação dos
professores, apresenta algumas abordagens consideradas relevantes neste
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trabalho: ética na mídia e ética na informação; a abordagem sobre os padrões
internacionais, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
liberdade de informação; processos de busca, acesso e definição das
necessidades

informacionais;

como

entender,

organizar

e

avaliar

as

informações acessadas e disponíveis, incluindo a confiabilidade das fontes; uso
de informações para a tomada de decisões na vida pessoal, social, econômica
e para a resolução de problemas.
As abordagens. apresentadas pela UNESCO, tem um direcionamento voltado
para questões técnicas e aspectos voltados para a segurança e direitos
autorais no meio digital e informacional. Consideramos pertinente a abordagem
de questões gerais e comuns na discussão sobre mídias, ética e segurança no
meio digital. No entanto, associada a essas abordagens, considera-se
fundamental a valorização das questões específicas de cada grupo social no
seu processo formativo, a partir do currículo já construído pelos atores sociais.
Nesse contexto, as práticas voltadas para os processos formativos nas
instituições de ensino, sejam elas escolas, centros de formativos, e neste
trabalho especialmente as instituições de nível superior precisam levar em
conta os sujeitos da aprendizagem, aqueles que fazem parte do processo de
ensinar e aprender, participam ativamente do processo de construção do
conhecimento, tendo maior liberdade na tomada de decisões sobre as
informações e as fontes de acesso, elaborando seus próprios conceitos sobre
as situações que lhes cercam.
3.4. Jogos eletrônicos enquanto dispositivos na formação docente
Os jogos eletrônicos, como discutido no capítulo anterior, se constituem como
potencializadores para o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando
diferentes maneiras de aprender num contexto significativo diante das atuais
dinâmicas societárias e a forte presença das TIC nas mesmas.
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A partir dessa afirmação baseada em pesquisas desenvolvidas anteriores com
os

jogos

eletrônicos3,

evidenciando

as

contribuições

dessas

mídias,

defendemos neste trabalho os jogos eletrônicos enquanto dispositivos de
aprendizagem na formação dos atores sociais.
Segundo Macedo, é em Foucault, em 1970, que encontramos pela primeira vez
a ideia de dispositivo como “um conjunto de ações capazes de organizar suas
análises sobre práticas humanas historicamente regimentadas.” (2010, p. 109)
Ao centrar a formação dos licenciandos no seu próprio desenvolvimento,
valorizando suas construções, os jogos podem atuar como mediadores na
formação docente, atuando como dispositivos formativos. Para Deleuze,
filósofo, a partir dos estudos de Foucault,
todo dispositivo se define por seu teor de novidade e criatividade, o qual marca
ao mesmo tempo sua capacidade de transformar-se ou de fissurar-se e em
proveito de um dispositivo futuro. (1990, p.159)

Os jogos eletrônicos, enquanto dispositivos, possibilitam a mobilização do
pensamento, fazendo com que o jogador estabeleça relações das situações
vivenciadas no jogo com sua vida, suas experiências, num cenário propício à
criatividade e a espaços de aprendizagem e formação dos sujeitos.
Diante desse contexto caracterizado pela forte presença das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) nas dinâmicas societárias, é necessário
pensar em mudanças no ambiente educacional, tanto em espaços escolares,
ambientes não-escolares, como em contextos formativos na Universidade, de
modo a promover o desenvolvimento de propostas e iniciativas que possibilitem
diferentes e novas formas de aprender e produzir conhecimento, por meio da
construção de aprendizagens e reflexões que partem das próprias práticas
formativas dos sujeitos graduandos em diferentes espaços de interação com as
tecnologias digitais.
Em pesquisas feitas sobre os programas de formação voltados para os cursos
de Licenciatura, especialmente Pedagogia, observa-se que as iniciativas
3

Nos referimos às pesquisas de autores como Alves (2005), Moita (2007), bem como as pesquisas em
nível de Mestrado e Doutorado que o Grupo Pesquisa Comunidades Virtuais desenvolve.
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muitas vezes não apresentam um caráter interventivo, se limitando a pequenos
cursos, oficinas de formação continuada de professores, com duração entre 20
e 80 horas, não possibilitando espaços para reflexões críticas e o alcance dos
objetivos das atividades de formação. Um exemplo de formação continuada
com maior carga horária foi o projeto Mídias na educação do TV Escola 4,
Segundo informações disponíveis no Portal do MEC, “Mídias na Educação é
um programa de educação a distância, com estrutura modular, que visa
proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes
tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e
impresso. O público-alvo prioritário são os professores da educação básica”.
No entanto,

é comum

em ações como

essa

a ausência

de

um

acompanhamento do que foi produzido e/ou alcançado durante e após o curso,
bem como a falta de um posicionamento crítico acerca da utilização das
tecnologias na educação, além da evasão também ser um fator que enfraquece
a continuidade desses programas.
Repensar a formação dos licenciandos dentro da Universidade, é repensar as
práticas formativas desenvolvidas dentro desse espaço, voltadas para esses
sujeitos, bem como a compreensão que se desenvolve sobre o conceito de
formação.
A presença dos jogos eletrônicos, enquanto ambientes imersivos, nos
processos formativos implica prendizagens significativas para os atores sociais,
visto que aprender é “descobrir novos meios de pensar e fazer diferente. [...] É
por isso que me arriscaria a dizer que o acto de aprender transformado em
“acto de investigação” poderia permitir aos aprendentes desenvolver a sua
criatividade, as suas habilidaddes [...]” (JOSSO, 2002, p. 184).
Dessa maneira, os games favorecem uma aprendizagem/experiência formativa
ampliada, contribuindo de maneira significativa para a aprendizagem de modo
contextualizado com os interesses dos que aprendem. Para Shaffer, Squire,
4

Informações
sobre
o
programa
disponíveis
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12333 Acesso em 27 de
out de 2012.
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Halverson e Gee (2004), a relação dos jogos com a aprendizagem se torna
valiosa

quando

são

significativas

e

contextualizada

social

e

epistemologicamente.
Os jogos eletrônicos foram propostos neste trabalho, então, como mediadores
na formação dos licenciandos, produzindo subjetividades, potencializando
assim, processos formativos significativos, criativos e autorizantes para os
sujeitos que interagem com essas mídias e constroem sentidos particulares a
elas.
Nessa lógica, a formação docente mediada por esses dispositivos formativos,
os jogos eletrônicos, cria espaços abertos para a produção de subjetividades e
autonomia, elementos importantes do processo de formação, visto que os
jogos possibilitam aos jogadores diferentes caminhos a serem seguidas e/ou
escolhidos pelos gamers na sua trajetória dentro do jogo, caminhos estes
carregados de escolhas muitas vezes difíceis ao jogador, que precisa ser ágil e
decidir estrategicamente suas ações no jogo; os jogadores precisam criar
cenários ou condições inacabadas, serem investigadores, levando em
consideração suas experiências de vida na sua formação no e pelo jogo.
Os jogos eletrônicos fomentam experiências (ESPINOZA, GÓMEZ, ALBAJES,
2011), situando os jogadores como autores, construindo o conhecimento em
espaços colaborativos entre os próprios gamers.
É assim que um dispositivo de formação deve ter o seu comparecimento
formativo marcado pelo dinamismo reflexivo da formação, pelas intinerâncias e
errâncias que percorrem, atravessam, juntam, relacionam, levando em conta a
experiência autorizante e reflexiva do processo de aprendizagem. (MACEDO),
2010, p.111)

A mediação dos jogos eletrônicos para a aprendizagem exige dos espaços
formativos novas configurações na construção do conhecimento e suas
mediações, de modo que essas mídias sejam reconhecidas enquanto espaços
abertos à formação, em diferentes amplitudes e sentidos, desde voltados para
a aprendizagem de conteúdos escolares até a formação de vida do sujeito.
De modo geral, apresentar uma proposta voltada para apropriação dos jogos
eletrônicos enquanto dispositivo para aprendizagem formativa necessita de

52

mudanças de paradigmas no atual contexto educacional que não atende às
demandas dos sujeitos da aprendizagem, imersos em diferentes ambientes de
aprendizagem não-escolares.
Em meio a esses desafios, o Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais vem
desenvolvendo nos últimos onze anos cursos de formação e ações formativas
para alunos, professores, voltados para discussão de jogos eletrônicos e suas
potencialidades para a aprendizagem. Essas atividades de formação
desenvolvidas pelo Grupo em parceira com escolas, núcleos de tecnologia,
como o NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) e a UNEB subsidiam as
propostas que o Grupo já desenvolve, retroalimentando sua equipe
multirreferencial, que busca a cada proposta produzida atender as diferentes
demandas e interesses da comunidade a quem se destina.
Destacamos aqui o curso intitulado “Conteúdos interativos e práticas
pedagógicas”, desenvolvido em 2011, cujo público foi 25 educadores do Núcleo
de Tecnologia Educacional (NTE) 17, da Secretaria de Educação do Município
de Salvador que atuam na formação de professores da rede pública de ensino.
O curso teve objetivo de subsidiar a estruturação de práticas pedagógicas que
dialoguem com o cotidiano dos alunos, contribuindo para a implementação da
cultura digital entre educadores que atuam na sala de aula da Rede Municipal
de Ensino, através de discussões e interação com diferentes interfaces
comunicacionais e produção de conteúdos interativos.
Em 2012, foi desenvolvido o curso “Dispositivos móveis

e educação:

desbravando possibilidades pedagógicas”, no Laboratório do Anexo III da
Secretaria Municipal de Educação para professores formadores do NTE 17.
Esse curso teve como finalidade contribuir para a implementação da cultura
digital a partir de reflexões sobre a mediação dos games e dispositivos móveis
na educação.
E mais recentemente, em 2013, o GPCV no DEDC-I realizou o curso “Cultura
da mobilidade e Educação: desvendando possibilidades pedagógicas”, cuja
finalidade foi sensibilizar os graduandos de Pedagogia para a construção dos
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sentidos pedagógicos em torno da interação com osdispositivos móveis no
contexto escolar.
Embora nosso foco nesse trabalho seja discutir a formação dos licenciandos na
Universidade, ressaltamos que não podemos centrar, no entanto, os jogos
eletrônicos apenas enquanto dispositivos para a formação na Universidade ou
em outros espaços formais de ensino, visto que esses espaços já se
constituem (ou deveriam constituir de maneira contínua) espaços formativos.
Muitas vezes essas instituições não conseguem atender as demandas do seu
público, não existindo uma articulação entre formando-formadores. E quando
essas discussões ocorrem, em muitos cenários não acontecem em paralelo
com experiências oportunizadas aos licenciandos, que precisam dialogar os
discursos teóricos com sua atuação profissional.
Diante dessa realidade que buscamos contribuir para os processos formativos
voltados para a apropriação da cultura dos jogos eletrônicos e suas
potencialidades pedagógicas na formação dos licenciandos, considerando o
papel fundamental que os próprios licenciandos tem na sua formação.
3.4.1 Processo formativo e jogos eletrônicos: fenômeno ainda em
construção
Discutimos neste capítulo o conceito de formação, tecendo algumas
aproximações ao que tomamos como base para a análise do sujeito na sua
formação enquanto ator social. Nossa maior aproximação é com o conceito
trazido por Macedo (2010) para pensar em processos formativos que
atendam as demandas sociotécnicas, pensando assim, em processos de
formação voltados para a inovação, desenvolvendo o senso crítico sobre a
utilização das TIC, em especial os jogos eletrônicos, nas práticas cotidianas,
suscitando diferentes aprendizagens.
Os processos formativos voltados para a inovação acontecem em ambientes
colaborativos, independente da sua formalidade. Como nos afirma Johnson,
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numa entrevista5, “o pensamento realmente inovador surge quando as ideias
cruzam fronteiras e se tornam multidisciplinares.”, não se limitando apenas a
um “domínio” especifico, mas construídas com novas conexões.
A partir dessas reflexões, como compreender, então, processos formativos,
de

modo

geral,

e

posteriormente

de

modo

mais

específico,

nas

Universidades? Como se constitui uma formação processual?
O termo processos formativos vem sendo utilizado na atualidade para se
referir, de modo geral, às praticas de ensino e aprendizagem, relacionando-as
com as teorias que as baseiam (as práticas de ensino), atreladas também a
formação educacional ou a docência. Apesar de utilizados com essas
atribuições, não se esclarece o que chamam de processos formativos, não
adentram nessa discussão quando falamos de formação, principalmente nos
contextos educacionais.
Ao pensarmos em algo processual, pensamos em algo que acontece em
fluxo contínuo. Para construir o que nos autorizamos a chamar de processos
formativos, partimos de algumas palavras e expressões: caminhada
formativa, aprendizagens significativas, rompimento com a linearidade e com
a fragmentação, além da constante ideia de continuidade.
Os processos formativos necessitam de um olhar para algo contínuo, uma
caminhada do sujeito, ator social, na vida. Ou seja, uma formação como
construção para a vida toda, uma vida com plenitude, que dar ao sujeito
sentidos a ela, sua existência e lhes possibilita transformações, independente
de quanto tempo seja necessário para essas transformações.
Pensar em processos formativos na Universidade é levar em conta o que
dialogamos até agora, evidenciando a sua continuidade para uma formação
valorada dos graduandos, que vai além do que é proposto aos alunos pelo
currículo, grade curricular.

5

A entrevista de título: “Devemos conhecer os segredos da inovação” está disponível em:
http://www.istoedinheiro.com.br/entrevistas/47795_DEVEMOS+CONHECER+OS+SEGREDOS+DA+I
NOVACAO Acesso em 15 de jun de 2013.
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O currículo, numa perspectiva multirreferencial, cria espaços para a
hipertextualidade, possibilitando, em diferentes espaços da Universidade, a
formação do graduando em perspectivas variadas, de acordo com seus
desejos.
A formação dentro da Universidade precisa valorizar as relações dos sujeitos
e a construção de suas aprendizagens, localizando os processos formativos
dentro de uma continuidade, e não de uma pontualidade, fragmentação,
“meios e partes”. Compreender que o ator social constrói sua formação com o
outro, no meio, e de forma contínua, possibilita aprendizagens nos processos
formativos de acordo com os interesses dos “formandos” e seu grupo social.
Na nossa pesquisa, compreendemos dentro dessa perspectiva os processos
formativos, defendendo uma concepção de formação como um conjunto de
dispositivos, nesses caso os jogos eletrônicos, que contribuem na formação
dos licenciandos.
Atendendo às demandas dos sujeitos, ampliamos o público do Curso, não
limitando apenas para graduandos do DEDC-I, como pensado anteriormente,
mas abrimos inscrições no site do Departamento para a comunidade externa.
São essas demandas e interesses que merecem atenção quando elaboramos
propostas de formação. O ponto de partida são os atores sociais, os
possíveis jogadores da pesquisa.
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4. DELIEANDO ESPAÇOS E CAMINHOS METODOLÓGICOS
4.1. Opção de pesquisa e método
A compreensão de que o aporte metodológico está diretamente relacionado
aos percursos que a pesquisa trilhará, considerando seus diferentes âmbitos, e
entendendo que a pesquisa acontece mediante o contato direto com a situação
de estudo, tomei como base para minha pesquisa a abordagem da pesquisa
qualitativa, com a mediação de alguns dispositivos de investigação, que serão
descritos no decorrer deste capítulo.
A escolha dessa opção metodológica se deu na busca por uma construção
teórica que valorize nas suas bases, questões de proximidade do pesquisador
com o contexto a ser investigado, considerando o espaço, pessoas e grupos
selecionados, criando situações em que fosse possível a escuta da história dos
sujeitos e grupos sociais envolvidos, compreendendo valores, símbolos e
significados construídos ao longo da sua itinerância.
O objetivo da pesquisa qualitativa não versa na produção, opinião e conclusões
mensuráveis de um determinado grupo, não tem o intuito de confirmar
hipóteses já previamente construídas, visto que as tentativas de iniciar
conclusões

escritas

sobre

os

fatos

e

dados

recolhidos

são

construídas/desenvolvidas durante a análise das informações recolhidos e
analisados com criticidade.
Autores como Bogdan e Biklen afirmam que
os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se
preocupam com o contexto. [...] Os locais têm de ser entendidos no contexto da
história das instituições a que pertencem. (1994, p.48).

Logo, o interesse em realizar constantes observações no ambiente habitual de
formação dos sujeitos da pesquisa e o diálogo com professores, no espaço
empírico, foram fundamentais para o delineamento das ações desenvolvidas
no campo.
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Somados a isso, vale ressaltar a minha própria experiência e sentimento de
pertencimento1 enquanto sujeito que frequenta o espaço no qual a pesquisa
está sendo desenvolvida, corroborando com meu compromisso de educadorpesquisador nos processos formativos do contexto investigado.
A preocupação com o processo e não apenas com os resultados ou produtos,
a realização da análise dos dados de forma indutiva, a relevância do significado
e o fato de ser uma pesquisa descritiva são algumas características da
abordagem qualitativa (BOGDAN, BIKLEN,1994). Para esses autores, outra
característica importante dessa abordagem metodológica reside no fato de que
os

investigadores

qualitativos

“recorrem

à

observação

empírica

por

considerarem que é em função de instâncias concretas do comportamento
humano que se pode reflectir (sic!) com maior clareza e profundidade sobre a
condição humana.” (1994, p.70)
Na busca por refletir a própria condição humana, dentro de espaços empíricos,
a descrição é um elemento fundamental nas análises investigativas de base
qualitativa, e se torna mais complexo nas Ciências Humanas, que se
fundamentam no modo de ser do homem como indivíduo e ser social, tornando
relevante investigar/conhecer
a maneira como os indivíduos ou os grupos representam palavras para si
mesmos utilizando formas de significados, compõem discursos reais, revelam e
ocultam neles o que estão pensando ou dizendo, talvez desconhecido para
eles mesmos, mais ou menos o que desejam, mas, de qualquer forma, deixam
um conjunto de traços verbais daqueles pensamentos que devem ser
decifrados e restituídos, tanto quanto possível, na sua vivacidade
representativa. (MARTINS, 2002, p.51)

Assim, as informações recolhidas e registrados por meio de observações e
registros (escrito e imagens) estão presentes durante as descrições, sem o
intuito de reduzir em número as descobertas da investigação, mas sim “analisar
os dados em toda sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma
em que estes foram registrados ou transcritos.” (BOGDAN, BIKLEN,1994, p.48)

1

Experiência e sentimento de pertencimento relatados na Introdução da Dissertação.
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Tomando como base características da escrita etnográfica, Macedo, Galeffi e
Pimentel (2009) afirma que a escrita implica para o pesquisador uma
aprendizagem

de

auto-referenciação,

na

constituição

das

correlações

realizadas entre os registros de campo e os conceitos com os quais serão
relacionados e sedimentados na sua análise.
Dessa maneira, o pesquisador se autoriza dentro das suas investigações,
construindo olhares sensíveis acerca do campo observado. E o cotidiano
descrito se torna um “cenário antropológico em que estar-junto é, acima de
tudo, condição ética de envolvimento e construção de autoria nos
desdobramentos narrativos da experiência pós-campo”. (MACEDO, GALEFFI E
PIMENTEL, 2009, p. 155).
As pesquisas de base qualitativa buscam assim, traduzir e expressar os
sentidos de fenômenos do contexto que se deseja investigar, onde a
compreensão, interpretação e a intervenção são “âmbitos da complexidade”
que devem ser trabalhados pelo pesquisador qualitativo implicado (MACEDO,
GALEFFI E PIMENTEL, 2009). Esse caráter está presente nesta pesquisa, que
busca investigar, em um primeiro momento, como, no contexto das TIC, os
jogos eletrônicos estão presentes nos processos formativos no DEDC –I. A
partir dos dados levantados e analisados, foi desenvolvida a proposta do Curso
de formação voltado para a cultura dos games e suas possíveis contribuições
para aprendizagem significativa nos processos formativos que norteiam as
práticas dos licenciandos da UNEB. E após a realização desse Curso, do
retorno dos graduandos, bem como dos constantes diálogos com membros do
Departamento2 foi desenvolvido, então, algumas proposições formativas
voltadas para o contexto e demandas do Departamento de Educação.

2

Estou me referindo ao corpo docente que trabalha e discute as Tecnologias da Informação e
Comunicação, alunos dos Cursos de Pedagogia, Psicologia, bem como membros dos Diretórios
Acadêmicos de ambos os Cursos.
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4.1.1 A pesquisa-formação
Dentro desse caminho metodológico, o método que fundamentou meus olhares
empíricos e teórico-reflexivos, enquanto ator-pesquisador, dentro das minhas
investigações foi a pesquisa-formação, “um tipo de pesquisa-ação educacional
interessada em construir conhecimento via processos formativos ou fazer
pesquisa tendo a formação como um processo/dispositivo heurístico, ética e
político.” (MACEDO, GALEFFI E PIMENTEL, 2009, p.117), constituindo como
relevante caminho metodológico para as pesquisas no cenário educacional.
A pesquisa-formação é um método intercrítico de fazer pesquisa, tem como
inspirações a etnografia com direcionamento para formação Macedo (2010).
direciona seu interesse para compreender as ordens socioculturais em
organização, constituídas por sujeitos intersubjetivamente edificados e
edificantes, em meio a uma bacia semântica culturalmente mediada.
(MACEDO, 2010, p.9)

Os sujeitos da pesquisa são compreendidos como atores sociais, pois teorizam
e sistematizam seu próprio cotidiano, são autores da sua própria realidade, e
com isso descrevem, edificam e constituem o contexto das ordens sociais em
que vivem.
O outro enquanto sujeito sociocultural assume, então, grande relevância para
as pesquisas nos meios educacionais a fim de compreender os aspectos
culturais que estão presentes na vida cotidiana dos atores sociais. Assim, “a
construção do outro passa a ser uma temática híbrida e uma fonte
extremamente seminal para se afirmar o caráter interativo e intensamente
dinâmico/dialógico das realidades humanas.” (MACEDO, 2010, p. 27-28)
Numa abordagem teórica inspirada na etnometodologia e na etnografia no que
se refere ao método, a pesquisa-formação traz nas suas bases uma
perspectiva da abordagem qualitativa, valorizando a todo o momento os
discursos do ator social. E, olhar o outro a partir da perspectiva dele, se faz
necessário uma “descrição densa” da experiência do outro e do eu.
A investigação e análise são descritivas, utilizadas para compreender a
realidade social bem como são valorizadas a presença dos atores sociais como

60

sujeitos estruturantes das práticas educacionais. As informações nesse tipo de
investigação vêm sendo trabalhadas a partir de dados obtidos no locus por
meio

das

observações,

entrevistas,

depoimentos,

além

de

registros

audiovisuais, e acesso a documentos oficiais 3. É a partir dessas descrições e
imersão no campo e/ou contexto investigado e vivenciado, constituindo esses
elementos como fonte da minha pesquisa (observação, diálogo coma
comunidade do

Departamento,

entrevista com professores,

curso

de

formação), que será apresentado ao Departamento proposições que buscam
intervenções no DEDC no que se refere à formação dos licenciandos, a partir
da discussão acerca da presença dos games como dispositivos para a
aprendizagem significativa na formação, dentro do contexto das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) na sociedade contemporânea, enfatizando
sua relevância para a formação dos licenciandos, compreendendo essa
formação como experiência vivida por eles, pelos atores sociais, para além dos
espaços escolares e formais de ensino, se constituindo em outros espaços do
cotidiano, na construção de novas aprendizagens e reflexões que partem das
próprias práticas formativas dos sujeitos graduandos em diferentes espaços de
interação com as tecnologias digitais.
Inserida nesse contexto, sinto a responsabilidade de agir e pensar com a
comunidade, na busca para responder o problema 4, levantado nessa pesquisa.
Para isso, venho trilhando o percurso da pesquisa-formação, conceito trazido
por Macedo (2010), que tem como inspirações a noção libertária francesa de
pesquisa implicada e/ou engajada, os pressupostos sociofenomenológicos da
pesquisa-ação britânica, além das preocupações no sentido de possibilitar ao
professor pensar e modificar sua prática pela pesquisa, considerando-os como
autores do processo de formação e experimentação.

