
O VIDEOGAME
DEVE FAZER
PARTE DO
APRENDIZADO?
O professor Daniel Aranda, da Universitat Oberta de
Catalunya, tem uma posição radical: "Para mim, o filme
educativo e a televisão educativa fracassaram e acredito
que o videogame educativo terá o mesmo destino. O
que se deve pensar é no uso do videogame dentro do
sistema educativo."

A mesma opinião tem o dinamarquês Egenfeldt: "Quanto
mais nos centramos no elemento educacional do jogo,
diminuímos a motivação do alunado. As empresas pre-
cisam criar realmente jogos sérios, como é o caso da
minha empresa, a Serious Games; aliás um nome para
combater a produção de videogames de simples entre-
tenimento, despertando inclusive a violência juvenil."
Porém, apesar dessas opiniões, o ócio (lazer) eletrônico
tem crescido não apenas entre aqueles que têm de 12
a 15 anos, mas conta com muitos adeptos acima dos
40 anos. Além disso, dos 8.522 videogames lançados
em 2007, só 4% deles são violentos, ou seja, indicados
somente para quem tem mais de 18 anos!!!
Em novembro de 2008, aconteceu em Barcelona, na
Espanha, a // Conferência Europea de Juegos de Apren-
dizaje, na qual foram apresentados trabalhos e opiniões

de 59 pessoas, entre as quais professores, psicólogos,
pesquisadores em entretenimento eletrônico, prove-
nientes de 23 países com as mais diferentes culturas,
e todos exaltando as "bondades" e as vantagens dos
videogames na educação.
Os participantes da conferência puderam saber como
melhorar o desempenho dos seus.alunos na aula de
música com o uso do software Groovy Music, tomaram
conhecimento das diferenças entre crianças que com-
pletavam sudokus numéricos e as que se distraíam com
sudokus simbólicos, ficaram cientes do impacto dos
jogos mentais na capacidade de raciocínio dos alunos
e da influência dos Carnes contra a discriminação sexual
no ensino da matemática, etc.
Para Henry Jenkins, o encarregado da Fundação
MacArthur para o desenvolvimento de um diagnóstico
do aluno do século XXI, as maiores possibilidades
na aprendizagem não se encontram atualmente no
sistema educacional, e sim fora dele, nos programas
extraescolares e nas comunidades de aprendizagem
informal. "As instituições de ensino devem dedicar
mais atenção a fomentar o que se chama hoje de
alfabetização digital, isto é, um grupo de habilidades



que os jovens vão necessitar no horizonte multimídia
que os rodeia", ressaltou Jenkins.
Não se pode esquecer que Henry Jenkins é também o
diretor do programa de Estudos Comparativos de Multi-
mídia no Massachusetts Instituteof Technology (MIT), o
qual estabelece que o estudante perfeito do século XXI
deve ter as seguintes qualidades:
19) Jogar - Experimentar com o que nos circunda.
2-) Atuar - Saber se adaptar às diferentes identidades
ou situações.
39} Simulação - Poder contribuir e interpretar modelos
dinâmicos do mundo real.
49) Apropriação - Saber produzir uma idéia, assumi-la e
convertê-la, no mínimo, em algum material multimídia.
5e) Multitarefa - Saber rastrear o entorno e mudar de
objetivo sempre que necessário.
69} Conhecimento distríbutivo - Interatuar com as
ferramentas para distribuir o próprio saber.
7-) Inteligência coletiva - Reunir as informações e
dados e saber comparar com as dos outros para se
chegar a um objetivo comum.
89) Sentido comum, ou seja, senso crítico - Avaliar a
credibilidade das diferentes fontes de informações.
9S) Transmidiática - Saber seguir as histórias e infor-
mações através de múltiplas modalidades.
10-) Conexão - Saber buscar, sintetizar e distribuir.
11-) Negociação - Ter a competência de mover-se
ou lidar com a diversidade de grupos, respeitando as
múltiplas perspectivas.