3

Refiro-me aqui ao acesso à estrutura curricular atual dos cursos de Licenciatura do Departamento de
Educação- Campus I. Informações disponíveis n site do DEDC-I., através do link:
http://www.uneb.br/salvador/dedc/graduacao/ Acesso em maio de 2013.
4

Retomando o problema: De que o modo processos formativos voltados para a apropriação da cultura dos
games podem contribuir para a formação dos licenciandos do DEDC – I.
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A pesquisa-formação assume o caráter de uma pesquisa-ação educacional,
fundamentada em trabalhar com a construção do conhecimento através da
experiência da formação em diferentes níveis, mobilizados pela pesquisa
(MACEDO, 2010; 2012). Para Macedo, a pesquisa-formação pensa na
formação enquanto
uma experiência intermediada e intramediada, na qual o conhecimento e as
atividades aí envolvidas passam, necessariamente, pelo crivo das implicações
e pelo contexto sociocultural e político dos envolvidos. (MACEDO, 2012, p.93)

Esse postura do pesquisador na pesquisa-formação, associado com outras
características apontadas acima, dessa opção metodológica, compreendendo o
método como caminho escolhido, trabalhado e construído dentro da formação,
foi fundamental para esclarecimento desse caminho metodológico em termos
de conceitos, características, instrumentos de investigação utilizados para
entender e analisar os dados da pesquisa.
Partindo da discussão e das questões da pesquisa levantadas, apresento
agora as etapas da pesquisa, as fases da mesma, o locus, os sujeitos, o
campo.
4.2 Etapas da pesquisa
Para clarificar o leitor acerca do caminho trilhado durante a minha pesquisa,
apresento em tópicos as etapas da pesquisa que são mais apresentadas no
decorrer deste capítulo:


Reunião

com

Diretora

do

Departamento

de

Educação

para

Apresentação da Proposta de Formação no Departamento e possíveis
alterações na Proposta para atender as intenções e necessidades
percebidas pela Gestão.


Elaboração dos dispositivos de pesquisa utilizados durante a mesma.



Entrevista Professores da UNEB que possuem formação e/ou trabalham
com Tecnologias da Informação e Comunicação no Departamento do
Campus I.

62



Transcrição e análise das entrevistas realizadas com os professores.



Apresentação da versão final da Proposta do Curso de Formação ao
DEDC – I após a entrevista e reunião com a Diretoria do Departamento.



Realização do Curso de Formação intitulado “Jogos eletrônicos em
processos formativos – construindo olhares e aprendizagem
mediados pelos games”



Desenvolvimento de proposições de intervenção para o DEDC, voltadas
para a apropriação das TIC no processo ensino-aprendizagem dos
licenciandos do DEDC –I, valorizando, dentre outros aspectos, a
mediação dos games como espaços formativos de aprendizagem.

Importante salientar que os tópicos apresentados das etapas da pesquisa não
seguem uma ordem linear, mas se retroalimentam dentro do campo.
Compreendo o campo enquanto um espaço de constantes diálogos com os
atores sociais que constituem esse espaço, “um contexto cultural e político com
o qual temos que dialogar e negociar a nossa presença.” (MACEDO, GALEFFI
E PIMENTEL, 2009,p.95) Esses diálogos fizeram parte das etapas da pesquisa
e vem acontecendo desde o início da imersão no campo para a pesquisa.

4.3 Dispositivos de pesquisa para coleta das informações
Inicialmente é importante esclarecer o termo dispositivos de pesquisa aqui
adotado e compreendido na perspectiva de Ardoino enquanto “uma
organização de meios materiais e/ou intelectuais, fazendo parte de uma
estratégia de conhecimento de um objeto.” (2003, p.80)
Durante todo o percurso metodológico da pesquisa, alguns dispositivos e/ou
técnicas de coleta de dados foram utilizados a fim de atender aos
questionamentos e objetivos da minha pesquisa:
4.3.1Entrevista
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Dentro da abordagem da etnopesquisa, a entrevista é um instrumento bastante
relevante para as investigações de base qualitativa, evidenciando, pela voz dos
atores sociais, representações da própria realidade vistas do seu ponto de
vista. A fim de compreender as questões presentes dentro do Departamento
referentes à discussão e utilização dos games no contexto das TIC, envolvendo
questões como sua estrutura bem como formação e atuação dos professores
que trabalham com a discussão das TIC, foi realizada uma entrevista
semiestruturada para os professores que trabalham com as Tecnologias da
Informação e Comunicação no Departamento. Um roteiro de entrevista
semiestruturada também vem sendo estudado como possibilidade a fim de
saber dos cursistas os sentidos e significados construídos sobre os jogos
eletrônicos e suas possibilidades pedagógicas nas suas práticas mediante o
processo de ensino-aprendizagem.
Para Macedo, esses tipos de entrevistas, semiestruturadas, se caracterizam
como um encontro entre pesquisador e atores sociais, “visando a compreensão
das perspectivas que as pessoas entrevistadas têm sobre sua vida, suas
experiência, sobre as instituições a que pertencem e sobre suas realizações,
expressas em sua linguagem própria.” (2010, p. 105)
4.3.2 O questionário
Nas investigações, o desenvolvimento e utilização do questionário também
assumiu uma função importante no diagnóstico dos graduandos que
participaram do Curso de formação. Assim, foi desenvolvido um questionário
semiaberto que foi aplicado na primeira semana do Curso a fim de conhecer e
delinear algumas características específicas dos participantes que participaram
e concluíram o Curso, no que se refere às suas experiências com as TIC,
principalmente com os jogos eletrônicos, seus primeiros olhares acerca da
relação jogos eletrônicos e aprendizagem e a relevância dessa discussão na
sua formação.
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4.3.3 O roteiro de observação
O roteiro de observação foi utilizado para registrar questões relevantes nos
momentos de observação da interação dos graduandos, participantes, com os
jogos eletrônicos. Questões relacionadas ao comportamento desses jogadores,
suas estratégias para vencer desafios, suas dificuldades aparentes e
levantadas por eles serão pontuadas.
4.3.4 Diário de bordo
O diário de bordo se constituiu num dispositivo importante para minha
pesquisa. A construção do Diário será utilizado pelos graduandos e por mim
para registros dos momentos do curso, vivências e aprendizagens durante a
formação, com reflexões pessoais, elaborando assim etnografias de vivências
educacionais.
Macedo considera esta uma
oportunidade ímpar para provarem sua competência interpretativa, sua
condição de teóricos do dia-a-dia escolar, de atores e autores pedagógicos, na
medida em que podem construir teorias encaradas pertinentes, de profundo
valor pedagógico, ante a indexalidade dos escritos, densos de características
cronotópicas (históricas, geográficas e culturais). (2010, p.154)

O ato educativo se torna, então, uma possibilidade de reflexões mais profundas
sobre seus aspectos formativos, registrando no Diário de bordo, de forma
subjetiva, seus sentimentos, dificuldades, progressos, ideias, impressões e
aprendizagens alcançadas durante todo o Curso.
4.4 Locus da pesquisa
O espaço empírico da pesquisa é o Departamento de Educação (DEDC –I),
localizado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, em
Salvador. Fundada em 1983, a UNEB está presente em todas as regiões do
estado

da

Bahia,

organizada

no

sistema

multicampi.

Atualmente

a

Universidade possui 27 Departamentos espalhados nos seus 24 campi e
apresenta mais de 150 cursos e habilitações em duas modalidades: presencial
e educação a distância (EAD), em nível de graduação e pós-graduação.
Considerada a maior instituição pública de ensino superior do estado da Bahia,
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a UNEB realiza diversas iniciativas voltadas à aproximação da Universidade
com a sociedade, a exemplo da

alfabetização e capacitação de jovens e adultos em situação de risco social;
educação em assentamentos da reforma agrária e em comunidades indígenas
e quilombolas; projetos de inclusão e valorização voltados para pessoas
deficientes, da terceira idade, GLBT, entre outros, são algumas das iniciativas
que aproximam a universidade da sociedade. (Site da UNEB)5

Além disso, a UNEB também desenvolve pesquisas significativas nos
diferentes espaços em que atua, em distintas áreas do conhecimento, tais
como os trabalhos na área de jogos eletrônicos com finalidades pedagógicas e
pesquisas na área de robótica, conquistando o reconhecimento e produzindo
conhecimento .
As investigações iniciais - diálogos com a Diretora do DEDC e entrevista com
professores do Departamento – foram realizadas na sua maioria dentro da
Universidade, além de acontecer em outros espaços fora da UNEB, fato
justificado pela necessidade de encontrar os atores sociais a fim de entrevistálos.
O Curso de Formação foi realizado presencialmente no Laboratório de
informática do Núcleo de Estudos e Tecnologias Inteligentes (NETI) da UNEB,
entrelaçando com processos formativos através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle da UNEB6. Este laboratório, com espaço amplo e
boa climatização, atualmente dispõe cerca de 36 computadores7 para uso,
sendo todos conectados a internet através do domínio da UNEB, além de
disponibilizar de datashow, uma lousa digital e uma TV. Excetuando o último
aparelho, os demais foram todos utilizados durante o Curso.
4.5 Atores sociais da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa são aqui compreendidos como atores sociais, que
constroem por meio de suas experiências e vivências do cotidiano sua própria
5

Informação disponível no site da UNEB em:< http://www.uneb.br/institucional/a-universidade/> Acesso
em 18 de jan de 2013.
6
Ambiente do Curso no Moodle da UNEB: http://www.ava.uneb.br/course/view.php?id=277
7
Os computadores estão configurados com SO (Sistema Operacional Windows e Linux)
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teoria pela sua capacidade reflexiva e interpretativa da própria realidade que
produziram e/ou experienciaram.
A pesquisa teve como público alvo quatro professoras do DEDC que trabalham
e/ou discutem as TIC, e graduandos do Departamento8, especialmente os
licenciandos de Pedagogia. No entanto, devido a demandas de outras pessoas
que não apresentavam vínculo com o DEDC, as inscrições para o Curso de
formação também foram abertas para a comunidade externa. O Curso foi
realizado a partir de reflexões teóricas e interação com os games.

8

O atual Departamento de Educação, Campus I, da UNEB atende aos Cursos de Pedagogia, Ciências
Sociais e Psicologia.
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5.

IDENTIFICANDO

DEMANDAS

DO

DEDC-I

-

CONSTRUÇÃO

DA

PROPOSTA DE FORMAÇÃO
A construção de olhares diferenciados acerca da problemática apresentada
neste trabalho perpassa por conhecer um pouco a realidade do Departamento
a partir de contatos diretos com membros deste espaço, e principalmente por
estar vinculada a ele desde 2007. Os contatos estabelecidos com membros do
DEDC-I contribuíram para repensar o público do Curso e a formação dos
licenciandos do Departamento. O contato com alunos do primeiro semestre de
Psicologia como experiência de tirocínio, por exemplo, foi importante para
perceber as relações que os alunos estabeleciam com os jogos eletrônicos e
as temáticas relacionadas à sua área de formação, corroborando nas aulas
com suas próprias experiências, refletindo sobre a importância do psicólogo na
formação e constituição dos sujeitos que interagem com as mídias digitais no
seu cotidiano. As reflexões feitas durante a disciplina Psicologia e TIC também
foram percebidas durante o Curso por duas alunas que cursaram essa
disciplina, como será visto adiante no capítulo de análise.
Paralelo a essas experiências, foram estabelecidos alguns contatos com a
atual diretora do Departamento a fim de apresentar meu objeto de pesquisa,
bem como conhecer as necessidades e demandas, assim compreendidas pela
diretora, para o DEDC-I. Os diálogos partiram do seu desejo em promover
ações voltadas para o a discussão e utilização das TIC frente à sociedade
atual. Foi fortalecida a parceria com o Grupo de Pesquisa Comunidades
Virtuais, que já vem desenvolvendo na UNEB e no seu entorno ações voltadas
para a interação e discussão das TIC e educação.
Destaca-se nesse momento a importância de uma escuta sensível para
compreender o contexto investigado, na busca por
sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para “compreender do
interior” as atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de
símbolos e de mitos [...]. (BARBIER, 2007, p. 94).

Dessa maneira, a importância de aproximações com os sujeitos investigados,
prevalecendo a empatia na compreensão de suas realidades.
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5.1. Refletindo sua própria prática docente e ações do Departamento de
Educação voltadas para as TIC – Atrizes-professoras implicadas nessa
problemática
A implicação (envolvimento, interesse e disponibilidade) dos sujeitos envolvidos
na pesquisa é fundamental, de modo que o desejo pela formação seja algo
movido pelos sujeitos/atores sociais, buscando pela formação- conhecimentos
que sejam relevantes para sua caminhada, que atenda às suas demandas
concretas.
Além dos diálogos com a diretora, reconhecemos a importância de estabelecer
contatos com professores que atuam do departamento. Assim, foram
realizadas, na fase inicial das minhas investigações, os primeiros contatos com
quatro professoras pertencentes ao Departamento de Educação (DEDC –I) que
discutem e/ou trabalham as TIC e suas relações com a educação nas
disciplinas que lecionam, na Graduação e na Pós-Graduação. O objetivo foi
identificar algumas demandas dessa comunidade e compreender melhor as
fragilidades já percebidas dentro do Departamento nas questões referentes à
discussão e interação com elementos presentes na cultura digital.
Assim, foi realizada uma entrevista semiestruturada individual com as quatro
professoras do DEDC-I1 que trabalham e/ou discutem as Tecnologias da
Informação e Comunicação e suas relações com a educação. Esse tipo de
entrevista possibilitou momentos de interferências na fala dos professores, se
constituindo assim, uma “entrevista em profundidade”. (BOGDAN e TAYLOR,
1994)
A fim de preservar a identidade das professoras envolvidas, nos apropriamos
dos nomes de quatro personagens femininas de jogos eletrônicos, conhecidas
por sua personalidade e/ou atributos físicos. São elas: Chun Li, do jogo Street

1

Durante a busca pelos professores do DEDC-I para a realização da entrevista, foram feitos os primeiros
contatos com todos os sete professores. No entanto, não foi possível realizar a entrevista com três deles,
devido à ausência de disponibilidade e interesse dos mesmos.
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Fighter II; Jill Valentine, personagem do jogo Resident Evil; Faith, protagonista
do game Mirror’s Edge e Lara Croft, personagem conhecida de Tomb Raider.
As professoras foram questionadas inicialmente acerca da sua formação
acadêmica (Graduação, Mestrado, Doutorado) e a influência da discussão
sobre as TIC nas suas formações. Todas as professoras afirmaram que,
durante sua Graduação, não tiveram nenhuma disciplina voltada para o uso
das TIC, evidenciando a ausência dessa discussão na proposta curricular que
estava em rigor na época da formação relativa à década de 80 e 90. Essa
discussão e utilização das TIC durante a formação acadêmica só ocorreu para
essas professoras nos seus estudos posteriores, seja na pós-graduação, como
ocorreu com uma professora, seja no Mestrado, para três professoras.
Importante salientar que as discussões sobre TIC na pós-graduação ocorreram
nas linhas de pesquisa sobre tecnologias, visto que os seus Mestrados não
eram voltados para essa temática.
Todas as disciplinas mencionadas pelas professoras contribuíram de alguma
maneira para sua formação. No entanto, Chun Li, uma das professoras relata a
ausência de momentos práticos de utilização das tecnologias durante o seu
Mestrado, afirmando que as disciplinas do Mestrado contribuíam para sua
formação intelectual, do ponto de visto teórico, visto que as disciplinas
pensavam as tecnologias a partir das construções já existentes, mas do ponto
de vista “técnico” e “de prática” (expressões usadas pela professora) com as
TIC, elas não contribuíram em nada. Outra professora também apontou outra
fragilidade das disciplinas sobre tecnologia durante o seu Mestrado e
Doutorado, que segundo ela, eram muito genéricas e amplas.
Embora uma professora entrevistada tenha apontado a ausência de momentos
práticos de uso das TIC como uma das fragilidades das disciplinas do
Mestrado, esclarecemos aqui nossa compreensão de que não cabe dentro
desse período esses momentos (poderíamos chamar de uso prático das
tecnologias). O período do Mestrado é considerado para muitos um tempo
relativamente curto, e acreditamos não ser esse um dos objetivos do Mestrado,
seja ele acadêmico ou profissional.
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No entanto, diante dessa situação, ressaltamos a condição fundamental dos
professores, que atuam como formadores e constroem seu objeto de pesquisa
relacionado às tecnologias, de apresentarem conhecimentos práticos e básicos
ou domínio técnico sobre elas. Essa condição possibilitará processos
formativos implicados do professor – que fala de um lugar experienciado por
ele, e dos alunos, potencializando aprendizagens significativas sobre essas
tecnologias e suas contribuições na educação.
O interesse em pesquisar e trabalhar com as tecnologias foi outra questão
levantada durante a entrevista, para melhor conhecer o perfil das professoras
que atualmente investigam e trabalham diretamente com as TIC e discussões
relacionadas a elas. Duas professoras, Jill Valentine e Lara Croft, afirmaram
que a demanda do local de atuação profissional foi o que as impulsionaram em
estudar e conhecer o universo das tecnologias. Jill Valentine, que, antes de
uma demanda no âmbito profissional, pouco interagia as tecnologias,
trabalhava na Secretaria de Educação, necessitou fazer uma Especialização,
direcionada pela SEC e pelo MEC, para atuar com professores da Rede.
Lara Croft, que também trabalhava na SMEC (Secretaria Municipal da
Educação), necessitou estudar as TIC a partir do contexto presente nas
Escolas de Salvador que estavam realizando o Projeto Internet nas escolas
(PIE), em meados da década de 90, que buscou a informatização das escolas
da rede pública. Com as palavras da professora,
Surgiu muito a partir de uma ação da Secretaria Municipal, que começa a ter
um programa voltado para internet nas escolas, sem ter nenhuma concepção
teórica, sem ter nenhuma ideia metodológica de nada. Na verdade, uma coisa
meio de modismo [...], mas sem nada estruturado. (Lara Croft)

A inquietação da professora citada gira em torno da ausência de preparação
dos docentes, visto que a Internet chegou aos poucos nas escolas, mas os
professores e a gestão escolar não sabiam o que fazer diante dessa realidade.
Esse contexto, caracterizado pela presença de recursos tecnológicos que
chegam nas instituições de ensino sem a formação e processos de formação
permanente dos docentes, continua presente em outras ações afirmadas pelo
MEC e o Governo Federal, a exemplo do Projeto UCA (Um Computador por
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Aluno) e do uso dos tablets nas escolas, ação esta iniciada em meados de
2012.
Esses programas geram grandes expectativas aos alunos e professores, bem
como uma preocupação da escola e dos próprios docentes acerca da
(sub)utilização dos tablets nessas instituições, visto a inexperiência da maioria
dos professores com esses dispositivos móveis. Do outro lado, temos alunos
cada vez mais experientes, que se apropriam do uso dos tablets de diferentes
maneiras,

produzem

conteúdos,

jogam,

compartilham

informações

e

conhecimento.
Ressaltamos o acesso à informação e suas potencialidades na construção de
relações horizontais como um dos mais importantes pontos positivos trazidos
pela cultura digital. E diante dessa realidade marcada entre os sujeitos que
interagem com essas mídias em níveis diferenciados, situa-se o ponto de
partida para uma relação menos autoritária, em que alunos e professores
aprendem e constroem novas habilidades juntos.
Os discursos das duas professoras trazido acima apontam para demandas do
contexto político, social, cultural e pedagógico, que nos levam a refletir como a
formação é pensada e como esse conceito está articulado com a prática dos
docentes frente às atuais demandas impostas pelas novas configurações da
sociedade, e a priorização das necessidades e desejos concretos que
mobilizem os professores frente às necessidades nos âmbitos pessoais e
profissionais.
As demais professoras apontaram outros caminhos acadêmicos e profissionais
que lhes direcionaram ao trabalho e pesquisa das TIC, mas todos relacionados
com sua experiência profissional.
Na busca por perceber o papel que as TIC tem ocupado no atual currículo do
curso de Pedagogia do DEDC-I, considerando sua relevância na formação dos
graduandos, as professoras foram questionadas e levadas a refletirem sobre
esse currículo frente às demandas societárias. Para três professoras, o atual
currículo do Curso de Pedagogia não atende as demandas dos graduandos,
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visto as fragilidades da UNEB quanto à reformulação curricular do Curso de
Pedagogia e ao contexto em que a disciplina TIC está inserida no atual
currículo do Curso.
Para uma das entrevistadas Faith, o currículo da UNEB é uma incógnita,
um currículo desatualizado, velho, pautado em práticas, em conceitos e em
coisas ainda muito antiquadas (antiquadas mesmo) [...] e a discussão das
tecnologias, dos processos tecnológicos não é entendido como princípio da
razão do viver das pessoas hoje.

E ainda ressalta a falta de compromisso da UNEB quando apresenta na
estrutura curricular do curso de Pedagogia apenas uma disciplina que discute
as Tecnologias. Esta preocupação é levantada pelas demais professoras, que
salientam ainda o fato dessa disciplina acontecer apenas no sétimo semestre,
quando os graduandos já estão em fase de conclusão do Curso.
Sobre esta questão, uma das professoras, Jill Valentine, que faz parte do
núcleo que trabalha com as tecnologias no DEDC-I, afirmou que há cerca de
cinco anos atrás, quando houve uma reformulação curricular do curso de
Pedagogia, o grupo se afastou dessa reformulação, o que acarretou na
exclusão da disciplina Educação e TIC, a única que estabelecia discussões
sobre as tecnologias. Na entrevista, a professora demonstra arrependimento e
reconhece a falha dela e dos demais membros do grupo de terem se afastado
do momento de mudança. A disciplina Educação e TIC só voltou ao currículo
de Pedagogia devido a uma análise posterior, em que se verificou a presença
de duas disciplinas repetidas na proposta curricular, sendo uma do sétimo
semestre, que substituída pela disciplina Educação e TIC. Para Jill Valentine,
esta disciplina deveria acontecer no terceiro semestre, junto com a disciplina
Didática I,
porque se discute ensino, prática pedagógica, e paralelo a isso, a prática
pedagógica a partir de uma nova exigência, né, que são as questões do
ciberespaço, cibercultura. (Jill Valentine)

A partir dos discursos das professoras, ao analisar a proposta curricular do
Curso de Pedagogia e a inserção e/ou ausência das TIC nesse contexto,
alguns questionamentos merecem destaque: A UNEB, instituição pioneira em
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ações voltadas para o apoio à ciência e tecnologia, a exemplo dos incentivos
aos grupos de pesquisas voltados para a inovação tecnológica, como os
projetos na área de robótica e projetos de jogos eletrônicos com finalidades
educacionais, buscando aproximar a Universidade da sociedade, por que,
então, não considera, na proposta curricular do Curso de Pedagogia, atual
Licenciatura em Pedagogia plena, discussões permanentes sobre as TIC no
contexto socioeducacional? E a sua função social transformadora? A promoção
de espaços de discussão e utilização das TIC também precisa fazer parte
constantemente do contexto unebiano, considerando as demandas do seu
público alvo e da sociedade, de modo que não se torne apenas momentos
pontuais de discussão e interação com as TIC.
Atrelado à limitação de apenas uma disciplina cujo foco é a discussão sobre
TIC e Educação, há uma desarticulação dessa disciplina com as demais que
compõem o currículo do curso de Pedagogia, o que representa outra
fragilidade do curso.
A fala das professoras quanto à relevância que a Universidade, em especial a
UNEB, tem atribuído para as discussões das TIC nos remete a refletir sobre as
mudanças significativas para essa discussão dentro do currículo do curso de
Pedagogia. As professoras entrevistadas afirmaram que durante suas
Graduações, não tiveram nenhuma disciplina sobre as TIC, e se analisarmos o
atual currículo da UNEB, não encontramos grandes avanços sobre o assunto.
Isso nos leva a refletir acerca das fragilidades quanto à organização curricular
dos cursos de Pedagogia (e talvez das Licenciaturas de maneira geral) diante
das exigências que a sociedade nos impõe, especialmente quando nos
referimos ao que são oferecidos para a discussão e utilização das TIC na
formação dos licenciandos e/ou futuros docentes.
Embora sejam percebidos alguns avanços e mudanças, é possível inferir, a
partir dos discursos das professoras, que os cursos de Pedagogia, na sua
maioria, abordam a relação TIC e Educação de modo isolado e pontual, e
descontextualizado do caráter transformativo e criativo das tecnologias,
apropriando-se delas de modo limitado, como menciona Chun Li a proposta de
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adentrar o espaço do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da UNEB
apenas como repositório de conteúdo pelos professores. Ou seja, além de
limitar as potencialidades das TIC, muitos docentes do DEDC-I se apropriam
de modo equivocado dessas tecnologias, nos atentando para a concepção de
tecnologia construída e enraizada na prática de muitos professores, reduzindo
seu conceito à extensão, considerando-as como instrumentos e ferramentas
para as práticas de ensino e os processos de ensino-aprendizagem, não como
possibilidades de criação e alteração nas formas de ser e pensar do homem.
A formação dos licenciandos dentro da Universidade, a UNEB, perpassa,
então, pela formação dos docentes, que apresentam resistência em trabalhar
com as TIC, bem como um desconhecimento acerca dessas mídias e suas
potencialidades nos espaços educativos.
Como pensa a professora Chun Li sobre esse currículo,
O currículo não atende porque as práticas curriculares daqueles que são
responsáveis pela implementação dessas práticas não alcançam esse uso,
porque o que falta também é um conhecimento, um domínio, dos meus colegas
professores, em relação às possibilidades de uso dessas tecnologias no
próprio processo de maturação intelectual, cognitiva, social, em relação a
essas tecnologias.

Questionadas, então, acerca de suas aproximações com os jogos eletrônicos,
as quatro professoras entrevistadas não possuem muita experiência e
aproximação com os games em termos de interação com essas mídias
atualmente. Embora não interajam com games recentemente, duas dessas
professoras desenvolvem algum trabalho e/ou pesquisa voltado para os jogos.
Uma delas, Lara Croft, possui mais de dez anos de experiência no que se
refere á reflexão teórica e a discussão do que essas mídias representam na
sociedade contemporânea. A outra, Faith, vem atualmente desenvolvendo um
jogo junto ao Grupo de pesquisa que coordena. As outras duas professoras
realizam algumas atividades pontuais voltadas para a discussão dos jogos
voltados para educação durante as disciplinas de Tecnologia nos cursos de
licenciatura que lecionam, mediadas por sites com jogos.
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Como falávamos sobre suas experiências com trabalhos e pesquisas na área
de games, outra questão levantada foi o reconhecimento das docentes sobre a
mediação dos jogos eletrônicos nas práticas educativas e suas possíveis
contribuições no processo de ensino-aprendizagem. De modo unânime, as
quatro professoras afirmaram que esses artefatos culturais, os games,
contribuem de maneira significativa para a aprendizagem. A docente Lara Croft
compreende essas mídias enquanto espaços de aprendizagem e “elementos
que podem atuar na zona de desenvolvimento proximal dos sujeitos”. A ZDP
(Zona de Desenvolvimento Proximal), segundo Vygostsky (1994), refere-se à
distância que medeia àquilo que o sujeito já consegue fazer sozinho, ou seja,
sem a ajuda do outro e àquilo que o sujeito pode desenvolver e aprender com o
outro, em colaboração com outros pares. Para a professora referenciada
acima, os games atuam como instrumentos e signos, e contribuem para a
construção de novos conceitos nos âmbitos cognitivo, cultural, afetivo e motor.
As contribuições das professoras foram fundamentais para a construção e
progresso

das

minhas

investigações

(e

inquietações).

E

buscando

aproximações das minhas compreensões e intencionalidades a fim de
desenvolver processos formativos no DEDC-I, associada com os pontos de
vistas dos docentes, bem como as demandas apresentadas por eles do
Departamento, questionei acerca da presença das TIC e suas contribuições na
formação dos Graduandos, em especial aos estudantes de licenciatura. As
quatro professoras ressaltaram pontos importantes na construção de olhares
diferenciados sobre os processos formativos também mediados pelas
tecnologias.
Duas professoras defendem a importância da prática dos futuros docentes,
ainda graduandos, estarem articuladas com as tecnologias, visto a sua
relevância e necessidade nas atuais práticas sociais e profissionais desses
sujeitos. Segundo Jill Valentine, as práticas articuladas e fundadas nas
tecnologias contribuem significativamente para a formação dos graduandos a
fim de
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trazer esses elementos para que eles [os graduandos, futuros docentes] consigam
estruturar melhor, pensar a prática deles a partir do uso das redes sociais, dos jogos,
dos grupos, do próprio computador, às vezes, mesmo sem conexão.

Para promover a reflexão dos graduandos, é importante a construção e
compreensão teórica de alguns conceitos para que haja discussão teórica e
práticas fundamentadas. O contato direto com as tecnologias é indispensável
para a construção de olhares diferenciados sobre as mídias, bem como
aprender com elas. O Departamento de Educação precisa assumir, então, o
papel de criar espaços de formação que possibilitem esses momentos de
reflexão e interação com os elementos que permeiam o que chamamos de
cultura digital. Para a professora entrevistada Lara Croft, essa formação vai
possibilitar “uma prática que caracteriza uma metacognição 2, que consiste,
segundo a professora entrevistada, na ação-reflexão-ação.”. Esta prática,
exemplifica, “possibilita aos alunos momentos de interação com as tecnologias,
refletir sobre essas tecnologias a partir do referencial teórico que vai ser
discutido, construir sentidos para eles e ir para prática para agir.”
A promoção de processos formativos precisa, antes de tudo, mobilizar todos os
que compõem o DEDC-I, ou seja, sua gestão, o corpo docente, alunos, os
espaços e outros funcionários que compõem o Departamento etc. A gestão
assume o papel fundamental de viabilizar para os graduandos esses espaços
formativos, buscando atender às suas demandas.
Segundo Faith, os processos formativos voltados para as TIC só contribuirão
para a formação dos graduandos a partir do momento que houver uma
mobilização do NETI, em parceria com a Direção e alterações na cultura e no
atual currículo no curso de graduação, que segundo a professora é algo
ultrapassado, como dito anteriormente. E desabafa:
Pedagogia parece que vive uma ilha separada de todas as outras áreas. Só que é
exatamente a Pedagogia que tem que conhecer o que é tecnologia, como está o
contexto e como você pode redimensionar, compreender que tecnologia não é só
instrumento. [...] Pra mim, a grande dificuldade no Curso da Graduação é trabalhar a
questão do processo, que ele vai ser contínuo do primeiro até o último semestre.

2

De acordo com a etimologia, metacognição se refere para além da cognição. Ou seja, a faculdade de
conhecer e avaliar o próprio ato de conhecer.
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A professora complementa afirmando que a grande dificuldade, e acredito ser
um dos grandes desafios, é que o Departamento trabalhe a discussão e
interação com as tecnologias de maneira processual, contínua, do primeiro até
o último semestre. E é justamente essa realidade que também possibilitará
processos que sejam formativos.
Como dito, pensamos coletivamente as intervenções necessárias ao
Departamento no que se refere à elaboração de uma proposta que intervenha
nos modos de pensar e interagir com as TIC. Uma das professoras
entrevistadas, Jill Valentine, acredita que tudo que mobiliza e envolve o aluno
contribui, pois este participa mais e exige mais, inclusive uma postura
diferenciada do seu professor, já que o aluno vivencia outras experiências e
aprendizagens quando interagem com as tecnologias.
No entanto, ao se colocar, a professora citada acima ressalta: “Assim que você
me falou dessa proposta, eu pensei logo nos docentes”, e sugeriu inclusive
esse trabalho para um momento posterior no Departamento. Discutimos sobre
uma formação com foco na discussão sobre cultura digital, envolvendo os
professores do DEC-I. Surgem assim, alguns questionamentos: O que
mobilizaria os professores nesse tipo de formação? Por que os mesmos não se
apropriam e potencializam as TIC na suas práticas docentes com os
graduandos? Como mobilizar esses professores a participarem, também, de
processos formativos promovidos pelo próprio espaço em que lecionam? Como
podem repensar a sua prática a partir da imersão no universo das TIC? Vamos
dialogar e tecer algumas considerações a esse respeito posteriormente.
Retomei a questão anterior, buscando ouvir dos docentes as possíveis
contribuições do meu trabalho, enfatizando uma formação que envolve a
cultura digital, de modo específico os jogos eletrônicos. Todas as docentes
consideram relevante esse trabalho para o Departamento. Uma das
professoras afirma as contribuições para a formação dos sujeitos em outros
espaços que não seja na Universidade, nem no trabalho de sala de aula, mas
em outras situações ao pensarmos outras estratégias de formalização da
aprendizagem, como menciona a professora.
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Já Lara Croft traz as contribuições da pesquisa, afirmando que “esse trabalho
vai ser importante na medida em que abre um cenário para discutir, mas talvez
de forma mais intensa a questão da cultura digital, especialmente dos jogos, já
que não tem essa discussão.”. A professora afirma que essa discussão é feita
mais na pós-graduação. E levanta uma afirmação bastante inquietadora,
quando diz que “os professores que dão essa disciplina na graduação só são
professores; eles não são pesquisadores.”3 (Lara Croft).
A professora aponta para uma discussão importante dentro da Universidade:
ser professor e sua implicação, ou não, com a pesquisa. Ressalta também para
uma questão que se torna clara quando nos referimos à inserção da disciplina
de Tecnologias da Informação e Comunicação no currículo do Curso de
Pedagogia, especialmente do Curso da UNEB: é pontual, “deslocado”, como já
foi dito por outras professoras. Logo, descontextualizado, sem refletir a
importância das tecnologias telemáticas e digitais

na formação

dos

graduandos, na sua graduação e na sua vida/prática cotidiana.
As falas desses autores sociais são indispensáveis para compreender a
realidade do contexto investigado, trazendo questões relevantes para rever as
ações que vem sendo desenvolvidas no DEDC-I voltadas para a presença das
TIC no processo formativo dos licenciandos, bem como nas práticas educativas
de toda a comunidade do Departamento e no inserção, apropriação e
compreensão das TIC na atual dinâmica societária.
Dentre as ações no DEDC-I, destacamos atividades formativas desenvolvidas
por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais voltadas para
a sensibilização de docentes e discentes para a apropriação e construção de
olhares pedagógicos acerca dos elementos que estão presentes na cultura
digital, como os jogos eletrônicos, e mais recentemente discussões sobre a
cultura da mobilidade.

3

A professora Lara Croft se refere aos professores que lecionam na graduação.
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Durante o trabalho desenvolvido no Mestrado, foram estabelecidos também
diálogos com uma analista universitária, que trabalha na Brinquedoteca Paulo
Freire, espaço situado no Departamento de Educação, Campus I, que tem
como finalidade apoiar pesquisas dos graduandos e professores, bem como
criar espaços lúdicos para crianças da comunidade e filhos de alunos e
funcionários. Inclusive já foram desenvolvidas atividades na Brinquedoteca
promovida pelo GPCV, que demonstrou interesse em inserir os jogos
eletrônicos no seu espaço educativo, compreendendo suas contribuições no
favorecimento de experiências lúdicas bem como no desenvolvimento
intelectual e social.
Ressalto, mais uma vez, as contribuições das docentes entrevistadas na
construção do Curso de formação e da Proposta de formação, na medida em
que refletiram e contribuíram na identificação das fragilidades do DEDC-I, seja
no olhar sensível frente às demandas dos sujeitos pertencentes a esse espaço,
como também nas possibilidades de intervenções na formação dos
licenciandos, pensando na sua continuidade e nas possíveis intervenções à
comunidade unebiana, especialmente ao Departamento de Educação.
5.2. Uma análise das Matrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, do
Campus I da UNEB
Em uma pesquisa e análise feita na mais recente estrutura curricular do curso
de Pedagogia, considerado hoje uma das Graduações do Departamento, visto
a entrada dos cursos de Psicologia e Ciências Sociais, ambos com suas
ramificações4, observa-se que o Curso apresenta três diferentes ênfases,
também chamadas de habilitações em: Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Educação Infantil e em Gestão escolar, todas com vigência a partir de 2004.1,
e mais recentemente uma reformulação curricular em 2011, funcionando,
então, o “Curso de Licenciatura Plena em Educação”.

4

O Curso de Psicologia apresenta atualmente três ramificações: Ênfase em Psicologia e Processos
clínicos, Ênfase em Psicologia e Processos Educativos. Já o Curso de Ciências Sociais em: Bacharelado e
Licenciatura.
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Uma análise da sua estrutura curricular, constatamos que nos cursos
Licenciatura para Educação infantil e Licenciatura para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental aparecem apenas uma disciplina voltada para as TIC.
Intitulada Educação e Tecnologia da Comunicação e da Informação (TCI), a

disciplina possui carga horária de 60 horas, e acontece no terceiro semestre,
juntamente com mais cinco disciplinas, como vemos abaixo:
Imagem 1: Matriz curricular- Ênfase aos Anos Iniciais
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Imagem 2: Matriz curricular- Ênfase em Educação Infantil

Como vimos, não há diferença na organização curricular das disciplinas do
terceiro semestre do Curso de Pedagogia, mesmo sendo duas habilitações
diferentes. E na habilitação do Curso para Gestão e Coordenação do trabalho
escolar, a disciplina voltada para a discussão de TIC só acontece no quinto
semestre, período em que eram iniciados os estágios dos licenciandos.
Vejamos:
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Imagem 3: Matriz curricular- Ênfase em Gestão Escolar

Como vimos, nas habilitações para Educação Infantil e Anos Iniciais, no
semestre em que a disciplina voltada para discussão das TIC acontece, vemos
também a presença da disciplina Didática II. Embora não possamos inferir
sobre as relações que o professor que leciona a disciplina de TIC estabelece
com o objeto da Didática, o ensino, é pertinente que a discussão sobre as
tecnologias aconteçam em paralelo a discussões que sobre práticas de ensino,
práticas pedagógicas.
Tomando como referência Silva, que discutiu no seu trabalho de Mestrado na
UNEB as interfaces entre “Didática e Tecnologia” para evidenciar a relevância
dos estudos da Didática e Tecnologia, sua análise sobre a finalidade da
Didática afirma que seus estudos estão direcionados para a
”compreensão das múltiplas ligações entre os processos de ensinoaprendizagem, seus sujeitos, conteúdos, e contexto no qual estão inseridos,
levando em consideração as condições cognitivas e afetivas, materiais e
metodológicas, políticas e sociais daquele sujeitos e seus afazeres”.
(2006,p.52)

Dessa maneira, os estudos sobre os princípios da Didática podem contribuir
para estruturar novas formas de ensino a partir da mediação das tecnologias,
valorizando processos criativos, transformativos e cognitivos nos sujeitos frente
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ás constantes e diferentes dinâmicas sociais e comunicativas. A formação dos
licenciandos mediada pela presença das TIC busca atender as demandas
sociais, culturais e pedagógicas, considerando a diversidade de práticas e
maneiras de construir o conhecimento.
Diferente das matrizes curriculares vigentes no período de 2004 a matriz
curricular reformulada em 20115, trouxe mudanças que merecem destaque
para nós, que nos preocupamos com a importância e necessidade das
reflexões e compreensão das tecnologias nos processos formativos dos
licenciandos.
A chamada reformulação curricular buscou atender as Novas Diretrizes
Curriculares Nacionais, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação
para o curso de Pedagogia, “empurrou” a disciplina Educação e Tecnologia da
Comunicação e Informação para o sétimo semestre, quando o estudante já
vivenciou quase todo o curso, já iniciou o estágio supervisionado, bem como
iniciou o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), além de mais quatro
disciplinas, compondo assim sete disciplinas no penúltimo semestre do Curso.

Imagem 4: Recorte da matriz curricular Pedagogia-Licenciatura plena – 7º semestre

Considerando que nesse período, o licenciando está sobrecarregado com
tantas atividades e demandas comuns, principalmente quando se aproxima a

5

Aprovada pela Resolução Nº 983/2008 do CONSEPE e reconhecimento pelo parecer CEE/BA
Nº60/2011. Resolução Nº 1407/2012 do CONSEPE – Aprova e autoriza a implantação da reorganização
curricular do Curso de Pedagogia – Licenciatura..
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conclusão do Curso, consideramos arriscado que a disciplina de TIC aconteça
no final do Curso e possibilite ao licenciando estar apto a
integrar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos
processos didáticos-pedagógicos, demonstrando domínios das tecnologias da
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens
significativas.( Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia reformulado, 2007,
p.39).

Além disso, na proposta da disciplina encontramos conteúdos como: didáticas
e novas6 tecnologias; conceitos e suas relações; a sala de aula e o ciberespaço
– inteligência coletiva e o exercício da cidadania emancipatória, entre outras.
São muitos os compromissos assumidos segundo a ementa da disciplina em
questão, nos levando a questionamentos sobre os desafios e dificuldades
encontradas pelos docentes e discentes à uma caminho formativo no DEDC
que contribua efetivamente para uma formação dos licenciandos voltada para
apropriação

das

tecnologias

e

suas

contribuições

e

potencialidades

pedagógicas, especialmente no último ano do Curso.
A discussão, compreensão e conhecimento acerca da presença das
tecnologias digitais nos cenários pedagógicos precisa estar melhor articulada
dentro do currículo do DEDC-I, visto a importância dessa discussão na
contemporaneidade para não correr o risco de considerar as tecnologias
digitais numa visão instrumental, como recurso didático.
Defendemos nesse trabalho a criação de espaços de reflexões acerca da
implicação das TIC, especialmente os jogos eletrônicos, objeto desse trabalho,
na formação dos licenciandos, salientando que essas discussões não sejam
pontuais, mas contínuas, processuais durante a formação dos futuros
docentes.
A proposta do Curso de formação apresentada a seguir levou em consideração
os diálogos estabelecidos com os docentes, bem como a minha trajetória como

6

Observamos que em 2007, o Projeto do Curso de Pedagogia, já reformulado, ainda considera as
tecnologias telemáticas enquanto novas tecnologias. Consideramos essa expressão ultrapassada quando
nos referimos às tecnologias e mídias digitais.
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discente e minha experiência no grupo Comunidades Virtuais. A pesquisa
desenvolvida

no

DEDC-I

buscou

caminhar

junto

com

membros

do

Departamento, visando contribuir para a formação dos licenciandos.
4.3. Proposta do Curso de Formação7
O curso de formação, conforme mencionado acima, foi desenvolvido no
laboratório do NETI, com previsão para 25 graduandos do DEDC-I, e teve
como objetivos: criar espaços de reflexões acerca das implicações da cultura
digital, destacando os games, nos processos formativos e educativos dos
licenciandos; investigar como a cultura digital, especialmente os games, está
presente no DEDC, identificando suas potencialidades pedagógicas na
formação dos graduandos do Departamento de educação da Uneb, Campus I;
e construir diferentes olhares e significados sobre o processo de ensinoaprendizagem mediado pelos games a partir de reflexões teóricas e interação
com essas mídias.
Além de acontecer presencialmente no Laboratório de informática do NETI, o
curso também aconteceu na modalidade a distância, através do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. Nos encontros presenciais foram
realizadas exposição participada e interação com algumas interfaces
comunicacionais, principalmente os jogos eletrônicos, construindo novos
sentidos e olhares pedagógicos para os games. Na modalidade a distância, os
participantes continuaram a interagir com as TIC, além da participação em
Fóruns de discussão e outras interfaces comunicacionais do Moodle.
A proposta do curso teve carga horária total de 100 horas/aula, divididas em
quatro módulos, desenvolvidos mensalmente, com carga horária de 25
horas/aula cada.
Inicialmente, os módulos foram assim organizados:
1. Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação

7

Apresentação da Proposta do Curso encaminhada ao NETI.

86

Apresentação do Curso. Discussão e apresentação do Moodle.
Conceitos

de

Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação.

Características das TIC. Características da “geração digital”. TIC e
educação
2. Jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos enquanto elemento da cultura digital. Conceitos de
jogos eletrônicos. Cultura da simulação. Metodologia de pesquisa em
jogos eletrônicos. Contexto histórico e cultural dos jogos eletrônicos.
Tipologia dos games. Narrativas e jogos eletrônicos.
3. Games e educação
Jogos eletrônicos e aprendizagem. Desenvolvimento de jogos com fins
educacionais. Trabalhos de uso dos games na educação. Possibilidades
pedagógicas dos games. Games nas escolas.
4. Pedagogia de projeto
Conceito de Pedagogia de Projeto. Objetivo. Etapas.

Trabalhos

utilizando a Pedagogia de projeto. Desenvolvimento da proposta de
trabalho baseada na Pedagogia de projeto.
Ao final do Curso, cada participante desenvolveu e apresentou uma proposta
de trabalho para uma realidade local, envolvendo as questões discutidas e
refletidas durante a Formação. O tema e objetivo das propostas foram
escolhidos pelos próprios licenciandos que participaram do Curso, a partir da
sua área de atuação, interesses e intencionalidades.
Nas aulas presenciais utilizamos computadores com acesso a Internet,
datashow e uma lousa digital disponíveis no Laboratório do NETI e a
plataforma Moodle (na realização de algumas atividades).
A avaliação foi concebida de forma processual, isto é, não teve o objetivo de
mensurar nem quantificar os conceitos construídos, mas avaliar e acompanhar
durante o curso os participantes, contribuindo para a (res)significação de
conceitos e aprendizagens baseada na Proposta do curso e discussões
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teóricas e momentos práticos, a fim de compreender os jogos eletrônicos como
dispositivos na sua formação. Durante o Curso, foi avaliada a participação dos
licenciandos nas discussões e reflexões teóricas, interação com os games
durante os encontros presenciais, bem como as participações no ambiente
Moodle.
Durante todo o processo formativo, foi valorizado as experiências e vivências
dos sujeitos da pesquisa, seus questionamentos e suas construções. Suas
compreensões são retomadas quando elaboraram possíveis propostas e
construíram uma teorização da prática.
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6.

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DOS ATORES

SOCIAIS
A escrita é, desse modo, um espaço de silêncio para lembrar a
mudança e vislumbrar os rastros deixados, mas o mesmo tempo, nos
leva a projetar novos espaços imaginários à luz daquilo que já se foi, do
que é e do futuro que ainda é incerto. É também um espaço para a
descoberta [...] das diferentes maneiras de pensar, de sentir e de viver a
realidade. (ZABALZA, 2004, p.29).

A análise e interpretação dos dados das investigações ocorreram de maneira
processual durante todo o processo de imersão no campo, a fim de trabalhar
com as informações registradas, observadas, percebidas e descritas. Para a
etnopesquisa, que busca compreender a realidade humana de acordo com
suas próprias vivências, a valorização das experiências dos atores sociais em
todas as suas dimensões é elemento fundamental para uma pesquisa com
profundidade diante do contexto pesquisado. Assim, diante dos dispositivos
utilizados para subsidiar a coleta das informações, é preciso escolher com rigor
a construção de caminhos durante a pesquisa para e como trabalhar com as
informações, retomando aos questionamentos iniciais, bem como aos objetivos
da pesquisa, estabelecendo relações com a relevância social da mesma, os
dados emergentes do campo e minha própria experiência como pesquisadora.
Por isso, retomamos o problema da pesquisa que parte do questionamento: De
que modo uma proposta formativa mediada pelos jogos eletrônicos podem
contribuir para a formação de licenciandos?
Para responder ao problema da pesquisa, trilhamos caminhos embasados em
constantes diálogos com os atores sociais. As falas desses sujeitos são
destacadas nas suas relações com o outro e na busca por compreender a sua
formação, suas necessidades pessoais e as demandas do seu grupo ou
contexto1, ao criar espaços de reflexão dessa formação durante o curso e
através da abertura para exposição de pontos de vista sobre sua formação na
Universidade e as relações construídas acerca dos jogos nos Fóruns, no
1

Nos referimos, neste caso, às demandas do grupo e do DEDC.
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Diário, em propostas desenvolvidas pelos licenciandos e posteriormente numa
entrevista semiestruturada no final do Curso.
Embora a análise tenha acontecido de maneira processual, se tornou
indispensável para uma análise profunda sobre o objeto estudado, a
organização das informações coletadas na construção dos conhecimentos e
olhares atentos enquanto atriz-pesquisadora social diante dos possíveis eixos
que em contato com a proposta investigada embasaram as próximas “etapas”
de análise das informações e interpretações dos sujeitos da pesquisa.
Experimentou-se nesse trabalho, então, esse olhar para a construção de
categorias analíticas, também chamadas por Macedo de noções subsunçoras,
que irão abrigar análita e sistematicamente os subconjuntos das informações,
dando-lhes feição mais organizada em termos de um corpus analítico escrito
de forma clara e que se movimenta para a construção de um pattern
compreensível e heuristicamente rico. (2010, p.138).

Nesse sentido, mediante a utilização dos dispositivos citados anteriormente
associado com a análise de conteúdos, e a construção das categorias
analíticas, o procedimento metodológico de investigação adotado partiu dos
pressupostos da triangulação, método pluralista, que integra diferentes
métodos na coleta das informações, permitindo o estabelecimento de relações
entre os fatos e informações coletadas, através de diferentes fontes com a
intenção de compreender o fenômeno dos jogos eletrônicos enquanto
dispositivos formativos.
Esse recurso metodológico foi utilizado buscando compreender a realidade
estudada a partir da voz dos sujeitos da pesquisa, que contribuíram com suas
interpretações fundamentadas acerca do contexto investigado, nas reflexões
que emergiram durante a presença no campo. A triangulação possibilita, assim,
valorizar com consistência às conclusões da pesquisa, por meio da pluralidade
de referências e perspectivas de uma dada realidade. (MACEDO, 2010).
Consideramos, assim, essa abordagem fundamental para compreender a
formação dos licenciandos mediada pelos games.
As categorias apresentadas a seguir, que emergiram a partir do explicitado,
nos levam a discussões sobre os jogos eletrônicos como espaços de
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aprendizagem, as contribuições dessas mídias para a prática docente e as
possibilidades dos jogos na criação de diferentes contextos reais e imaginários.
A partir das narrativas dos atores sociais, vamos caminhar a fim de
compreender como os jogos enquanto dispositivos podem mediar a formação
dos licenciandos no DEDC-I.
Como foi dito anteriormente, o Curso aconteceu no NETI, no DEDC-I, de
setembro a novembro de 2013, com carga horária completa de 100 horas/aula.
Iniciamos com 26 inscritos no Curso. Estes 26 inscritos compareceram no
primeiro encontro e todos se cadastraram no Moodle ainda na primeira quintafeira do curso, no próprio espaço de NETI. A partir de dificuldades
apresentadas por alguns sujeitos da pesquisa sobre a utilização do Moodle,
reservei um momento do nosso primeiro encontro para apresentar esse
Ambiente aos participantes. Após as primeiras semanas, tivemos a evasão de
dez licenciandos, que apresentaram diferentes motivos, dentre eles o retorno
das aulas da UFBA, visto que na época em que o curso iniciou a referida
instituição estava em greve; outros começaram a trabalhar no turno matutino e
uma licencianda, de maneira especial, me chamou a atenção sua desistência
por achar que não conseguiria acompanhar o grupo, devido a sua dificuldade
em interagir com as TIC.
A seguir algumas características que identificam os atores sociais, a partir do
questionário online respondido pelos próprios sujeitos da pesquisa no início do
Curso.
6.1. Os atores sociais da pesquisa: Gamers?
Confesso que uma das minhas curiosidades iniciais ao ver a lista dos inscritos
para o Curso no DEDC-I, foi justamente saber se esses atores sociais
interessados em estudar e compreender a relação dos jogos eletrônicos em
processos formativos eram gamers, digo jogadores que interagem com os
jogos com frequência ou casualmente.
A fim de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, optei por
escolher nome de personagens de jogos eletrônicos que marcaram presença
na história dos games.
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Considerando a forte presença de games que se transformaram em filmes e/ou
filmes baseados em games, me apropriei de quinze personagens dos jogos
eletrônicos presentes no filme de animação “Detona Ralph” (2012) para
identificar os sujeitos da pesquisa. Os personagens foram escolhidos tomando
como base a lista de personagens referenciados no jogo, disponível no site do
Cinesplendor2.

Dentre os

personagens,

destacam-se alguns

não

tão

lembrados, protagonistas, heroínas e vilões. No tabela abaixo, apresentamos
os nomes dos personagens atribuídos aos sujeitos da pesquisa, bem como o
jogo o qual o personagem faz parte.
Personagem

Jogo eletrônico

Dr. Eggman

Sonic the Hedgehog

Sergeant Calhoun

Gears of War 3

Beholder

Dungeons & Dragons: Shadow
over Mystara

Sonic

Sonic the Hedgehog

Kano

Mortal Kombat

Q*Bert

Q*Bert

Neff

Altered Beast

Zangief

Street Fighter

Cyril

House of the Dead

Clyde

Pac-Man

Bowser

Mario

Cyborg

Cyborg Justice

2

Lista disponível em: http://cinesplendor.com.br/15-personagens-de-games-presentes-em-detona-ralph/.
Acesso em 02 de ago de 2013..
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Chun-Li

Street Fighter

Smoke

Mortal Kombat

M. Bison

Street Fighter

Dos quinze sujeitos da pesquisa, 77% são estudantes formados ou em
formação em Letras e em Pedagogia. Os demais, como apresentado no gráfico
abaixo, são estudantes das áreas de Biologia, História e Psicologia.

Gráfico 2: Formação acadêmica dos atores sociais da pesquisa

Embora nos cursos de licenciatura o público feminino predomine se comparado
com o número de pessoas do sexo masculino matriculados, no nosso Curso o
público masculino foi a maioria. Dos 15 participantes, 60% dos atores sociais
são do sexo masculino e apenas 40% são do sexo feminino, evidenciando
assim maior interesse dos homens em discutir e interagir com os jogos
eletrônicos. A faixa etária dos atores sociais variou, como podemos verificar no
gráfico:
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Gráfico 3: faixa etária dos participantes da pesquisa

Como dito na metodologia, o ambiente do Moodle da UNEB também foi um
espaço de diálogos e construções entre os atores sociais, que a partir das
discussões realizadas durante os encontros presenciais, continuaram nos
Fóruns a estabelecer contatos. Além dos tópicos criados nos fóruns por mim,
em que direcionava algumas de nossas discussões, foi criado um espaço em
que os atores sociais, na medida em que desejavam, se autorizavam a criarem
tópicos para discutirem questões relacionadas com o tema central do curso,
bem como compartilharem leituras de artigos e sites que julgavam
interessantes à sua formação.
Quando questionados sobre o conhecimento da plataforma Moodle, dez
sujeitos afirmaram ter conhecimento desse Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) anteriormente: cinco afirmaram que já interagiram com o Ambiente
durante a Graduação; três durante a participação em cursos de extensão; um
afirmou que já participou de oficina e de curso semipresencial, além de ter
utilizado o Moodle enquanto estudante na sua graduação; e um sujeito afirmou
ter conhecido e interagido com o Moodle em cursos de extensão, oficinas, em
curso semipresencial e durante sua graduação.
Embora tivéssemos no Curso um número significativo de sujeitos que já
conheciam o Moodle, observei nas suas interações dificuldades, seja para
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acessar os Fóruns, que inclui respondê-los ou até mesmo responder a um
questionamento para algum colega individualmente, bem como dificuldades
para acessar o Diário e compreender que esse dispositivo devia ser alimentado
semanalmente sem excluir postagens anteriores, mas considerar a escrita do
Diário como relatos reflexivos contínuos, relevando suas experiências no curso
e suas produções intelectuais.
Sobre essa questão, aproveito esse momento para relatar as escritas do ator
social Q*Bert em seu Diário, que após alguns encontros, sem intencionalidade,
excluiu suas postagens anteriores. Quando questionei o que havia ocorrido, ele
não soube explicar. Ficou tão surpreso como eu, e somente depois de
explicações, percebeu que havia deletado suas escritas anteriores. Uma perda
importante dos seus registros.
O domínio pelos sujeitos das principais possibilidades de interação dentro do
Moodle teve grande relevância para não perdermos suas narrativas escritas, e
consequentemente, melhor identificar suas compreensões e inquietações,
especialmente o Diário, que foi utilizado para conhecer os atores sociais e suas
vivências. Dentro do Moodle, o Diário se constituiu, então, como um
“dispositivo de grande relevância para acessar os imaginários envolvidos na
investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista” (MACEDO, 2010, p.134) e
privado.
Todos os quinze atores sociais afirmaram ter interagido com algum jogo
eletrônico na vida, sendo que dez deles afirmaram ter tido sua primeira
experiência com os jogos eletrônicos entre cinco e dez anos de idade; dois
sujeitos entre dez e quinze anos; dois apenas entre dezesseis e vinte anos e
uma atriz social que iniciou seus primeiros contatos com os jogos antes dos
cinco anos.
Sobre suas preferências quanto às tipologias de jogos que mais gostam, as
respostas foram variadas. As preferências mais assinaladas pelos sujeitos
foram jogos estilo adventure, mencionado por onze sujeitos; jogos de
estratégia, marcado por dez sujeitos e jogos de ação, sinalizado por cinco

95

sujeitos. Salientamos que os atores sociais ficaram livres para sinalizar mais de
uma tipologia, de acordo com suas preferências.
Considerando a informação apresentada pelos jogadores sobre suas iniciações
no mundo dos games, nos leva a induzir e/ou acreditar que esses atores
sociais

possuem

um elevado

grau de imersão

com essas

mídias.

Consideramos importante apresentar a frequência com que esses sujeitos
afirmam interagir com essas mídias.

Gráfico 4: Frequência de interação com os jogos eletrônicos

Como vimos, cerca de 60% dos atores sociais não interagem mais de uma vez
por semana com os jogos eletrônicos, considerando as porcentagens daqueles
que responderam interagir raramente e uma vez por semana com essas
mídias. Logo, diante das informações apresentadas pelos sujeitos da pesquisa,
nenhum deles interage com os jogos diariamente, ou seja, nenhum deles se
caracteriza como um gamer ou hardcore gamer, conhecido por interagir várias
horas diariamente com os games, conhecendo sua dinâmica, suas regras,
dentre outros aspectos.
Como os atores sociais da pesquisa não interagem assiduidamente com os
jogos eletrônicos, pode-se inferir que embora esses sujeitos tenham afirmado
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que gostam de diferentes tipologias de jogos, a maioria deles não conhecem o
que caracteriza cada tipologia.
Por exemplo, quando apresentados aos jogos, especialmente aos Adventures,
como o Búzios e Anikas, os jogadores tiveram dificuldades para avançar e
compreender a lógica do jogo. Na interação com o Búzios,

entender a

necessidade de combinar itens foi um desafio para muitos jogadores, o que
comprometeu sua caminhada dentro do jogo. Vemos então, uma contradição
entre os discursos desses participantes, que afirmaram gostar de jogos
adventure, mas apresentaram dificuldades na interação com jogos dessa
tipologia.
Dentre as informações que nos interessou saber sobre os atores sociais da
pesquisa foi também as relações e conhecimentos prévios que eles
estabeleceram dos jogos eletrônicos e a aprendizagem.
Questionamos aos sujeitos se estes já conseguiram identificar algum conteúdo
pedagógico nos jogos eletrônicos, e dos quinze participantes, apenas cinco
afirmaram identificar algum conteúdo, sendo que dois deles já concluíram a
graduação em Biologia e em História, e três estão cursando Pedagogia.
O biólogo Sonic, por exemplo, reconheceu no jogo Missão Bioma 3 uma
possibilidade pedagógica de trabalhar questões voltadas para a Educação
Ambiental, além de abordar a diversidade e a importância dos biomas no
território brasileiro. Já Dr. Eggman, licenciando em Pedagogia, fez referência
ao jogo chamado Tux Match, com a possibilidade de trabalhar expressões
numéricas.
Diferente dos dois atores sociais evidenciados acima, que identificaram
conteúdos pedagógicos em jogos que foram desenvolvidos com essa
finalidade, M. Bison, formado em história, apresenta jogos comerciais, e faz
associações quanto às suas contribuições pedagógicas, e responde no
questionários: “Questões sociais e históricas do Age of empire;

3

Versão demo do jogo disponível em: http://missaobioma.g1.globo.com Acesso em 02 de ago de 2013.

O
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questionamento frente as religiões em God of War; O processo de violência
urbana do GTA”.
Mesmo antes de começar o curso, percebemos na fala de M. Bison sua
percepção sobre as possibilidades dos jogos eletrônicos como espaço de
aprendizagem, independente da finalidade com o qual o jogo foi desenvolvido.
Sua sensibilidade enquanto historiador lhe fez perceber discussões pertinentes
a serem trabalhadas na sala de aula.
Outra questão que buscamos conhecer acerca das experiências dos atores
sociais com os games se refere aos seus desejos em jogar. Sobre isso, os
licenciandos afirmaram jogar com distintas finalidades.

Gráfico 6: Informações referentes aos objetivos com que os sujeitos jogam

Como podemos perceber no gráfico acima, os atores sociais são movidos por
diferentes desejos quando interagem com os jogos. Seja apenas como
entretenimento, como quatorze sujeitos responderam, seja para aliviar o stress
e competir com os amigos, os sujeitos da pesquisa buscaram nos jogos
eletrônicos diferentes experiências. Observa-se que a experiência de jogar com
a finalidade de aprender foi um dos objetivos citado apenas por três sujeitos.
Destacamos aqui as contribuições dos jogos eletrônicos, que ao ser jogado em
grupo, possibilitam outras experiências e aprendizagens que acontecem
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mesmo sem essa finalidade. Os sons, as imagens, as narrativas, as
possibilidades de simulação e jogar com o outro podem atuar na zona de
desenvolvimento proximal dos sujeitos envolvidos (VYGOTSKY, 1978).
O conhecimento de algumas características que evidenciam preferências dos
sujeitos, bem como informações sobre sua formação acadêmica e experiência
com os jogos eletrônicos foram relevantes para situá-los melhor dentro da
pesquisa. Além disso, essas informações foram e serão úteis para pensar em
propostas formativas que atendam as características dos licenciandos,
valorizando seus desejos, sua limitações, dentre suas outras características.
6.2. Principais jogos apresentados no Curso
Durante os momentos do Curso, os sujeitos da pesquisa se sentiram a vontade
para interagir com jogos da sua preferência. No entanto, em alguns encontros,
trabalhamos (interagimos e discutimos) com jogos específicos. A seguir,
apresentamos de modo breve alguns deles.
6.2.1. Búzios: ecos da liberdade
O jogo Búzios: ecos da liberdade foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa
Comunidades Virtuais, com o financiamento da FAPESB e Proforte. Estilo
adventure, desenvolvido em 2D, o jogo tem como tema central a Revolta dos
Alfaiates, acontecimento histórico ocorrido no final do século XVIII na Bahia.
O jogador deve estabelecer diálogos com os Non - Player Character - NPCs
(personagens não jogáveis) e resolver quests (objetivos) para avançar no jogo.
Os diálogos, que estão sempre presentes e a riqueza no detalhamento do
cenário, incluindo imagens e a trilha sonora, tornam esse jogo um potencial
educativo, especialmente no que se refere à aprendizagem do conteúdo
histórico abordado no jogo.
O jogo encontra-se disponível para download no site do Grupo de Pesquisa.
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Imagem 6: Cenário e personagem principal do jogo, Francisco

6.2.2. Anika’s Odyssey
Estilo adventure, o jogo acontece numa floresta. O objetivo do jogo é ajudar
Anika na aventura de resgatar seu coelhinho de pelúcia que foi sequestrado
por uma águia.

Imagem 7: Cenário do jogo Anika’s Odyssey
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6.2.3. Amazing Food Detective
Desenvolvido para crianças de nove e dez anos, Amazing Food Detective é um
jogo online que tem como objetivo mostrar ao seu público alvo os benefícios da
prática de exercícios e da alimentação saudável. Para clicar nos elementos
interativos do jogo, basta utilizar o mouse.

Imagem 8: Tela principal do jogo Amazing Food Detective

O jogo se destaca por permitir que o jogador interaja por apenas vinte minutos
seguidos no mesmo IP. Após esse tempo, o jogo trava e só retorna após uma
hora, buscando combater a obesidade infantil e o excesso de tempo que as
crianças e adolescentes passam em frente ao computador. Atualmente o jogo
encontra-se disponível nas versões em inglês e espanhol.
6.2.4. Burger Bustle – Atender clientes
Nesse jogo, o jogador assume o papel de uma garçonete, numa lanchonete. O
jogador deve assumir o comando de diferentes atividades, desde atender os
clientes a sentá-los na mesa e servi-los.
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O jogador precisa, então, organizar o seu tempo entre os pedidos dos clientes
e as outras ações que precisa executar no jogo. O jogo se torna mais difícil na
medida em que o jogador cumpre com os primeiros desafios apresentados a
ele.

Imagem 9: Print da tela do jogo Burger Bustle – Atender clientes

6.2.5. Machinarium
Estilo adventure, Machinarium nos surpreende pela qualidade dos seus
gráficos, sua jogabilidades e desafios apresentados aos jogadores. O jogador
assume o papel de um robô que foi jogado no lixo Seu objetivo é sair do lixo e
voltar à cidade para salvar a namorada. “Point and click”, as interações dentro
do jogo são feitas com o mouse. Atualmente o site do jogo disponibiliza uma
versão demo4 gratuita.

4

Versão demo disponível em: http://machinarium.net/demo/ Acesso em 25 de ago de 2013.
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Imagem 10: Ambiente do jogo Machinarium

6.3.

Jogos

eletrônicos

como

espaços

de

aprendizagem

e

suas

potencialidades formativas
A primeira categoria de análise emergiu dos discursos dos atores sociais sobre
a relação dos jogos eletrônicos com a aprendizagem. Suas reflexões,
questionamentos e narrativas colocaram os jogos eletrônicos como espaço de
diferentes aprendizagens, situados em diferentes contextos. Iniciamos com a
análise das narrativas dos atores sociais centradas na relação jogosaprendizagem, visto que esses sujeitos nas suas falas demonstraram
compreender sua formação mediada pelos jogos situada também na sua
aprendizagem.
Eu nunca tive interesse nos jogos. Até porque eu nunca tive muito acesso [...]
Com a percepção do curso, eu pude abrir, sabe?! Jogo não é só diversão." [...]
Eu saí com uma visão bastante ampliada com as discussões que foram feitas,
com as ideias que foram geradas e o conteúdo que foi passado. Acho que
mudou bastante meu ponto de vista e quebrou vários paradigmas.(Cyborg)

Cyborg, um dos atores sociais da nossa pesquisa, nos afirma que nunca tinha
pensando nessa a relação dos jogos com a educação e processos de
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aprendizagem. A experiência com o Curso e seu contato maior com a cultura
dos games lhe permitiu construir essas aproximações, e isso se evidencia
durante toda sua trajetória no Curso, incluindo, além da entrevista, suas
participações nos Fóruns de discussão, suas contribuições durante nossos
encontros presenciais e principalmente nos seus relatos no Diário.
Em um dos seus registros no Diário, afirma,
Imagino as possiblidades se um dia o ensino formal no Brasil começar a utilizar
essas estratégias, penso no avanço que esses tipos de jogos educativos ou
interativos contribuiriam no ensino em nosso país.

Sua fala evidencia as contribuições dos jogos para o ambiente escolar,
considerando principalmente a influência dessas mídias na vida de crianças e
adolescentes que interagem com os jogos e constroem distintos significados a
eles.
A forte presença dos jogos eletrônicos enquanto elemento da cultura digital
vem exigindo das escolas mudanças significativas da sua compreensão acerca
da construção do conhecimento. Essa discussão se torna relevante para
aqueles que se preocupam com os processos educativos, de modo especial a
aprendizagem escolar e dentro desse espaço.
O potencial dos games para a aprendizagem escolar é também mencionado
por outros atores sociais da pesquisa, como podemos observar abaixo:
Acredito que o aluno pode apreender mais e melhor alguns conteúdos a partir
da interação com esse jogo sim. As possibilidades são multiplicadas em
relação a sala de aula (professor, aluno, livro didático), possivelmente o aluno
sinta- se mais atraido pelo desafio do jogo e mesmo sem que perceba acaba
apreendendo aspectos e conhecimentos específicos. (Smoke)

Esse relato de uma das atrizes sociais da pesquisa foi realizado durante
discussões em um dos Fóruns abertos durante o curso sobre a interação com o
jogo eletrônico Búzios: ecos da liberdade. Ela também aponta para a
possibilidade de aprender com os jogos de maneira fluida e não de modo
mecânico. Essa questão pontuada por Smoke também é colocada por
Sergeant Calhoun em um dos nossos primeiros Fóruns, quando afirma “e
mesmo que quem joga sem dar muita atenção para o enredo de um jogo,
acaba aprendendo de forma inconsciente alguma coisa.”.
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Esse aprender de forma “inconsciente” é o que atrai muitos olhares e a atenção
de

pesquisadores

interessados

em

produzir

jogos

com

finalidades

pedagógicas, na busca por apontar formas de diferenciadas de aprender
conteúdos disseminados no ambiente escolar e relevantes na formação do
sujeito.
Em um dos encontros do Curso, apresentei ao grupo o jogo Búzios: ecos da
liberdade, um jogo cuja temática é a Revolta dos Alfaiates, ocorrida na Bahia,
no final do século XVIII. Como pesquisadora que também trabalhou com o jogo
em pesquisas com crianças da rede municipal de ensino, percebi algumas
contribuições do jogo na compreensão sobre o contexto histórico da Bahia na
época5. Os licenciandos também apresentaram algumas compreensões sobre
a narrativa e cenário do jogo e suas contribuições para a aprendizagem.
Após a interação com o jogo Búzios em uma das nossas manhãs de quintafeira, os licenciandos foram convidados a continuar a imersão do jogo em casa
e depois alimentar uma discussão no Fórum. Suas falas revelam percepções
sobre a mediação do Búzios para a aprendizagem de fatos históricos.
M. Bison afirma que “A proposta é ótima, um jogo que retrata a história da
Bahia, que não é privilegiada nos livros didáticos, tendo um jogo é de super
valia.”. Neff considera que “através do jogo Búzios o aluno pode aprender fatos
da Revolta de Búzios não revelados em sala de aula e nem nos livros
didáticos”. Para outro ator social,
O jogo consegue estabelecer uma relação sobre os fatos que ocorreram
naquele período e a importância que eles tiveram na história da Bahia.O jogo
consegue introjetar todo um conhecimento sobre aquele período, transportando
o jogador para aquele momento, não como um mero telespectador, mas
fazendo com que ele faça parte da história, tendo consciência da importância
desses ideais: de luta, de liberdade e seus desdobramentos nos dias de hoje.
(Q*Bert)

E de maneira mais objetiva, após a participação de onze colegas na discussão
sobre o Búzios e a aprendizagem, discussão esta provocada pelos próprios
5

Informações sobre a pesquisa com alunos da rede municipal de ensino no artigo Games e cultura:
Búzios: ecos da liberdade – uma leitura da história da Bahia, apresentado e publicado no SBGames
2010, em Florianópolis.Disponível em: http://www.sbgames.org/papers/sbgames10/culture/full/full11.pdf
Acesso em 13 de jul de 2013.
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licenciandos no Fórum, seis licenciandos também concordaram sobre o jogo
Búzios enquanto um espaço atrativo e de aprendizagem para apresentar o
contexto histórico da época.
Além de aspectos positivos citados sobre a interação com o jogo Búzios: ecos
da liberdade, cinco atores sociais registraram também suas dificuldades e
questões quanto à estrutura do jogo que lhes incomodaram ou comprometeram
avançarem na compreensão da história do jogo.
Neff, por exemplo, compreendeu que qualquer jogo pode lhe acrescentar algo,
mas suas dificuldades foram percebidas e descritas por ela quando interagiu
com o jogo Búzios: ecos da liberdade, por exemplo. Inicialmente percebi sua
dificuldade em compreender a lógica dos jogos estilo adventure, e no Fórum
aberto sobre o jogo, ela revela: “Surgiram-me muitas dificuldades para interagir
com os objetos presentes no jogo, tanto que perdi a paciência e interrompi o
jogo”. O fato de não ter avançado, comprometeu na identificação de fatos
históricos sobre a revolta. O cenário e algumas falas dos personagens do jogo
foi o que lhe fez perceber elementos que caracterizaram o contexto da época
(final do século XVIII). Além disso, Neff considera o tema abordado pelo jogo
relevante, visto que “através do jogo Búzios, o aluno pode aprender fatos da
Revolta de Búzios não revelados em sala de aula e nem nos livros didáticos.”.
A identificação de revolucionários que participaram da Revolta, como Cipriano
Barata, Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga e Manuel Faustino
também

foi

apontado

por

três

sujeitos.

Zangief, Clyde e Chun-Li afirmaram não ter identificado todos os participantes
da revolta, mas ter conhecido algumas informações sobre os eles despertou
nela o desejo de pesquisar em outras mídias a Revolta.
Diante da sua dificuldade, a participante Chun-Li, estudante de Psicologia, faz
uma colocação que é pertinente e já faz parte das nossas discussões e
preocupações, a presença em excesso de textos nos jogos com finalidades
pedagógicas, a exemplo do Búzios:
Como já citei em uma participação em outro fórum, eu acredito que muitas
informações são trazidas nesse jogo, mas eu me questiono até que ponto
essas informações podem ser de fato aproveitadas pelo estudante. Questiono
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isso exatamente pelo perfil das crianças no que diz respeito à leitura. Por isso,
no meu ponto de vista, a maior aprendizagem que pode ser extraída deste
jogo, no que diz respeito aos aspectos históricos, é a do contexto em que todo
o processo trazido pelo jogo aconteceu. (Chun-Li)

O questionamento levantado por Chun-Li é, também, um questionamento que
já levantamos em pesquisas anteriores6 durante o processo de validação e
pesquisa com os jogos desenvolvidos nas escolas e na própria UNEB. Na
pesquisa desenvolvida com o jogo Búzios7, por exemplo, observamos nos
alunos o desinteresse pela leitura, o que diretamente comprometeu a
compreensão dos diálogos dos personagens presentes no jogo por não ter
avançado no mesmo. Nos jogos estilo adventure, a leitura e a atenção são
alguns dos elementos fundamentais para interagir com jogos estilo adventure.
O jogo Búzios, inserido na discussão feita no segundo capítulo sobre a atuação
dos jogos eletrônicos na ZDP, possibilitou a emergência de diferentes saberes
sobre o contexto histórico da época que podem transitar entre questões que
envolvem o resgate da História e a identidade dos sujeitos do processo de
ensino-aprendizagem, inseridos no universo da cultura digital, mas vivenciando
experiências que levam a reflexões sobre a construção de si e da história da
Bahia. Relata-nos M. Bison,
[...] como disse é por conhecer os lugares onde ocorreu os fatos e a
reprodução do cenário da época no jogo. Tudo isso promove um sentimento de
pertencimento no momento de jogar. Um jogo de Baianos, para Baianos.

Para além da aprendizagem escolar, seis atores sociais revelaram nos seus
discursos construírem olhares para a aprendizagem mediada pelos games,
compreendendo a aprendizagem de maneira mais ampla, não se limitando
apenas a aprendizagem vinculada à escola e/ou conteúdos escolares.
Segundo Beholder, uma das participantes da pesquisa, “os jogos eletrônicos
podem sim ser voltados para educação, mesmo que não seja educativo, ele
pode contribuir para a aprendizagem da pessoa".

6
7

Pesquisas com os jogos Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade e Búzios: ecos da liberdade.

Artigo
publicado
e
apresentado
no
xxx.
Trabalho
disponível
em:
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/publicacoes/sbgames2010/Games_cultura_Buzios.pdf
Acesso em 27 de ago de 2013.
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Para Chun-Li, o Curso lhe possibilitou a ampliação do seu olhar, já que já tinha
visto um pouco essa discussão numa disciplina de Psicologia e Tecnologia,
disciplina que tive a experiência de realizar tirocínio docente no ano passado,
em 2012. E relata:
Antes eu realmente não acreditava que o jogo poderia ser visto nessa
perspectiva de aprendizagem. Até pela minha própria convivência, que minha
mãe acredita que jogo só serve pra viciar. [...] Serviu para desconstruir alguns
paradigmas que eu tinha com relação a jogo eletrônico. (Chun-Li)

Enquanto

futura

psicóloga,

Chun-Li

considera

importante

estudar

a

aprendizagem, pois o psicólogo é um profissional que deve estar em todos os
lugares, inclusive na escola, considerando os jogos como uma saída para
atender as demandas da atualidade.
Neff, licencianda em Letras, revela na entrevista suas surpresas com o curso,
[...] até porque eu tinha aquela visão de que os jogos eletrônicos é vício, essas
coisas. Eu tive outra visão agora dos jogos eletrônicos, que através deles, nós
podemos sim aprender várias coisas. Descobrir até os jogos de ortografia, que
eu gosto muito dessa parte. [...] Fiquei surpresa com o que eu descobri através
dos jogos.

Smoke, também licencianda em Letras, retrata suas construções durante o
Curso semelhantes a Neff e afirma durante a entrevista: “na verdade, esse foi o
maior

ganho

que

eu

tive,

participando.

Antes

se

eu

jogava,

era

esporadicamente." Embora não se considere uma jogadora, afirma que
independente do jogo, se eu parar para observar um jogo, eu vou procurar no
jogo o que ele traz para a pessoa, qual o aprendizado [...] independente que
ele for um jogo voltado para educação ou não. Hoje eu tenho essa visão [...]
qualquer coisa pode nos acrescentar algo.

Numa compreensão mais ampla sobre a aprendizagem, os jogos eletrônicos
favorecem uma experiência formativa ampliada, contribuindo de maneira
significativa para a aprendizagem de modo contextualizado com os interesses
dos que aprendem.
Os atores sociais da pesquisa buscaram no Curso contextualizações diretas
com suas experiências e desejos, sejam profissionais ou apenas movidos por
interesses pessoais da sua trajetória de vida. Ao ler seus registros,
especialmente nos Diários, e ao escutá-los durante a entrevista, percebemos
narrativas reveladoras de dificuldades, anseios, desejos, questionamentos e

108

profundas compreensões dos sentidos atribuídos às ações cotidianas e
inquietações da realidade escolar. Demonstraram também o desejo de
mudanças e transformações da sua vida com a presença das TIC,
especialmente os jogos eletrônicos; suas percepções sobre a relação dos
games e as possibilidades de aprendizagem, como vimos.
6.3.1 Habilidades desenvolvidas, exigidas e estimuladas na interação com
os jogos eletrônicos
Como discutido no capítulo dedicado à discussão sobre jogos eletrônicos, a
literatura revela que essas mídias contribuem de maneira significativa no
desenvolvimento de habilidades para os sujeitos, revelando sua influência nas
questões referentes à cognição ou nas habilidades predominantemente
emocionais e sociais.
No que se referem aos aspectos cognitivos, as narrativas dos atores sociais
revelaram

que

estes

atribuíram

sentidos

importantes

aos

jogos

no

desenvolvimento e aprimoramento da memória, do raciocínio lógico, da
concentração, da atenção, bem como na criação de estratégias e a busca pela
resolução de problemas. Para os atores sociais da pesquisa, os jogos
estimularam e desenvolveram alguns aspectos cognitivos, que foram
fundamentais na sua interação e caminho percorrido no jogo.
Após interagir com o Shift8, Dr. Eggman escreve em seu Diário:
O jogo é mesmo simples, mas empolgante porque o jogador é desafiado a
pensar formas de transpor os obstáculos usando apenas saltos e o recurso de
caminhar entre as partes brancas ou pretas do cenário, permitido pelo uso da
tecla shift. O jogo me deixou um pouco tonto na quinta, mas hoje investi mais
uma vez e, não satisfeito por zerar o Shift 2, passei pelo Shift 3 e experimentei
o Shift 4. Já vi que tem um 5. (Dr. Eggman - Diário)

Um jogo aparentemente simples, Shift necessita do jogador raciocínio lógico
para criar estratégias para avançar no jogo, descobrindo as possibilidades de
resolver os desafios propostos, a partir das regras que são apresentadas no
jogo.

8

Jogo Shift disponível em: http://clickjogos.uol.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Shift/
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Sobre a interação com o mesmo jogo, o Shift, uma atriz social com entusiasmo
narra no seu Diário,
e "descobri" o "Shift". Que jogo bacana, cara! As estratégias para passagem de
nível, e diferentes caminhos que pode-se fazer para alcançar o objetivo são
instigantes. Nem preciso dizer que gostei, né? (Zangief)

Sonic nos seus relatos nos Diários e durante os Fóruns relata suas dificuldades
na interação com os jogos, que exigiram deles algumas habilidades, como a
concentração, agilidade e atenção para cumprir o que era solicitado no jogo.
Após a interação com o jogo “Atender clientes”, o sujeito considera que esse
jogo “apresenta maior complexidade, uma vez que é necessário maior
agilidade e atenção para o cumprimento das atividades”, e assume que teve
dificuldade para avançar.
A compreensão acerca das regras do jogo se torna uma condição
indispensável na resolução dos problemas que aparecem na medida em que o
jogador interage com o jogo. Frente aos desafios, o gamer busca
possibilidades para alcançar seus objetivos, e na medida em que compreende
a dinâmica e alógica do jogo, cria suas estratégias.
Foi o que fez os jogadores na interação com alguns jogos durante o Curso.
Cyborg, por exemplo, foi um sujeito que demonstrava sempre curiosidade em
descobrir o que o jogo propunha. Avançar e “zerar o jogo” parecia ser uma
necessidade para o jogador. Sobre o jogo Shufller9, ele fala em um Fórum:
você tem que ter uma estratégia de atingir as bolas de forma que várias delas
saiam do campo, e isso de alguma forma faz com que você preste atenção
como jogou, por que perdeu e te impulsiona a tentar outras formas de jogar,
afim de não repetir os erros.( Cyborg)

Destacamos também o relato no Diário feito por Chun-Li após um dos
encontros em que os participantes interagiram com jogos estilo adventure,
jogos cuja tipologia é caracterizada pela
intensa exploração dos cenários presentes no game, pela interação de ações
ou diálogos com os personagens, pela resolução de enigmas e quebracabeças - mais comumente denominados de puzzles, e também pela atenção
dada à narrativa do game. (RIOS, ALVES e SOUZA)
9

Jogo disponível em: http://clickjogos.uol.com.br/Jogos-online/Esportes/Shuffle/ Acesso em 18 de jul de
2013.
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Os exemplos de jogos estilo adventure experienciados no Curso são
Machinarium e Anika’s Odissey, jogos aparentemente simples, desenvolvidos
em Flash, mas que exigem do jogador atenção e estratégia. Como relatou a
atriz social sobre suas experiências em um dos encontros:
Hoje interagimos com um joguinho bastante interessante e eu, particularmente,
pude observar de perto como este jogo me cobrou a utilização de algumas
habilidades cognitivas. A que considerei mais marcante foi a observação.
Inicialmente, subestimei o jogo, mas ao perceber a complexidade dele pude
compreender qual era a dinâmica necessária para pegar o coelhinho de
pelúcia. O aprendizado que consegui tirar da experiência neste encontro é de
que um jogo pode sim contribuir significativamente para o desenvolvimento
cognitivo do sujeito. Eu tinha este conhecimento apenas na teoria, já que eu
não sou acostumada a jogar, mas hoje, pude ver isto na prática. (Chun-Li)

Em um Fórum aberto para socialização de suas dificuldades e considerações
sobre os jogos estilo adventure, Chun-Li parece complementar o que relatou de
modo mais particular no Diário. Para ela, os jogos desse estilo exige dela um
“exercício cognitivo intenso”, e “precisamos traçar estratégias para descobrir
como sair da situação proposta e quando somos pegos desprevenidos ou
quando o subestimamos o game, a dificuldade triplica”, ressalta.
Na medida em que interagia, a atriz social percebia a contribuição do jogo para
a aprendizagem, e de modo mais específico, para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas. Além dessas reflexões, a participante também
relacionava essas questões com suas limitações e seus progressos na
compreensão das potencialidades dos jogos, visto que não interagia com muita
frequência com os jogos. Essa preocupação em tecer relações entre as
aprendizagens emergidas no Curso com sua formação ficou evidente em
outros espaços de discussão e socialização, em que a participante sempre se
colocava ora como futura profissional ora como um sujeito social, independente
do exercício da profissão de psicóloga.
Consideramos, então, fundamental os atores sociais se colocarem como
sujeitos pertencentes ao espaço de formação, concordando com Macedo
quando nos afirma que “sem levar em conta processos de pertencimento pelos
quais alguém fala/age, é difícil se decidir sobre o que é formativo.” (MACEDO,
2013, p.125).
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Diante dos desafios enfrentados, os jogadores aprenderam na medida em que
se envolveram com o que lhe foi proposto e se sentiram desafiados. O caminho
escolhido pelos jogadores lhes proporcionaram a produção e a construção do
conhecimento diante das situações apresentadas, junto com a ressignificação
que fizeram do que aprenderam e do que conheceram.
As situações presentes nos jogos que exigem e/ou trabalham aspectos das
habilidades dos sujeitos também foram vistas por alguns atores sociais como
situações importantes a serem desafiadas, visto a semelhança de problemas e
situações que precisamos lidar na nossa vida cotidiana.
E mais uma vez trazemos a fala de Chun-Li, que demonstrou construções
significativas para sua formação.
Adorei o jogo da garçonete! Foi, inclusive o que eu passei mais tempo
interagindo e, com certeza, utilizaria ele na minha prática. Conforme o jogo vai
ficando mais difícil é preciso ter uma noção de como organizar todas as
atividades que a personagem tem que fazer e essa é uma habilidade muito
importante para o nosso dia a dia. (Chun-Li)

Na busca por alcançar soluções plausíveis diante das dificuldades enfrentadas,
podemos afirmar que resolver problemas implica em tomar decisões. Nos
jogos, a todo o momento precisamos decidir sobre o que fazer, como fazer. Os
estudos de Gros (1998, apud Moita, 2007), discorrem sobre essa questão. Para
a autora, os jogos eletrônicos permitem o desenvolvimento das capacidades de
reter informações, estimula a criatividade, a formulação de hipóteses e
obrigada à tomada de decisões. Já Nogueira (1997) defende que os jogos de
estratégia permitem o enriquecimento de competências referentes à resolução
de problemas e à memória.
Além das habilidades citadas por Gros e Nogueira, Chun-Li aponta para um
elemento presente em muitos jogos eletrônicos: a necessidade de organizar
muitas atividades simultaneamente. Encontramos essa característica em jogos
de simulação ou God games, com “The Sims”, “SimCity”, em jogos
considerados sociais, jogos de corrida, etc. Nesses jogos, nos deparamos com
situações e lugares existentes no mundo real, em que a criação de mundos e a
manutenção desses lugares virtuais são feitas pelo jogador, que encontra
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nesses games possibilidades de interação e tomada de decisão que são
subsidiadas por imaginação, criatividade e desenvolvimento da narrativa.
A característica de administrar e organizar muitas atividades vem se tornando
uma exigência para a atual geração, que interage com diferentes mídias e
realiza muitas atividades ao mesmo tempo, o que exige desse público
organização na execução dessas atividades.

Para muitos jogadores,

principalmente para a atual geração de gamers, estudar, aprender e até
mesmo trabalhar vem se tornando atividades indissociáveis. A diferença entre
essas atividades não são tão delimitadas, visto as possibilidade de “aprender
jogando”.
Dessa maneira, na interação com os jogos eletrônicos, vivenciamos situações
também presentes no nosso cotidiano, possibilitando experienciar através da
simulação diferentes situações, preparando os sujeitos para a realidade a qual
possivelmente poderá passar um dia.
Além das habilidades cognitivas defendidas acima, os atores sociais revelaram
nas suas falas e registros escritos as contribuições dos jogos

no

desenvolvimento de aspectos emocionais, como na elevação da sua
autoestima e confiança nas suas estratégias de jogo. Questões como a
persistência, a motivação foram aspectos também percebidos e evidenciados
pelos atores sociais da pesquisa durante seu processo de implicação, processo
este de produção e construção individual e coletiva acerca dos problemas e
situações enfrentados.
Sobre sua experiência com o jogo Anika's Odyssey, Sergeant Calhoun relata
em um dos Fóruns que
No começo foi difícil, no "Anika's Odyssey", empaquei no tronco com os três
" pokémons" rindo de mim o.õ kkkkk. Me irritei, atualizei a página pra começar
de novo para ver se dava para pegar algum alimento para dar os "pokémons" e
assim passar, mas não dava para fazer isto. Fui em frente com empaquei de
novo no tronco de árvore no rio ¬¬', parei e olhei para a tela de Clyde e vi que
ela tinha levado o "pokémon" vermelho pro buraco da árvore, ai eu percebi que
a lógica do jogo, não sei se de todos, era fazer algumas ações feitas
anteriormente, ir e voltar, ir e voltar, ai depois empaquei de novo depois que a
boneca pegou uma flor, ou alimento não sei, clicava em tudo que aparecia
a maozinha, mas não saia ai eu passei sem querer o mouse na boneca e
apareceu uma mãozinha aí cliquei. Depois disto achei que ficou fácil :D, e
cheguei até o fim.
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A persistência de Sergeant Calhoun em chegar até o fim de jogo fez com que
ela criasse suas estratégias e não desistisse no caminho. A persistência é uma
das habilidades que não estão no campo da cognição, mas que envolve
questões do meio social e emocional do sujeito.
Ao refletir sobre a sua própria interação com o jogo, dois participantes tiveram
a sensação de desequilíbrio, na medida em que encontraram dificuldades na
interação, não avançando no jogo.
A persistência também esteve presente nas interações de Cyborg, que
associou essa habilidade com situações consideradas por ele complexas na
vida fora da tela. Ele afirma,
O legal mesmo é que apesar de demonstrar ser um jogo simples, ele me fez
perceber que ás vezes algumas coisas não conseguimos fazer por que nos
limitamos, pensando que tudo é muito complexo, muito profundo, muito
tecnológico e no fim das contas o que temos que fazer é tentar, insistir, pensar
que é possível finalizar o jogo, e persistir até conseguir. (Cyborg)

E conclui no Fórum,
De lição fica o fato de que se tem que persistir, acho que o próprio jogo se
encarrega de te dar a sensação de satisfação por ter conseguido atingir alguma
meta ou objetivo e lhe impulsiona a avançar e a conseguir mais vitórias, [...]
(Cyborg)

A superação dos desafios levou os atores sociais a resolver os seus problemas
no jogo, sendo motivados a interagirem com essas mídias e estabelecerem
significados a ela na sua formação. A motivação, junto com as fantasias, são
duas características estimuladoras nos jogos eletrônicos.
Essa motivação fica evidente no discurso dos atores sociais que imersos na
cultura da simulação, querem construir mundos, fazer escolhas e ver
imediatamente suas consequências, visto que os jogos impulsionam os
jogadores a tomarem rápidas decisões, com feedback (retorno) imediato sobre
a atitude tomada.
Percebemos a motivação da atriz social Cyril, que narra em seu Diário:
Tivemos a experiência de jogar um game muito legal, no início foi tenso porque
eu tive muita dificuldade de entender a lógica do jogo, mas depois que fui
passando das fases me superei quando consegui finalizar. Foi tão bom que
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assim que terminei de concluir joguei novamente, e mais tarde quando chegar
em casa vou ensinar ao meu marido, ele vai adorar também.

Sua implicação com a situação vivenciada fica clara durante os momentos em
que jogava, bem como nos seus registros. Sua motivação se confirma também
numa discussão no fórum, em que demonstra seu compromisso com que
estava fazendo, a partir dos seus desejos:
Logo no início tive muita dificuldade, cheguei a desistir depois de muitas
tentativas, pois não conseguia entender as pistas, afinal tinha muita pegadinha,
mas quando entendi a lógica do jogo, fui superando os meus próprios desafios.
(Cyril)

Concordamos assim com Moita (2007), ao considerar os jogos eletrônicos
como motivadores intrínsecos, estimulando a curiosidade dos jogadores,
despertando o seu interesse na narrativa do jogo.
Cyborg deixa claro sua animação, relatando a sensação prazerosa quando
avança no jogo e alcança o desafio apresentado a ele.
A medida que fui evoluindo no jogo percebi também o quanto é gratificante
passar de fase, o quanto é interessante perceber que quando passava aquela
dificuldade me sentia mais motivado, focado, impulsionado a tentar mais uma
vez, em continuar jogando. (Cyborg - Fórum sobre jogos adventure)

O jogo atuou também como espaço de catarse, no qual diferentes sensações
se misturavam quando os jogadores interagiram. Como nos relata também
Kano em seu Diário
Hoje tive uma experiência legal com o jogo Anikas que me despertou várias
sensações, desde a irritação até o contentamento. A primeira vista parecia um
jogo infantil como aqueles que jogava no "finado" orkut. Porém, ao passar de
uma fase a outra, fui descobrindo o seu grau de dificuldade e percebendo que
não era aquela coisa tão fácil assim. Houve momentos em que a frustração
tomou conta de mim e quase desistir.

Conforme nos afirma Alves (2005), os jogos eletrônicos, independente dos
seus conteúdos, se constituem como espaço de catarse, possibilitando aos
jogadores ressignificar seus medos, desejos, anseios e outros sentimentos.
Em seu Diário, Clyde também relata com muita informalidade as diferentes
sensações que o jogo despertou nela,
quanto a aula vivenciei um momento de descontração quando você encontrou
um jogo que procurava. Nessa hora, percebi que é necessário jogar para
descarregar as tensões que muitas vezes nem percebemos. [...] percebi que
jogos na telinha descarregam constrangimentos, tensões e o melhor montar
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estratégias para pular os obstáculos, com isso posso perfeitamente jogar antes
um pouco e depois cumprir minhas atividades.

A atriz social revelou outras compreensões acerca das tecnologias, suas
potencialidades, especialmente os jogos eletrônicos, que lhe proporcionou
ressignificar suas emoções a partir da catarse que essas mídias possibilitam.
Murray faz uma afirmação em um dos seus livros que resume o que estamos
discutindo aqui:
Nos jogos temos a oportunidade de representar nossa relação básica com o
mundo: nosso desejo de superar as adversidades, de sobreviver às derrotas
inevitáveis, de dar forma ao nosso entorno, de dominar a complexidade e de
fazer com que nossas vidas se encaixem como quebra-cabeças. (1999, p.156)

Diante das potencialidades acima apresentadas pelas vozes dos atores sociais,
os jogos eletrônicos contribuíram para a formação desses licenciandos a partir
do momento que estes, ao interagir e discutir sobre essas mídias, construíram
sentidos e significados à elas, compreendendo sua importância no atual
contexto social, bem como

e suas potencialidades formativas e de

aprendizagem.
Os jogos,

nesse

contexto,

atuam como

dispositivos mediadores

da

aprendizagem, contribuindo para a formação dos sujeitos nas suas dimensões
social,

afetiva,

cultural

e educacional.

Aprendizagem esta construída

socialmente e na mediação dos jogos, a partir das elaborações produzidas e
situações de aprendizagens já construídas durante a vida do sujeito.

6.4. Dos jogos eletrônicos para a Universidade: a ludicidade em diferentes
espaços
Os jogos, independente de serem eletrônicos ou não, sempre se caracterizam,
dentre outros aspectos, por seu caráter lúdico. Para Luckesi (2000), a
ludicidade é um fenômeno interno do próprio sujeito, que possui manifestações
no exterior. Para esse autor, a ludicidade
é representada por atividades que propiciam experiência de plenitude e
envolvimento por inteiro, dentro de padrões flexíveis e saudáveis. (LUCKESI,
2000, p. 97)
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Para os atores sociais da pesquisa, brincar está diretamente relacionado com a
ludicidade. E os jogos eletrônicos, como atividade lúdica, podem contribuir
positivamente para a aprendizagem. Assim, os atores sociais ressaltaram a
importância do caráter lúdico dos jogos eletrônicos para uma aprendizagem
mais significativa, contextualizada e prazerosa a si mesmo, bem como para as
crianças.
Para Rabêllo,
o jogo é considerado lúdico, pois se trata de uma atividade voluntária, que tem
um fim em si mesma, na qual o jogador tem liberdade de ação. Esta ação não
se confunde com a vida cotidiana,mas tem um caráter ilusório, fictício e incerto
na medida em que a realidade interna do jogador predomina sobre a realidade
externa. (2012, p. 135.)

Isso no leva a reafirmar a importância dos atores sociais, que carregam em si
suas subjetividades, suas experiências, seus desejos e até mesmo suas
preocupações quando estão jogando.
Dentro desse contexto, a ludicidade decorre de si mesmo, das relações que os
sujeitos estabelecem com o mundo exterior. Então, quando buscam jogar,
movidos por diferentes interesses como vimos anteriormente, os jogadores
carregam em si mesmo esse caráter lúdico, e a experiência com a atividade
lúdica, na interação com os jogos eletrônicos, ocorre a partir da experiência
vivenciada pelo sujeito, sendo definida por Luckesi como uma atividade que
propicia a “plenitude da experiência” (2002, p. 27), de modo satisfatório e
prazeroso ao sujeito.
A atriz social Sergeant Calhoun, em dois momentos durante a entrevista, nos
fala sobre o caráter lúdico dos jogos, e o prazer de “aprender brincando”. Sobre
a abertura de cursos e discussões acerca dos jogos eletrônicos na
Universidade, Sergeant Calhoun considera importante essa iniciativa “para que
todo mundo saiba e aprenda que a educação não é forma chata e monótona,
poder ser de forma lúdica.”. Para ela “pode-se aprender brincando”. E ressalta
num momento posterior da entrevista:
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A gente aprende em qualquer lugar, principalmente criança. Então, mesmo
brincando, ela vai aprender alguma coisa. E ensinar algumas coisas de forma
mais descontraída, melhor. (Sergeant Calhoun)

Kano ressalta a importância de trabalhar com o lúdico, destacando o potencial
dos jogos eletrônicos para essa formação lúdica, visto a clareza dos objetivos e
a função que o jogo exerce. Após a conclusão do Curso, ele diz na entrevista:
Foi muito construtivo pra mim participar do Curso e trabalhar algo que é lúdico,
mas que pode ter uma funcionalidade, tem um objetivo a ser alcançado no
final.

A ludicidade é um tema que aparece também no discurso de M. Bison durante
a entrevista, quando ressalta a relevância dessa discussão no contexto atual. O
ator considera importante a discussão e o estudo dos jogos na sociedade, visto
que especialmente as crianças passam muitas horas jogando. Junto às
questões sobre a aprendizagem e a violência, a ludicidade é para M. Bison
outro tema importante a ser trabalhado nos espaços formais de ensino. Sobre
sua experiência com o jogo Machinarium, esse ator social escreve em seu
Diário:
Já o Machinarium é um jogo de História envolvente, em um mundo futurista.
Possui efeitos sonoros interessantes. [...] São itens no cenário, portas com
puzzles, distrair adversários, sempre com um viés de estratégia. Não há
momentos com tiros, mortes violentas, destruições, podendo tocar o mundo
lúdico da criança. (M. Bison)

Percebemos na sua fala, de modo mais específico quando afirma que os jogos
eletrônicos podem “tocar o mundo lúdico da criança”, sua compreensão acerca
do potencial formativo dos jogos na formação da criança. Quando tocado, o
mundo lúdico da criança é afetado de maneira positiva, permitindo momentos
de prazer, de diversão, de liberdade e de ficção.
Assim como o jogo pode tocar “o mundo lúdico da criança”, nas palavras de M.
Bison, o jogo também pode tocar o contexto de outros sujeitos, sejam eles
adolescentes, adultos e idosos. Referindo-nos aos sujeitos da nossa pesquisa,
podemos inferir que os jogos eletrônicos despertaram o lúdico de cada sujeito,

118

que evidenciaram a ludicidade nessas mídias, nos seus discursos por estarem
imersos nos momentos de interação com os jogos trabalhados. Instigados, os
atores sociais consideraram relevante a ludicidade presente na sua formação.
No entanto, para que essa formação seja lúdica, precisa partir dos próprios
sujeitos, autores da sua formação. Por isso, ressaltamos mais uma vez a
compreensão dos sujeitos da pesquisa como autores sociais, que produzem
suas inteligibilidades e produzem sentidos aos jogos na e para a sua formação.
Dessa maneira, corroboramos com o conceito que Luckesi nos apresenta
sobre o conceito de ludicidade e sua relação com o sujeito, com a construção
social.
Diante da nossa compreensão a partir da fala dos atores sociais, defendemos a
importância da ludicidade na Universidade, bem como a presença de
atividades lúdicas na formação dos licenciandos. Essa construção, mediada
pelo jogo eletrônico como dispositivo na formação docente, favorecerá a esses
futuros docentes, que encontram-se também na posição de educandos,
experiências de aprendizagem com prazer, alegria e significado.
Além de apontarem o caráter lúdico dos jogos eletrônicos despertado em si
mesmos, alguns sujeitos da pesquisa também compreenderam os jogos
eletrônicos como espaços para a produção de sentido, e também se referiram
ao potencial dos jogos eletrônicos no rompimento da realidade e construção do
imaginário. A construção do imaginário foi associada também à criatividade que
os jogos possibilitam aos jogadores, na medida em que interagindo com essas
mídias, a imaginação flui para além de situações concretas, rompendo assim
com a realidade.
Na interação com o jogo Anika Odyssey, M. Bison relata que o mesmo
permite romper com a realidade em que a personagem (Anika) encontra-se de
uma simples atividade domestica (transportar água em um balde) para entrar
em uma floresta encantada em busca de seu coelho de pelúcia raptado por
uma águia gigante. O resgate irá girar em torno do mundo místico cheio de
surpresas e encanto. (M. Bison)
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M. Bison ainda caracteriza esse adventure, destacando o cenário com
personagens fictícios, denominados por ele como “criaturas mágicas em uma
terra dotada de seres exuberantes e encantados”.
Assim, as contribuições dos jogos eletrônicos voltadas para o desenvolvimento
da criatividade, possibilitam além da experiência de situações vivenciadas no
real, outras representações, também baseadas em situações fictícias e
imaginárias.
Compreendemos que a função criativa vem do próprio sujeito, que vivencia
experiências sensíveis às relações entre a realidade e a representação da
realidade nos jogos eletrônicos. Na relação com a função lúdica e o imaginário,
os jogadores se sentem imersos na história do jogo, como observamos durante
os momentos de interação com os jogos, bem como nos seus relatos sobre
essas experiências.
Os jogos se constituíram para os sujeitos da pesquisa como ambientes
imersivos e interativos, criando para os atores sociais a sensação de fazerem
parte do ambiente virtual do jogo. O caráter lúdico experienciado sensibilizou
ainda mais o desenvolvimento da criatividade, a liberação de emoções,
questões que consideramos fundamentais na formação humana dos atores
sociais.
Já vimos até agora que os sujeitos construíram sentidos à sua formação de
diferentes maneiras, e destacamos no próximo tópico a relação que esses
estabeleceram com sua prática profissional, e de modo geral, com prática
docente.
6.5 Apropriações dos jogos para ressignificação da prática docente
Os atores sociais revelaram nas suas narrativas a construção de sentidos
voltados para a sua formação mediada pelos jogos eletrônicos, apontando a
construção de olhares acerca da sua atuação como profissional ou futuro
profissional. Os pedagogos, principalmente, a partir das suas construções
durante o curso, enxergaram nos jogos eletrônicos uma possibilidade de
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aproximação do contexto dos seus alunos, considerando as aproximações que
esses sujeitos estabelecem com as tecnologias.
Ainda cursando Pedagogia, Bowser, que já exerce a profissão docente e
desenvolve um trabalho com crianças numa escola, relata no Diário sua
experiência com jogos casuais, e faz uma crítica aos jogos que se intitulam
jogos eletrônicos e apenas reproduzem os conteúdos do livro didático, como se
fosse apenas uma transposição de conteúdo de uma mídia, o livro didático,
para outra, os jogos.
A ideia de jogos educativos que normalmente as pessoas tem são aqueles
joguinhos em que o conteúdo é posto praticamente da mesma maneira em que
é visto na sala de aula, e a ideia dos jogos que estimulem a criança, mas da
mesma maneira em que ela costuma jogar seus jogos é muito mais atrativo,
até mesmo para nós. Hoje os jogos em que joguei me interessei bastante. Vou
apresentá-los aos meus alunos e ver qual será o retorno. (Bowser)

Observamos na fala de Bowser uma preocupação em agradar os seus alunos,
em conquistá-los, em escutá-los. Essa implicação também fica muito evidente
na fala do pedagogo, também em formação, Dr. Eggman, que carrega nas
suas falas sempre muita subjetividade e amor pela profissão.
Inicio esta nova formação e desejo muito poder concluí-la. Verdade que não
tive êxito na conclusão da última, e sendo racional e prático, deveria não ter
iniciado esta, porém fui atraído (acho mesmo que as palavras são agarrado,
suspenso e jogado) até aqui pelo desejo de fazer um pouco melhor o trabalho
que me propus com meus educandos. A vontade é minha, mas o apetite em
mim quem desperta são eles. E desperta de um jeito peculiar, quase doloroso.
Durante as aulas de informática preciso considerar a paixão que os pequenos e
pequenas tem para com o jogos (não quero aqui dizer que os jogos eletrônicos
não exercem um fascínio enorme aos grandes, longe disto - eu mesmo gosto
muito de jogar - mas é que a criançada chega no vapor, ávidas por um
joguinho, qualquer coisa que os faça interagir e competir por meio de uma
máquina) e é indispensável fazer com que este integre a aula e potencialize o
aprendizado. Dos mais novos da turma de alfabetização aos da turma 6, todos
entram na sala esperando o momento de jogar. Porque então não aproveitar
isto? Ou melhor, como então aproveitar significativamente isto? Esta é a
pergunta que me movimenta em direção a esta formação. É por isso que
arrisco um espaço neste curto tempo que tenho para concluir minha
monografia e me precipito neste curso. O êxito aqui é mais uma possibilidade
de sucesso lá. Acho então que a razão e a praticidade devem estar envolvidos
com a educação que é o meu desejo e meu movimento. E acho que assim
será. No primeiro dia vi muita gente interessante. Pessoas empenhadas, assim
como eu, em decifrar um pouco mais das possibilidades dos jogos pensado a
educação. [...] Arrisquei-me, fui, vi, notei, aprendi e me deu vontade de voltar.
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O desejo em atender o público a quem se destina é muito forte em Dr.
Eggman, que está implicado em desenvolver um trabalho formativo com
crianças que vivem numa comunidade do subúrbio a partir das demandas
desse público alvo, que nesse caso são as crianças quem frequentam o
espaço. .
Percebemos na sua fala o compromisso que assume em produzir
conhecimento e transformações no contexto social no qual está implicado. Seu
olhar sensível fez com que o ator social, desde os primeiros encontros,
buscasse uma formação que ressignificasse sua prática docente. Após a
conclusão do Curso, durante a entrevista, ele afirma:
Eu gostava de jogos, sabia que de certa forma eu poderia associar jogo com
aprendizagem, com meu trabalho em sala de aula, mas eu não sabia
exatamente como. Bom, não que agora eu sei [..] Agora eu tenho caminhos
que me permitam fazer um trabalho interessante em sala de aula. [...] Como eu
já trabalho educação alinhando a informática, de certa forma eu já comecei a
fazer alguma coisa com meus alunos, com os educandos, com base no que
aprendi aqui, né. (Dr. Eggman)

A possibilidade de ressignificar sua prática também aparece no discurso do
licenciando em Letras, Kano, que além de mudar sua compreensão acerca dos
jogos, fez associações com seu trabalho docente. Quando questionado sobre
as contribuições do Curso para sua formação, ele afirma que os olhares
construídos sobre essas mídias a partir do Curso se reflete na sua formação
porque eu vou pensar agora como incluir esse item nas minhas aulas, como
professor agora vou imaginar como posso trabalhar com um jogo eletrônico,
como eu posso interagir com os alunos com esse tipo de mídia, para tentar
alcançar o objetivo que é o ensino.

No entanto, para perceber as potencialidades dos jogos na formação dos
licenciandos, estes precisam ter um nível mínimo de imersão. È preciso
interagir com essas mídias, construir sentidos a ela e identificar suas
possibilidades formativas. Como chega a uma conclusão após um dos
encontros e registra no seu Diário, Kano,
Mas percebi que, se não sentir ou perceber o que o jogo produz em mim não
terei grande êxito. Como poderei indicar ou utilizar tais ferramentas para o
processo
de
formação
de
meus
alunos?

122

Além da condição fundamental do docente ou futuro docente em interagir com
os jogos para construção de olhares acerca das suas potencialidades, a
dificuldade de encontrar jogos eletrônicos que apresentem conteúdos voltados
para sua área de conhecimento ou jogos nos quais esses olhares possam ser
construídos é apontado por um ator social, que já atua profissionalmente na
sua área de formação. É o caso de Sonic, professor de biologia, que registra no
seu Diário uma de suas inquietações:
No caso da Ciências e/ou Biologia, talvez seja um desafio (o que é sempre
interessante) a utilização de games, uma vez que a área contempla assuntos
muitas vezes complexos. Além do mais, imagino que não existam tantos
games nessa área, e ainda que existam alguns, o grande número de subáreas
da Biologia, certamente deve deixar lacunas em áreas (como Botânica,
Biologia Celular e Molecular, Ecologia, Evolução) nos quais o processo de
ensino e aprendizagem necessite de um cuidado "especial”.

Como vimos, o ator social nos traz suas inquietações e seu desejo em levar
para o contexto da sala aula os jogos eletrônicos, especialmente devido à
complexidade que considera o ensino e a aprendizagem de Biologia. Em outro
momento, após uma discussão feita em um dos encontros sobre jogos
eletrônicos e aprendizagem, que suscitou outras discussões sobre os desafios
dessas mídias chegarem nas escolas e serem compreendidos como
mediadoras no processo de ensino-aprendizagem, Sonic também se coloca em
seu Diário,
Lembrando da discussão sobre se o "problema" é do professor ou das
estruturas precárias das escolas, continuo acreditando que a Educação ainda é
um dos alicerces estruturais de qualquer sociedade. Dessa forma, não adianta
procurar os "culpados" pela atual situação, mas meios para contorná-lo.
Certamente, os jogos eletrônicos são bons aliados nessa luta.

Além de explicitarem nas suas falas de que maneira se apropriaram dos jogos
na sua prática docente, alguns sujeitos também apresentaram algumas
situações em que os jogos podem contribuir na sua prática pedagógica e/ou na
aprendizagem dos seus alunos. Como constrói Beholder,
O [jogo] da detetive, acho que seria o único que usaria na minha pratica, pois
ele explica como a criança deve manter uma alimentação saudável, de uma
forma leve e divertida para crianças de uma determinada idade. (Fórum- Jogos
na prática)

123

As licenciandas em Letras, Neff e Smoke, também falaram das contribuições
do Curso para pensar suas práticas enquanto futuras professoras na área do
ensino da língua. Neff considera a possibilidade dos jogos eletrônicos na sua
prática profissional, de modo mais específico a presença dos jogos na sala de
aula, como um método. Sua compreensão sobre os jogos eletrônicos na sua
formação está estritamente relacionada à vida profissional. Smoke considera
relevante sua aproximação com o universo dos jogos eletrônicos, relacionando
a sua formação com a licenciatura, e conclui na entrevista
O público de sala de aula é o público que joga. [...] A partir dessa nova visão,
eu posso, sim, acrescentar novos olhares, novos valores.Então... Muito
significativo. (Smoke)

Dos quinze sujeitos entrevistados, apenas um apresentou dificuldade na
compreensão dos jogos eletrônicos na sua formação, e quando questionado
sobre essa questão, Q*Bert afirmou que o Curso contribuiu como norteador
para seus estudos posteriores pesquisar sobre o assunto. Considerou
importante as tecnologias como método de ensino e aprendizagem; seu
discurso nos leva a inferir que o ator social ainda se encontrava no processo de
construções significativas acerca do potencial das TIC como espaços de
aprendizagens formativas, visto sua compreensão das mesmas enquanto
método. Isso se reflete também quando lhe questionei sobre de que maneira as
discussões levantadas e suscitadas durante o curso se refletem na sua
formação, e Q*Bert afirma não saber responder, associando sua à sua
graduação, que ainda está no começo.
Finalizamos a análise das narrativas dos sujeitos com uma preocupação que
consideramos relevante àqueles que pesquisam as TIC, bem como àqueles
que interagem com elas, buscando potencializá-las na sua formação. Na fala
de quatro atores sociais, a palavra ferramenta aparece associada ao ensino ou
à aprendizagem mediada pelos jogos eletrônicos. Como nos diz M. Bison, por
exemplo: “Foi a partir do curso, foi aí que teve mesmo uma relação do jogo
como objeto, como ferramenta, potencializadora do ensino.”
Quando os sujeitos se referem às TIC como ferramentas de ensino ou
ferramentas para os processos educativos, correm o grande risco de reduzi-las
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a instrumentos, desconsiderando o caráter transformativo das tecnologias.
Nesse contexto, estão inseridos os jogos eletrônicos, que não podem ser
reduzidos à meras ferramentas ou instrumentos, perdendo o seu caráter
formativo, mas como dispositivos, com potencial transformativo na vida dos
sujeitos, na sua formação, considerando as suas abrangências.
6.6. Análise das propostas produzidas pelos formandos
Conforme foi dito anteriormente, os atores sociais da pesquisa foram
convidados a elaborarem uma proposta ao final do curso, a partir de suas
implicações durante os nossos encontros. Essas implicações como modo de
criação de saberes (Macedo, 2012) permitiu aos sujeitos da pesquisa
explorarem suas próprias particularidades e intencionalidades na elaboração
das propostas. Dos quinze atores sociais que concluíram o Curso, apenas duas
mulhres não produziram e/ou disponibilizaram suas propostas para o grupo,
através do ambiente Moodle.
A leitura com cuidado das propostas desenvolvidas, e principalmente a
apresentação das mesmas feitas pelos próprios autores, revelou implicações
desses sujeitos, que movidos por suas questões pessoais se apropriaram dos
jogos eletrônicos na sua formação e para a formação do outro.
Diante da extensão das treze propostas apresentadas e disponibilizadas, nesse
momento optamos por apresentar uma síntese das mesmas, destacando as
ideias principais delas10, destacando a justificativa dada pelos autores das
propostas, bem como os objetivos e a metodologia.

6.6.1. Jogos eletrônicos x realidade cotidiana – utilização dos jogos
eletrônicos como mecanismo de mudança social – Por Cyborg

10

Neste trabalho, optamos por preservar os títulos escolhidos na elaboração das Propostas apresentadas e
disponibilizadas no Moodle pelos atores sociais nos subtítulos referentes às propostas aqui apresentadas
brevemente.
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Cyborg foi um dos atores sociais que demonstrou grande implicação com os
problemas sociais do seu entorno. Sua proposta passou pela elaboração de um
jogo eletrônico, e levantou o seguinte questionamento:
Como trabalhar e influenciar, através dos Jogos Eletrônicos, a mudança de
realidade de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, vulneráveis
á violência, tráfico de drogas, abuso sexual e psicológico, e ás mais diversas
influências negativas vividas em sua comunidade, como utilizar os Jogos para
que sejam um divisor de águas em suas vidas para que compreendam que
existem outras realidades e oportunidades fora daquelas que lhes foram
impostas? (Retirado da proposta do ator social)

A partir desse questionamento, Cyborg desenvolveu uma proposta com o
objetivo de
criar, através do jogo, um mecanismo de transformação [...] com vivências e
experiências cognitivas, psicológicas e sensoriais, em busca de um resultado,
que é a reflexão sobre a sua realidade e de que caminhos podem ser utilizados
para modificá-la.

Cyborg propõe um jogo no qual seja possível o jogador experimentar situações
do seu cotidiano, a partir do cenário de uma comunidade pobre, destacando
alguns problemas presentes nesse perfil de comunidade, como ruas sem
saneamento básico, lixo espalhado, casas e barracos decrépitos, tráfico de
drogas, tiroteios, famílias desestruturadas, entre outras questões e “todos os
elementos naturais a uma comunidade abandonada pelos poderes públicos.”
(Cyborg).
O ator social ressalta que é importante deixar claro que tanto como no jogo, em
que toda decisão tomada gera uma consequência, o mesmo acontece na vida
de cada um. Assim, ele espera que o jogador, em outros momentos fora do
jogo, reflita sobre o que tem feito para mudar a sua vida, assim como fará na
sua trajetória dentro do jogo.
Sua proposta é bastante sedutora, se levarmos em considerações sua
essência, seu olhar sensível às demandas de um público que necessita do
apoio público, que clama por seus direitos e almeja melhores condições de
vida. E para nossa pesquisa, nos atrai também por sua implicação com a
proposta, destacando as implicações do jogo para a formação dos sujeitos, e
sua imersão na comunidade a que sua destina.
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6.6.2. Viajantes e a construção de suas histórias: Experimentando as
narrativas a partir do jogo Anika's Odyssey e Machinarium – Por Dr.
Eggman
A proposta desenvolvida por Dr. Eggman, que tem como objetivo estimular o
interesse pela leitura e compartilhamento de experiências através dos jogos
eletrônicos, partiu de suas observações enquanto professor do Centro Cultural
João Paulo II, organização não governamental localizada no Subúrbio
Ferroviário de Salvador. Ele constatou o grande desinteresse das crianças que
frequentam esse espaço pela leitura, especialmente quando envolvem
extensas narrativas.
Dr. Eggman contextualiza
Quando estimuladas a se colocarem na posição de narradoras e criadoras
tendem a falar pouco e demonstram baixa criatividade em seus textos. São
diversas as questões que podemos levantar para tentar entender esse
problema, dentre elas podemos apontar o baixo incentivo dos pais, ou até
mesmo da escola para o envolvimento com este tipo de leitura.

Além da falta de incentivo dos pais, o ator social também aponta outra questão
relevante:
é que a falta de outras referências faz com que as únicas histórias possíveis
sejam aquelas cujos textos contam as próprias experiências encarnadas pelas
crianças, muitas vezes de situação de violência e perdas. Estas histórias,
normalmente, e de forma equivocada, são consideradas desnecessárias pela
escola, o que acaba por inibir a participação dos educandos.

Diante desse contexto descrito, foi que Dr. Eggman propôs a utilização dos
jogos eletrônicos na Instituição Escolar, como possibilidade de aproximar as
crianças no universo da leitura, de maneira prazerosa. Sua proposta foi dividida
em cinco etapas que se retroalimentam, incluindo contar histórias, produção
textual sobre as histórias contadas e ouvidas, interação com os jogos Anika's
Odyssey e Machinarium, estimulando a participação, criatividade e imaginação
das crianças envolvidas durante as aulas.
Implicado com o local em que trabalha, Dr. Eggman se comprometeu em
observar esse processo de formação, e posteriormente analisar o retorno do
grupo, e a partir desse feedback construir outras propostas com novos jogos e
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narrativas. O ator social ressalta a importância do envolvimento de outros
professores no processo.
6.6.3. “Amélia: Mulher de verdade?” Lei Maria da Penha – Por Zangief
A proposta de Zangief partiu dos seus estudos e envolvimento no Projeto
“Amélia: Mulher de verdade”, desenvolvido durante sua Graduação na
disciplina Prática Pedagógica IV, em que pesquisou e trabalhou a violência
contra a mulher como um agravante social no Brasil.
Sua proposta elaborada consiste na concepção do jogo CI Penha, voltado para
estudantes do Ensino Médio que já participam do projeto “Amélia: Mulher de
verdade”. Nesse jogo,
o jogador é um agente policial que deve investigar um caso de agressão contra
a mulher. Através do telefone celular, placas e informantes que encontrar no
percurso, deverá seguir pistas para encontrar o agressor, detê-lo, e encaminhar
a mulher agredida bem como encaminhá-la à delegacia da mulher.

Os objetivos apontados por Zangief com a proposta são, dentre eles:
despertar olhares sobre a sociedade a fim de identificar a agressão à mulher
em seu contexto social; divulgar os meios de proteção e ajuda à mulher
agredida; conscientizar alunos de que a agressão à mulher é crime e deve ser
denunciada; estimular o posicionamento crítico mediante um caso de agressão
à mulher.

Como mulher e professora, Zangief demonstra comprometimento com o seu
trabalho e com o grupo cuja proposta foi idealizada, e assim como Dr. Eggman,
também destaca nas suas considerações a importância de outros professores
envolvidos, como professores das disciplinas de Sociologia, História e
Geografia. Zangief defende que o jogo teria um caráter interdisciplinar na
escola.

6.6.4. Abelhas sem ferrão: biodiversidade ameaçada – Por Sonic
Mestre e biólogo, Sonic desenvolveu uma proposta com uma temática que já
vem estudando antes do início do curso: a extinção das abelhas sem ferrão.
Sua preocupação com esse tipo de abelha foi visível em muitos momentos do
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Curso, quando relatava sua formação, suas implicações e suas descobertas
sobre jogos eletrônicos que abordam assuntos da Biologia.
Para Sonic,
É cada vez maior o desafio da humanidade, na busca por medidas que
viabilizem o crescimento econômico e social, sem afetar o meio ambiente, e
consequentemente, sua biodiversidade. [...] No Brasil, ações antrópicas que
geralmente visam alguma forma de lucro, têm afetado diretamente a elevada
biodiversidade do país. [...] As abelhas sem ferrão consistem em um importante
exemplo de biodiversidade ameaçada.

A partir dessa breve contextualização, Sonic propõe um trabalho de
conscientização sobre a importância das abelhas sem ferrão à biodiversidade
mediada pelos jogos eletrônicos. Sua proposta visou “contribuir de alguma
forma para socialização acerca da importância da preservação e conservação
da diversidade de abelhas sem ferrão e biomas associados”.
O público alvo são alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental11 de um
colégio da rede pública de ensino. As etapas para realização e conclusão da
proposta incluem a discussão sobre questões ambientais, especialmente a
biodiversidade; trabalho com o jogo Missão Bioma 12; relatos dos alunos sobre
suas experiências e posteriormente, será proposto aos alunos que se dividam
em grupos e elaborem uma proposta de intervenção junto à comunidade (rua,
bairro e município) em que estão inseridas na busca por pensar em
alternativas/maneiras de diminuir os problemas ambientes discutidos ao longo
do trabalho vivenciado.
Além disso, Sonic ainda aponta como possibilidades a elaboração de “cartilha
de conteúdo educativo”, a ser construída em parceria com os alunos da escola,
bem como estudar a viabilidade de desenvolver um jogo, chamado por Sonic,
de “didático-pedagógico” sobre o tema.
6.6.5. O jogo eletrônico como norteador do ensino de línguas para
crianças de séries iniciais - Por Q*Bert
11

Na proposta escrita e disponibilizada no Moodle, Sonic utilizada a nomenclatura séries do Ensino
Fundamental. Alteramos adequando os Anos.
12

Versão demo do jogo Missão Bioma disponível em: http://missaobioma.g1.globo.com/ Acesso em 07
de set de 2013.
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A proposta elaborada por Q*Bert, licenciando de Letras, destaca a importância
do estudo e da aprendizagem da língua estrangeira para crianças no Ensino
Fundamental. Para ele, “a introdução dos jogos eletrônicos concatenado com a
disciplina de Língua Estrangeira potencializa e cria condições favoráveis para o
aprendizado de habilidades linguísticas”.
A partir dessa compreensão, Q*Bert apresenta uma proposta que cujo objetivo
geral é “analisar noções teóricas e práticas do uso de jogos eletrônicos para o
aprendizado da Língua Estrangeira nas séries iniciais” e tem como objetivos
específicos
Estabelecer na escola um ambiente favorável ao desenvolvimento e
experiências didáticas de diferentes centros educacionais que já fazem uso
interdisciplinar de jogos eletrônicos para o aprendizado de outros idiomas. [...]
Desenvolver habilidades orais e escritas com a ajuda dos jogos eletrônicos.

O público alvo da sua proposta são alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e
professores das turmas em que os alunos se encontram. A carga horária
prevista é de 60 horas. O trabalho desenvolvido partirá da interação com jogo
“Rivers”, desenvolvido pela Rockstar Games. Q*Bert descreve o jogo assim:
O jogo mostra a história de uma menina, que durante a criação de um painel
com seu nome, tem uma das letras roubada por um tucano e sai numa
aventura para recuperá-la. Com isso, ela conhece outros personagens durante
sua aventura: Barbicha, Metalúrgico, Big Bee e Small Payment.

Segundo Q*Bert, o jogo possibilita aos jogadores o contato com o vocabulário
da língua inglesa, com destaque para a aprendizagem de artigos, substantivos,
verbos, etc.
6.6.6. Resta Um: Aprendendo a superar desafios – Por Cyril
A proposta apresentada por Cyril está baseada no clássico jogo Resta 1. A
proposta é de desenvolvimento do jogo, visando trabalhar com a superação de
desafios e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Conforme afirma Cyril,
O tempo para desenvolvimento do mesmo foi de aproximadamente dois
meses, podendo ser praticado em qualquer lugar, pois ocupa um espaço
mínimo no ambiente. Essa nova sensação será divulgado através das redes
sociais.
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6.6.7. Lateralidade - Descobrindo o seu espaço no labirinto – Por Kano
A proposta elaborada por Kano parte de seus questionamentos acerca das
dificuldades das crianças com a noção de espaço e lateralidade. Como
apresenta na justificativa,
Nesse jogo seriam desenvolvidos os sentidos e as direções (direita, esquerda,
para frente, para traz, para lado, para o outro, segue reto, volte um passo etc.).
O jogo seria composto de sucessivos labirintos, e estes deveriam envolver
cores que ajudassem a sinalizar que caminho seria o melhor a ser percorrido,
aumentando em fases o nível de dificuldade. A intenção é saber se a criança
conseguiria sair do labirinto seguindo as orientações de direção.

Sua proposta busca trabalhar com lateralidade e noções de espaço com
sujeitos que vivenciam a infância. Visto que o jogo está na língua espanhola,
Kano também propõe a aprendizagem de um novo idioma.
De modo mais específico, Kano destaca como público alvo da proposta alunos
do Ensino Fundamental I. Com duração de um ano, sua proposta contempla
etapas como “analise de público, aplicação das teorias para verificação do
problema, e por último, aplicação do jogo”.
6.6.8. O jogo eletrônico enquanto mediador no encaminhamento de um
possível caso de TDAH – Por Chun-Li
Chun-Li, graduanda de Psicologia, desenvolveu uma proposta a partir das suas
inquietações acerca dos diagnósticos que apontam casos de TDAH, propondo
a mediação dos jogos eletrônicos como espaço de aprendizagem e
desenvolvimento de habilidades cognitivas em sala de aula, bem como um
espaço para avaliação e observação do professor acerca de possíveis casos
de TDAH. Chun-Li apresentou como objetivo
refinar as suspeitas de TDAH em uma sala de aula através da utilização do
jogo eletrônico, visto que o problema pode não necessariamente estar na
criança e sim na metodologia utilizada pelo professor.

Sua proposta está voltada para crianças do 2º ao 4º ano do Ensino
Fundamental, pois considera que este público interaja com os jogos eletrônicos
sem grandes dificuldades. Chun-Li descreve de modo resumido sua proposta:
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O processo consiste em adotar jogos eletrônicos que possam desenvolver as
habilidades que devem ser desenvolvidas naquela determinada faixa etária e
colocá-los em sala de aula para que as crianças interajam com esses jogos. O
professor deverá fazer uma observação generalizada da turma no intuito de
perceber se os alunos encontram-se mais envolvidos com aquele tipo de
atividade em comparação com a metodologia que foi utilizada no primeiro
semestre. Para os casos em que havia suspeita de TDAH, o educador precisa
identificar se os comportamentos evidenciados no primeiro semestre, onde o
jogo não era utilizado, ainda persistem.

Chun-Li destaca a importância da família nesse processo de mudanças na
metodologia adotada na escola, visto a autorização e compreensão dos pais
acerca da proposta apresentada.
6.6.9. Jogos eletrônicos como simuladores da prática de conteúdos
didáticos- Por Sergeant Calhoun
A proposta desenvolvida por Sergeant Calhoun propõe a elaboração de um
jogo de simulação, que possibilite a imersão de jogadores em situações da vida
real, acessando diferentes fases. Espera-se que o aluno articule as
aprendizagens construídas em sala com suas experiências com o jogo. Para
Sergeant Calhoun o jogo contribui tanto para o desenvolvimento cognitivo,
como social.
O objetivo da sua proposta está voltado para crianças e adolescentes que
estão concluindo o Ensino Fundamental e/ou cursando o Ensino Médio. Sua
proposta está dividida em algumas etapas, dentre elas, destacamos:
Criação do roteiro do jogo com a ajuda de pedagogos e
diferentes matérias escolares; [...] descrição técnica sobre o
plataforma, linguagem de programação, aplicações utilizadas.,
designers e programadores; produção do jogo com designers,
e produtores de áudio; teste do produto [...].

professores de
jogo que seria:
com a ajuda de
programadores,

Além disso, Sergeant Calhoun propõe a divulgação do jogo para escolas e
empresas interessadas em jogos com essa finalidade, bem como em canais de
TV que atendesse ao públicoinfanto-juvenil, incluindo a comercialização do
jogo para todos os interessados. Antes de divulgar para o público externo, o
lançamento ocorreria no ambiente escolar que foi desenvolvido o jogo.
Para avaliar as experiências com o jogo, Sergeant Calhoun propõe diálogos
acerca da compreensão dos interatores acerca dos conteúdos, bem como
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relatos sobre suas estratégias na resolução dos problemas, relacionando com
os temas abordados e questões sociais abordadas no jogos.
6.6.10. Jogos eletrônicos na formação da identidade do indivíduo- Por
Beholder
A proposta desenvolvida por Beholder é voltada para as contribuições dos
jogos eletrônicos na formação da identidade dos sujeitos. A partir da sua
compreensão de que os jogos, enquanto ambientes virtuais, permitem que “os
usuários construam personagens de acordo com seu gosto” e que neles “o
usuário tem metas a serem atingidas, podem scolher o que fazer e direito de
recomeçar sua vida quando quiser”, Beholder apresenta como exemplos de
jogos de simulação o jogo The Sims e o Second Life.
Como afirma na sua proposta, “nesses jogos como já foi dito, o usuário tem o
poder de controlar sua vida no jogo, podendo fazer coisas que nunca faria na
vida real, talvez por culpa ou pelos atos serem proibidos.”
Dessa maneira, Beholder propõe observação de adolescentes entre 15 e 21
anos interagindo com os dois jogos citados, em média de quatro horas
semanais. Os dispositivos de pesquisa adotados são questionário para
conhecer o perfil dos jogadores e entrevistas online com os mesmos.
6.6.11. OrtograJogos – Por Neff
Neff, licencianda de Letras, desenvolveu uma proposta voltada para estudantes
do 6º ano do Ensino Fundamental, alunos entre 10 e 11 anos de idade. O
objetivo da sua proposta é “refletir acerca das regularidades do sistema
ortográfico de escrita”, possibilitando aos estudantes conhecer as regras
gramaticais, bem como comunicar-se de maneira correta, através da interação
cm os jogos eletrônicos, visto que
Hoje a escola não pode mais ignorar a tecnologia que norteia a sociedade
contemporânea e ministrar os conteúdos acadêmicos numa postura de
indiferença. As instituições de ensino precisam assumir que os jogos é uma
nova maneira de aprender.

Para isso, Neff traz para sua proposta, que tem como duração prevista quatro
encontros semanais, jogos disponíveis nos sites Click Jogos e Educar para

133

Crescer para interação dos alunos. Durante a interação dos sujeitos, Neff
propõe observação e registro das dificuldades apontadas e percebidos pelos
alunos no que se referem à utilização das regras gramaticais, discussões,
produção de cruzadinhas pelos próprios alunos utilizando as regras aprendidas
e a socialização dos trabalhos produzidos.
6.6.12. Jogos eletrônicos e aprendizagem: EJA – Por Smoke
Smoke inicia sua proposta com algumas inquietações sobre a modalidade de
ensino EJA,
educação de jovens e adultos, oferecida pelas escolas e colégios públicos, no
turno noturno para pessoas que não podem cursar na modalidade tradicional,
seja por motivações de trabalho, idade avançada ou ainda múltiplas
repetências

Visto as fragilidades da educação nas diferentes modalidades de ensino,
Smoke se questiona: Considerando que o ensino regular não consegue manter
a qualidade, o que deve acontecer na relação ensino – aprendizagem da
modalidade EJA?
Diante disso, sua proposta visa melhorar a prática educativa de alfabetização
de jovens e adultos, a partir da inserção dos jogos eletrônicos para o ensino na
EJA.
Sua proposta é voltada para a criação de um jogo para jovens e adultos do
Ensino Fundamental, trabalhando com conteúdos da área de Língua
Portuguesa, como formação de sílabas, associação palavras às figuras,
formação de frases e oração, a partir de palavras e situações do contexto dos
alunos. Assim, Smoke propõe que semanalmente os alunos interajam com o
jogo, a partir de seus interesses e conhecimentos prévios.
6.6.13. Educação e contemporaneidade: os games e a produção de
sentido – Por M. Bison
A proposta de M.Bison desenvolve-se a partir da análise dos jogos Anika
Odyssey, Búzios: ecos da liberdade e Guardiões da Floresta, considerados por
M.Bison como jogos com potencialidades educativas. Sua proposta consiste
em
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2. Problematizar as questões dos games/jogos e de que forma podem ajudar
no processo formativo de aprendizagem dos discentes.
3. Enfatizar as potencialidades dos jogos na educação, fundadas em práticas
interativas.
4. Refletir sobre a formação de professores para a utilização dos games/jogos
e o redimensionamento curricular

Segundo Bison
Faz-se necessário verificar a funcionalidade dos jogos na produção de sentido,
no processo formativo dos discentes. Além de discutir a questão do currículo
que não permite um dialogo direto com os jogos, uma vez que os games/jogos
permitem a noção de cidadania.

Dessa maneira, propõe a interação de crianças com os jogos destacados. Após
essas interações, Bison indica a socialização dos diálogos dos alunos, bem
como a análise dos demais registros num blog, que deve ser mantido pelos
participantes da atividade e divulgado entre diferentes comunidades e outras
instituições que desenvolvem atividades relacionadas aos jogos.
As propostas apresentadas pelos atores sociais revelam preocupações com
questões que permanecem atuais, e trafegam em diferentes discussões
relevantes

no

cenário

socioeducacional.

Diante

dessas

construções,

percebemos que embora algumas questões precisassem ser melhor (re)vistas,
os atores sociais agregam experiências formativas mediadas pelos jogos
eletrônicos na sua própria formação.

Síntese do processo de análise – algumas compreensões
Após a análise de todo o processo do Curso, bem como das falas dos atores
sociais, muitas ideias surgiram, tanto da minha parte como da parte deles.
Ideias que se cruzam quando buscam contribuir para os processos formativos
do sujeito na contemporaneidade.
Além das falas dos sujeitos nos dispositivos de pesquisa, percebi as
contribuições dos jogos eletrônicos na sua formação, especialmente no que se
referiu às suas percepções sobre os jogos e suas possibilidades de
aprendizagem,

bem

como

apropriação

dessas

aprendizagens

para
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ressignificação da prática docente, como vimos na elaboração das propostas
que foram solicitadas e apresentadas no nosso último encontro.
No entanto, devemos reconhecer, também, que por estarmos imersos na
formação desses licenciandos, por reconhecer e acreditar nas potencialidades
pedagógicas dessas mídias na formação de qualquer sujeito, ao chegarmos ao
fim das análises nesse trabalho, percebi que algumas coisas precisam ser
repensadas.
Dentre elas, destacam-se os momentos de interação com jogos, bem como os
jogos escolhidos para o Curso. Durante os encontros, os sujeitos levavam para
os momentos de bate-papo, inclusive no ambiente Moodle, algumas pesquisas,
situações envolvendo jogos eletrônicos e até mesmo alguns jogos do seu
interesse, mas que foram muito pontuais. Não houve oportunidade para
interação com esses jogos mencionados, visto a nossa dinâmica e a própria
dinâmica do DEDC-I, que no período do Curso passou por paralisações que
coincidiam com os dias do Curso.
Domincé nos diz algo que se encaixa perfeitamente com o que vivenciamos
nas narrativas dos atores sociais:
A narrativa elaborada oralmente e por escrito coloca em cena os elementos de
socialização, decorrendo, principalmente, das condições materiais de
existência, da cultura familiar de origem e do meio geográfico de socialização.
(2012, p.23)

Para a etnopesquisa-ação, os atores sociais constroem sua própria teoria,
instituem inteligibilidades fundamentais para compreender a realidade social e
intervir nela de forma partilhada. Esses “[...] autores da pesquisa assumem a
responsabilidade de produzir conhecimento e transformação social numa
espiral sem entrada fixa, onde ação e reflexão se imbricam em movimentos
partilhados, recursivos” (MACEDO, 2009, p.117).
A produção de conhecimento e transformação social ficaram evidentes nas
falas dos sujeitos, nos seus desejos em ressignificar sua prática docente. Suas
narrativas orais e escritas nos levaram a refletir durante a própria formação
com que tipo de formação estávamos nos deparando.
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Ao chegarmos aqui, não há dúvida sobre o potencial formativo dos jogos
eletrônicos, como dispositivos que podem ressignificar a formação dos
licenciandos, especialmente aos licenciandos do DEDC-I, espaço que já
conhecemos há anos e nos sentimos parte dele.
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7. PAUSE RETURN

DISPOSITIVOS MEDIADORES NA FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS:
TECENDO

ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES

CONCLUSIVAS

E

PROPOSITIVAS
Buscamos

diferentes estímulos para jogar.

Eu,

particularmente,

raramente jogo pensando em aprender algo. A aprendizagem acontece
naturalmente, sem uma intencionalidade prévia. Jogo por entretimento, jogo
porque gosto de competir, e relaxo jogando. E foi justamente compreendendo a
aprendizagem numa perspectiva mais ampla, e estreitando seu conceito com
os processos formativos, que busquei construir olhares diferenciados para os
jogos eletrônicos como dispositivos formativos.
Após todo o processo formativo no Curso, posso afirmar que significativo não
foi o curso apenas para os licenciandos. Foi para as minhas construções
pessoais e profissionais, que se enriqueceram com seus discursos, com suas
inquietações, com suas produções e seus movimentos, principalmente no que
se refere a mudanças na sua formação.
Ao retomar nosso problema inicial1, não tenho dúvida que respondê-lo não é
uma tarefa fácil. Sei da importância das instituições de ensino

buscarem

processos formativos que valorizem os sujeitos envolvidos, considerando as
demandas do espaço e daqueles que o constituem. Mas envolver a
1

Problema da pesquisa: De que modo uma proposta formativa mediada pelos jogos eletrônicos podem
contribuir para a formação de licenciandos?
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comunidade implica em movimentar professores, alunos, gestores e os demais
que a cada período se aproximam desse espaço.
Diante esse contexto, é fundamental que a compreensão e conscientização
das

potencialidades

dos

jogos

eletrônicos

como

dispositivos

para

aprendizagens formativas sejam construídas também na Universidade, entre
licenciandos que ainda estão em formação para a docência, visto a
necessidade de aproximação e interação com as tecnologias digitais presentes
no nosso cotidiano.
Após o desenvolvimento do Curso e análise das informações, a partir das falas
dos atores sociais, percebo a necessidade de criar, nos processos formativos
na Universidade, espaços para reflexões acerca da própria formação, situada
também num contexto curricular.
A aproximação com os elementos da cultura digital foi uma das contribuições
do Curso aos licenciandos, percebidas durante nossa caminhada, e
especialmente ao ler os seus diários, em que percebo narrativas reveladoras
de dificuldades, anseios, desejos e profundas compreensões dos sentidos
atribuídos às ações cotidianas. Demonstraram também o desejo de mudanças
e transformações da sua vida com a presença das TIC, especialmente os jogos
eletrônicos.
Suas percepções sobre a relação dos games e as possibilidades de
aprendizagem ainda muito relacionada com o ambiente escolar justifica a
análise das informações que realizamos sobre as contribuições dos jogos
eletrônicos na ressignificação da prática docente e/ou atuação profissional de
cada licenciando. Além de pensar na sua formação como sujeito de modo
geral, as associações com o trabalho em sala de aula, as contribuições para
um aprendizado mais lúdico e contextualizado com a realidade de crianças e
adolescentes foram desejos apontados pelos licenciandos.
Os games possibilitaram aos sujeitos que participaram da pesquisa novas
possibilidades de ter acessos às TIC, de interagir, pensar e construir
conhecimentos

e

estabelecer

diferentes

relações

dos

jogos

com

a

aprendizagem, ressignificando alguns conceitos e pré-conceitos estabelecidos.
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As contribuições dos licenciandos e toda nossa experiência durante o Curso,
bem como os diálogos com membros do Departamento, ratificam a
necessidade que já havia percebido de rever o currículo do atual DEDC-I,
inserindo os jogos eletrônicos enquanto dispositivos que podem mediar a
formação dos licenciandos, possibilitando a estes ressignificar o uso dos
games enquanto atores e atrizes sociais nas suas práticas cotidianas.
O currículo atua como um dos principais campos de atualização dos processos
formativos. Sendo assim, o currículo do DEDC-I necessita se abrir a essas
mudanças, favorecendo a inclusão sociodigital dos licenciandos, que
encontram desafios dentro e fora da Universidade no que se refere a interação
e compreensão acerca das potencialidades das mídias digitais no contexto
socioeducacional.
A fim de que esse seja um trabalho de constante formação no DEDC-I,
apresento alguns caminhos/ações propositivas para a inserção da cultura dos
jogos eletrônicos no DEC-I, se constituindo como uma mudança necessária ao
Departamento.

7.1. Proposições na construção de uma proposta de intervenção no
DEDC-I
Os caminhos propostos a seguir partem das considerações e posicionamentos
relevantes dos próprios atores sociais, reflexões teóricas construídas
coletivamente e ao mesmo tempo individual, nascidas (ou elaboradas) da
reflexão sobre suas práticas. Práticas essas nos diferentes espaços em que
participam e atuam ativamente como atores sociais, ou seja, em casa, na
igreja, em instituições formais de ensino, no exercício da docência ou outra
profissão.
Ressalto que as proposições foram pensadas a partir das conclusões do
trabalho, a fim de contribuir para formação dos licenciandos do DEDC-I, na
UNEB. As proposições visam também articular as ações formativas que o
Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais já vem desenvolvendo na UNEB.
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 A Brinquedoteca como um espaço formativo- Levando em consideração
o contexto da Brinquedoteca, bem como o interesse da direção do
DEDC-I em inserir a cultura dos jogos eletrônicos nesse espaço, propõe
que a presença dessas mídias aconteça dentro de um caráter lúdicoformativo aos licenciandos e a todos os membros do Departamento,
dando continuidade às ações que o GPCV já desenvolve nesse espaço.
Desejo que esse espaço se torne um campo de pesquisa para os
licenciandos

que

desejam

investigar

questões

relacionadas

a

aprendizagem mediada pelos jogos eletrônicos;
 NETI como espaço formativo na cultura dos jogos eletrônicos no DEDCI- Assim como a Brinquedoteca, criar espaços de formações contínuas
dentro do NETI, a fim de consolidar a inserção dos jogos eletrônicos na
comunidade do DEDC-I;
 Estruturação e realização de oficinas sobre questões que envolvem a
cultura digital no DEDC-I e outros espaços formais de ensino (escolas
da rede pública em parceria com o DEDC-I e o Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais);
 Promover a discussão e sensibilização para as questões voltadas para a
cultura digital de modo processual, e não limitado à disciplina de TIC
(embora não tenhamos a garantia que essas discussões ocorram nem
na disciplina de TIC e Educação), a partir de diálogos com membros do
Departamento, propondo mudanças na dinâmica do currículo dos cursos
de licenciatura do DEDC-I.
 Desenvolvimento de um Curso de formação voltado para os docentes do
DEDC-I, independente das disciplinas que lecionam no Departamento, a
fim de se apropriem e compreenderem as potencialidades dos jogos
eletrônicos como dispositivos formativos no contexto da cultura digital;
 Publicação e divulgação da pesquisa em artigos, revistas, seminários,
congressos e outros eventos na área de Educação, para difundir a
proposta e resultados da pesquisa.
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 Estruturação de uma Proposta de intervenção no currículo do DEDC, a
partir da proposição de uma disciplina voltada para a discussão da
cultura digital, especialmente os game e a aprendizagem inserida na
matriz curricular do curso de Pedagogia.

Chegamos até aqui com muitas janelas abertas. Pensar em propostas que
contribuam para a formação dos licenciandos na UNEB é também voltar à
minha formação nessa Universidade. Através dos caminhos percorridos, nós,
os atores sociais e eu, fomos estimulados a nos autorizarmos em nossas
aventuras, no âmbito de nossas experiências formativas na construção de
sentidos e novas aprendizagens mediadas pelos games. Suas propostas
abriram outras possibilidades de, quem sabe, também contribuir na formação
de outros atores e autores sociais, que por meio de processos criativos e
transformativos também podem mergulhar em suas adventures, como Anika
que buscava resgatar seu bichinho de pelúcia, numa verdadeira odisseia.
Já sinto saudade das (in)formações partilhadas e dos momentos de
aprendizagem em formação!
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8. Apêndices
8.1 Entrevista – Professores do DEDC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC – CAMPUS I
MESTRADO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 2 – PROCESSOS TECNOLÓGICOS E REDES SOCIAIS

Pesquisa: Games e Formação: um caminho possível na licenciatura de
Pedagogia no campus I da UNEB
Objetivo Geral do Projeto: Desenvolver uma proposta de Formação que discuta a
presença das Tecnologias digitais e

telemáticas na sociedade contemporânea, em especial os jogos eletrônicos,
enfatizando suas contribuições para os processos de ensino-aprendizagem que
norteiam as práticas dos licenciandos do DEDC- I.

Roteiro de Entrevista
Nome do entrevistado:
Formação Acadêmica:
Atuação profissional: (professor, coord. de Grupo de pesquisa...)
Anos de formação:

Anos de atuação profissional em educação:

1- Durante sua formação (Graduação, Especialização, Mestrado etc.), você teve
alguma disciplina voltada para o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação? Quais? (Fale sobre) Em caso afirmativo, quais as contribuições
dessa(s) disciplina(s) para sua vida pessoal e acadêmica?
2- Como surgiu seu interesse em investigar (trabalhar, estudar/pesquisar) as
Tecnologias?
3- Em sua opinião, o atual currículo do Curso de Pedagogia da UNEB, campus I
atende as atuais demandas dos graduandos frente à presença das TIC
alterando as dinâmicas da sociedade? Qual o lugar que as TIC tem ocupado
na Formação dos Graduandos do DEDC- I na Universidade?
4- Em sua opinião quais atividades/ações precisam ser desenvolvidas a fim
potencializar o espaço do laboratório NETI do DEDC?
5- Você tem alguma experiência com os games? Interage com essas mídias?
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6- Você possui alguma pesquisa, trabalho relacionado à área de jogos
eletrônicos?
7- Quanto à discussão dos jogos eletrônicos, você acredita que a utilização dos
games nas práticas educativas pode contribuir no processo de ensinoaprendizagem? De que maneira?
8- E pensando no meu trabalho de mestrado, que está voltado para uma Proposta
de formação que discuta a presença da cultura digital, em especial os jogos
eletrônicos, nas atuais dinâmicas societárias, enfatizando suas contribuições
para a aprendizagem, qual a relevância dessas discussões para o
Departamento (na formação e na prática dos graduandos)?
9- De que maneira a realização de processos formativos no Departamento voltado
para a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação podem
contribuir para a formação dos Graduandos do Departamento, em especial os
estudantes de licenciatura?
10- Você já desenvolveu alguma atividade de Formação no UNEB voltada para as
TIC? (Em caso afirmativo, que atividade foi desenvolvida? Estava voltada para
jogos eletrônicos?) Após essa “Atividade”, você identificou contribuições
efetivas para os cursistas? [Essas Atividades podem ser mini-cursos, Oficinas,
Cursos de extensão, Curso de formação, etc.]
11- Você tem conhecimento das atividades que vem sendo desenvolvidas no/para
laboratório de informática do NETI?
12- Existe alguma atividade do seu conhecimento já desenvolvida voltada para
jogos eletrônicos que foi realizada no NETI? (Em caso afirmativo, qual(is)?
13- Quais as informações você sabe sobre o NETI? (Fundação, finalidade,
utilização, gestão) – Questão livre de acordo com a vivência do professor(a) no
DEDC e envolvimento com o Neti.
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8.2 Questionário – Perfil dos participantes do Curso

Prezado participante, foi desenvolvido este questionário a fim de conhecer um pouco
do seu perfil, bem como suas experiências com os jogos eletrônicos.
Sinta-se a vontade para responder as questões abaixo:
Dados de identificação:
1.
2.
3.
4.

Nome do participante: ______________________________________________
Formação (Curso e semestre): _________________________
Atuação profissional: _____________________________________
Idade entre:

( ) 17 e 21 anos
( ) 22 a 26 anos
(

) 27 a 31 anos

( ) 32 a 36 anos
( ) Acima de 36 anos
5. Gênero
( ) Feminino
( ) Masculino
6. Possui acesso a internet em casa?
( ) Sim
( ) Não
6.1. Em caso afirmativo, por quais meios? (múltipla escolha)
( ) Computador pessoal (PC)
( ) Celular/Smartphone
( ) Tablet
( ) Outros (Especifique)
7. Tem conhecimento sobre a Plataforma Moodle?
( ) Sim
( ) Não
7.1. Em caso afirmativo, quais atividades já participou utilizando o Moodle?
(múltipla escolha)
( ) Curso de Extensão
( ) Oficina
( ) Graduação
( ) Especialização
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( ) Curso semi-presencial
( ) Não tenho conhecimento sobre a Plataforma Moodle
8. Você já interagiu com algum jogo eletrônico?
( ) Sim
( ) Não
9. Qual tipo de jogo você mais se interessa: (indicar por ordem de interesse três
opções)

( ) Aventura

( ) Tiro

( ) Estratégia

( ) Ação

( ) RPG

( ) Esporte

( ) Guerra

( ) God Games

( ) Online

( ) Casuais

( ) MMORPG

(

) Social Games

10. Você teve sua primeira experiência com os jogos eletrônicos com idade:

Antes dos 5 anos
Entre 5-10 anos
Entre 10-15 anos
Entre 16-20 anos
Entre 21-25 anos
Acima de 25 anos

11. Com que freqüência você interage com os jogos eletrônicos?

Todos os dias
Uma vez na semana
De 3 a 5 vezes na semana
Finais de semana
Raramente
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Não interage

12. Em qual local você interage com os jogos eletrônicos e por quê? (você pode
marcar mais de uma resposta)
Você interage com os jogos eletrônicos em casa. Por que?
Não interajo com os games em casa

(

) Em casa
Tenho os jogos que mais gosto instalados em meu computador.

Tenho acesso a jogos online em casa.
Sinto - me confortável em jogar nesse ambiente.
Outros:________________________________________________

(

) Lan House
Não possuo computador em casa
Não tenho acesso aos jogos eletrônicos no computador de casa
Gosto de jogar com meus amigos nesse espaço
Gosto de interagir com alguns games que são feitos para jogar na
internet com vários jogadores e não tenho esse serviço em casa
Participo de campeonatos de jogos na Lan House
Outros:________________________________________________

( ) Trabalho
Não tenho computador em casa
Não tenho acesso aos jogos eletrônicos em casa
Utilizo os jogos eletrônicos na minha prática pedagógica
Outros:__________________________________________
(

) Faculdade
Não possuo computador em casa
Não tenho acesso aos jogos eletrônicos no computador de casa
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Outros:__________________________________________

13. Quando estou jogando desenvolvo/aprendo: (múltipla escolha)

Raciocínio lógico (criação de
estratégias)

Atenção

Persistência para superar
obstáculos

Concentração

Criatividade

Coordenação motora

Sociabilidade

Capacidade de tomar decisões
decisões

Cooperação

Capacidade de planejamento de
situações

Organização do espaço

Regras

Conteúdos

Negociar

Memória

Capacidade de formular
hipóteses

Competir

Nada

14. Você já conseguiu identificar algum conteúdo pedagógico nos jogos eletrônicos?
Quais?
( ) Sim
( ) Não
14.1. Em caso afirmativo:
Nome do jogo:
Conteúdo/Assunto pedagógico identificado:
15. Os jogos eletrônicos contribuem de alguma maneira para sua formação?
16. Possui alguma dificuldade na interação com os jogos eletrônicos?
17. Com que objetivo você costuma jogar?
( ) Entretenimento
( ) Aliviar stress
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( ) Aprender
( ) Competir com os amigos (outros jogadores)
( ) Fazer novas amizades
( ) Outros (Especifique)
18. Você já aprendeu alguma coisa com os jogos eletrônicos? Foi uma experiência
positiva? (Em caso afirmativo, relate)
19. Como você analisa a presença da cultura dos jogos eletrônicos na sociedade
contemporânea?
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8.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
MESTRADO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC
LINHA DE PESQUISA: Jogos eletrônicos e aprendizagem
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 2 – Processos Tecnológicos e Redes Sociais.
Grupo de pesquisa no CNPq – Comunidades Virtuais de Aprendizagem

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) para participar, como entrevistado, em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de
forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da
Bahia pelo telefone 55-7131172224.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título da Pesquisa: Jogos eletrônicos em processos formativos e aprendizagem como apropriação significativa:
um caminho possível e propositivo no Departamento de Educação da UNEB
Pesquisador Responsável: Vanessa dos Santos Rios
Telefone para contato: 55-71- 33414554/82001995
Descrição da pesquisa, objetivos, detalhamento dos procedimentos e forma de acompanhamento
A pesquisa tem a intenção de Compreender os processos formativos mediados pelos jogos eletrônicos,
implicando aprendizagens significativas, bem como desenvolver uma proposta de Formação que discuta a
presença dos jogos eletrônicos, enquanto elemento da sociedade contemporânea, enfatizando suas
contribuições para os processos formativos que norteiam as práticas dos licenciandos do DEDC- I
A presente pesquisa está articulada em algumas etapas, tais como: entrevista com professores da UNEB que possuem
formação e/ou trabalham com Tecnologias da Informação e Comunicação; diálogo com membros dos Das (Diretórios
Acadêmicos) com o intuito de conhecer as demandas dos graduandos do Departamento a partir dos seus
representantes; reunião e diálogos com Diretora do DEDC -I em articulação com o NETI (Núcleo de Estudos e
Tecnologias Inteligentes); Curso de formação para graduandos do Departamento; análise e retorno para a Comunidade
DEDC –I acerca das contribuições do Curso de Formação e o desenvolvimento da Proposta de intervenção para o
DEDC voltado para o uso das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nos processos de ensino e
aprendizagem dos licenciandos do DEDC –I, valorizando, dentre outros aspectos, a utilização dos games como espaço
de aprendizagem.
As atividades do Curso de Formação serão realizadas presencialmente no Laboratório de informática do Núcleo de
Estudos e Tecnologias Inteligentes (Neti) da UNEB, além de acontecer na modalidade a distância, através do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.
Durante o Curso de Formação, serão aplicados alguns instrumentos de investigação a fim de delinear o perfil dos
graduandos cursistas, suas experiências com as TIC, principalmente com os jogos eletrônicos, registrar as interações
com os games e as construções que os sujeitos da pesquisa estabelecerão durante o Curso, e um roteiro de entrevista
a fim de saber dos cursistas os sentidos e significados construídos sobre os jogos eletrônicos e suas possibilidades
pedagógicas nas práticas dos licenciandos,no processo de ensino-aprendizagem.
Durante o período da pesquisa, utilizarei filmadoras e gravadores após a autorização dos envolvidos a fim de registrar
os depoimentos e interações. É importante esclarecer que o material das filmagens e gravações serão guardados
sobre a responsabilidade do pesquisador. Todos os dados levantados, tabulados e sistematizados serão analisados
subsidiando a produção da dissertação de Mestrado, artigos a fim de divulgar os resultados das investigações para a
comunidade, e o desenvolvimento da Proposta de Formação junto ao Departamento.
É importante ressaltar que a pesquisa referenciada não coloca em riscos, prejuízos, desconforto e nem lesões aos
sujeitos envolvidos e a participação dos professores e graduandos do Departamento – cursistas- contribuirá para
novos olhares acerca dos processos formativos voltados para para a apropriação das tecnologias, em especial os
jogos eletrônicos dos licenciandos.
A proposta do Curso de Formação, intitulado “Jogos eletrônicos em processos formativos – construindo olhares
e aprendizagem mediados pelos games”, tem carga horária total de 128 horas/aula, divididas em quatro módulos,
que serão desenvolvidos mensalmente. Os encontros serão realizados uma vez na semana, com duração de 4h/aula,
além da modalidade a distância com através do Moodle.
Ressalto mais uma vez que todas as informações dadas pelos sujeitos da pesquisa serão mantidas em sigilo,
respeitando a identidade dos envolvidos durante a análise e apresentação dos dados na Dissertação, artigos e/ou
qualquer forma de comunicação nos quais forem referenciados os resultados da investigação, já que os participantes
não serão identificados pelos seus nomes e/ou quaisquer dado que venha a reconhecê-los.
É direito dos participantes retirar o consentimento para utilização dos dados de entrevista e observação a qualquer
momento que julgar adequado.
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Lynn Rosalina Gama Alves
Pesquisador responsável
Professor Adjunto
Orientador

Vanessa dos Santos Rios
Pesquisadora/Mestranda

Games e Formação: um caminho possível na licenciatura de Pedagogia no campus I da UNEB
Grupo de Pesquisa Cadastrado no CNPq Comunidades Virtuais

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
MESTRADO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
LINHA DE PESQUISA: Jogos eletrônicos e aprendizagem
Grupo de pesquisa no CNPq – Comunidades Virtuais de Aprendizagem

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu, ____________________________________________, RG ____________________
CPF_____________________ , abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa “Jogos
eletrônicos em processos formativos e aprendizagem como apropriação significativa:
um caminho possível e propositivo no Departamento de Educação da UNEB” como
sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Vanessa dos
Santos Rios sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como a inexistência
de riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Salvador,

____/____/____

Local e data
__________________________________
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável:

Observações complementares

Games e Formação: um caminho possível na licenciatura de Pedagogia no campus I da UNEB Grupo

de Pesquisa Cadastrado no CNPq Comunidades Virtuais.
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8.4. Proposta de Curso encaminhada e aprovada pelo DEDC-I
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
MESTRADO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO LINHA DE ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO 2 – PROCESSOS TECNOLÓGICOS E REDES SOCIAIS
GRUPO DE PESQUISA COMUNIDADES VIRTUAIS

PROGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO
“Jogos eletrônicos em processos formativos – construindo olhares e
aprendizagem mediados pelos games”

Justificativa
Estudar, aprender e se divertir vem se tornando atividades indissociáveis entre
aqueles que nasceram imersos numa cultura fortemente marcada pela presença das
Tecnologias da Informação e Comunicação – as TIC.
Os jogos eletrônicos se inserem nessa nova lógica e fazem parte do cotidiano de uma
geração que interage com diferentes mídias e se comunica por elas, atribuindo-lhes
diferentes sentidos.
Esses elementos da cultura digital, os games, fornecem aos jogadores novas
possibilidades de ter acesso às tecnologias digitais, de interagir, pensar, construir
conhecimentos, além de oferecer uma maneira diferenciada de imersão em contextos
históricos, políticos, econômicos e sociais próximos e/ou distantes do seu cotidiano,
provendo maneiras de vivenciar e experimentar diferentes realidades nessa cultura da
simulação.
Diante desse contexto caracterizado pela forte presença das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) nas dinâmicas societárias, é necessário pensar em
mudanças no ambiente educacional, tanto em espaços escolares, ambientes nãoescolares, como em contextos formativos na Universidade, de modo a promover o
desenvolvimento de propostas e iniciativas que possibilitem diferentes e novas formas
de aprender e produzir conhecimento.
Inserida nesse contexto, apresentamos a proposta do Curso de Formação “Jogos
eletrônicos em processos formativos – construindo olhares e aprendizagem
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mediados pelos games”, que tem como finalidade desenvolver uma proposta de
Formação que discuta a presença das Tecnologias digitais e telemáticas na sociedade
contemporânea, em especial os jogos eletrônicos, enfatizando suas contribuições para
os processos de ensino-aprendizagem que norteiam as práticas dos licenciandos do
DEDC- I, compreendendo aqui os processos formativos para além de espaços
escolares, mas que se constituem em outros espaços, na construção de novas
aprendizagens e reflexões que partem das próprias práticas formativas dos sujeitos
graduandos em diferentes espaços de interação com as tecnologias digitais.

Objetivos:


Criar espaços de reflexões acerca das implicações da cultura digital,
destacando os games, nos processos formativos e educativos/educacionais
dos licenciandos.



Investigar como a cultura digital, especialmente os games, está presente no
DEDC, identificando suas potencialidades pedagógicas na formação dos
graduandos do Departamento de educação da Uneb, Campus I



Construir diferentes olhares e significados sobre o processo de ensinoaprendizagem mediado pelos games a partir de reflexões teóricas e interação
com essas mídias

Conteúdos: (Módulos mensais)

1. Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação
Conceito
Características
Cultura da convergência
TIC e educação
2. Jogos eletrônicos
Conceitos
Características
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Tipologia dos games
Lógica e narrativa dos games
Cultura da simulação
3. Games e educação
Desenvolvimento de jogos com fins educacionais
Possibilidades pedagógicas dos games
Games nas escolas
4. Pedagogia de projeto
Conceito
Objetivo
Etapas
Avaliação

Metodologia
As atividades do Curso de Formação serão realizadas presencialmente no Laboratório
de informática do Núcleo de Estudos e Tecnologias Inteligentes (Neti) da UNEB, além
de acontecer na modalidade a distância, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) Moodle. Nos encontros presenciais serão realizadas exposição participada e
interação com algumas interfaces comunicacionais, principalmente os jogos
eletrônicos, construindo novos sentidos e olhares pedagógicos para os games. Na
modalidade a distância, os participantes continuarão a interagir com as TIC, além da
participação em Fóruns de discussão e outras interfaces comunicacionais do Moodle.
O curso tem como público alvo graduandos do Departamento de Educação – Campus
I, especialmente os licenciandos de pedagogia. Dessa maneira, será aberto a alunos
dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Ciências Sociais, bem como para
graduandos de Psicologia, a fim de criar espaços de diálogos e reflexões sobre as
mudanças nas dinâmicas societárias mediadas pelas TIC, bem como nos processos
de ensino-aprendizagem, e as implicações da cultura dos games nos processos
formativos dos graduandos do DEDC-I
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Dessa maneira, embora o Curso seja aberto para todos os graduandos do
Departamento, é importante esclarecer que o Curso terá um olhar pedagógico acerca
dos jogos eletrônicos, a partir de reflexões teóricas e interação com essas mídias.
A proposta do curso tem carga horária total de 128 horas/aula, divididas em quatro
módulos, que serão desenvolvidos mensalmente, com carga horária de 32 horas/aula
cada.
Dessa maneira, somente os participantes que concluírem a Formação participando de
todos os Módulos receberão o certificado de Concluinte do Curso de formação com
respectiva carga horária.
Pretende-se que ao final do curso, cada participante desenvolva uma proposta de
trabalho para uma realidade local, envolvendo as questões discutidas e refletidas
durante a Formação.
Durante o Curso de Formação, serão aplicados alguns instrumentos de investigação a
fim de delinear o perfil dos graduandos cursistas, suas experiências com as TIC,
principalmente com os jogos eletrônicos, registrar as interações com os games e as
construções que os sujeitos da pesquisa estabelecerão durante o Curso, e um roteiro
de entrevista a fim de saber dos cursistas os sentidos e significados construídos sobre
os jogos eletrônicos

e

suas

possibilidades

pedagógicas

nas

práticas dos

licenciandos,no processo de ensino-aprendizagem.
O curso será ministrado pelas professoras Vanessa Rios e Lynn Alves. Os
interessados deverão realizar a inscrição no Departamento de Educação – Campus I,
preenchendo a ficha de inscrição com as devidas informações. Serão oferecidas 25
vagas para graduandos do DEDC –I. Caso o número de inscrições ultrapasse o limite
máximo (25 inscritos), será feito uma seleção com base nas Fichas de inscrição dos
participantes inscritos.
As inscrições estarão abertas no mês de agosto, e o curso tem previsão de início para
a primeira semana de setembro e término em meados/final de dezembro, sendo
realizado presencialmente uma vez na semana, no turno matutino, a combinar com a
disponibilidade do Laboratório do Neti.

Recursos Didáticos:
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Nas aulas presenciais utilizaremos computador com datashow, TV e vídeo disponíveis
no Laboratório do NETI, bem como consoles de videogame levado pelas professoras
do curso.
Laboratório conectado a Internet para os cursistas interagirem com os jogos
eletrônicos, bem como para momentos de interação com a plataforma Moodle para
realização de algumas atividades no AVA.

Avaliação:
A avaliação será concebida de forma processual, isto é, não terá o objetivo de
mensurar nem quantificar os conceitos construídos, mas terá o intuito de avaliar e
acompanhar durante o curso os participantes, contribuindo para a (res)significação de
conceitos e aprendizagens baseada na Proposta do curso e discussões teóricas e
momentos práticos..
Será avaliada a participação dos cursistas nas discussões, interação com os games
durante os encontros presenciais, bem como as participações no ambiente Moodle.
Receberão certificado os alunos que obtiveram 75% de freqüência e no
desenvolvimento das atividades propostas durante todo o processo formativo.
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