Apesar de não destacarem de forma evidente a flexi-
bilidade e a criatividade, o denominador comum das
11 "habilidades" é a colaboração e a mistura. Como
se percebe, praticamente nada tem a ver com valores
até agora considerados imprescindíveis na educação,
como o individualismo, a memorização, a obediência, a
hierarquia, a disciplina, etc!!!
O incrível é que o videogame já é usado em vários am-
bientes da vida (ver Figura 1) como, por exemplo, no
teste de habilitação para se ter o direito de dirigir um
automóvel, para livrar-se do alcoolismo, etc., porém,
a sua incorporação como um recurso vital na escola
continua atrasado.
E veja, talvez seja até impossível, ou seguramente mui-
to difícil, encontrar uma forma para explicar como foi
criado o Império Romano se não recorrermos ao jogo
Civilization. O principal obstáculo para que isso ocorra é
o próprio professorado que precisa se adaptar às novas
tecnologias, ou seja, sofrer uma reeducação.
A professora da Universidad de Alcalá de Henares, Pilar
Lacasa, comenta: "Os videogames abrem novas vias de
aprendizagem e de ensino e, especialmente, de partici-
pação, desde as perspectivas dinâmicas até criativas.
Tenho um grande apoio da empresa de games Electronic
Arts e, com isso, vou experimentando na sala de aula
os seus produtos; inclusive faço comentários para a
empresa sobre eventuais inadequações."

As maiores possibilidades
na aprendizagem não se
encontram atualmente
no sistema educacional,
e sim fora dele, nos
programas extraescolares
e nas comunidades de
aprendizagem informal

A participação é a chave, ou seja, é vital que o professor se
envolva com o videogame que está sendo usado no proces-
so de aprendizagem. Não se pode deixar o aluno sozinho,
pois ele necessita de um feedback (realimentação) sobre
o que deveria estar aprendendo com o game.
Por exemplo, para fazer um aluno entender o que é um
"aborrecimento digital" (um certo tipo de "perseguição"),
é muito instrutivo mostrar o Bullying, apesar de que pro-
fessores e pais de muitos países solicitaram que a sua
venda fosse proibida.
Se antes um professor lia um livro e depois obrigava os
alunos a fazerem o mesmo, para que estes lhe entre-
gassem um sumário do mesmo; hoje ocorre algo seme-
lhante com o professor em relação aos videogames. Ele
deve tornar-se especialista em videogames, para poder
aumentar a sua sabedoria e isso geralmente precisa de
menos esforço e tempo do que ler um livro...
Além de suas investigações sobre o ócio eletrônico,
Egenfeldt criou dois jogos sobre regiões de conflito
(www.globalconflicts.eu}, Latinoamerica e Palestina.
Nesses videogames o estudante faz o papel ou fica na



pele de um jornalista que chega a uma zona cheia de
conflitos, sem saber direito onde pode ou não entrar. O
aluno deve investigar e inteirar-se dos argumentos de
uns e de outros para escrever uma reportagem sobre
o tema.
Sem dúvida, isso é um passo adiante para os videoga-
mes mudarem a aprendizagem. Entretanto os jogos
de Egenfeldt não são tão supervendidos, como, por
exemplo, Sim City, no qual o jogador (o estudante) tem
que decidir o melhor destino para o orçamento de uma
cidade. Exemplificando, o jogador pode construir um
novo centro esportivo, com inúmeras modalidades como
opção de ocupação do tempo livre dos jovens e, dessa
maneira, afastá-los da delinqüência ou, então, destinar
esta verba para criar uma nova instalação para o corpo
de bombeiros. Na FAAP, no curso de pós-graduação
Gerente de Cidade, é utilizado o Sim City!!!
Esta interatividade, a ação e a razão, o prêmio e o cas-
tigo, são as ferramentas fundamentais do novo sistema
educacional fundamentado nos videogames. O jogo
eletrônico tem uma incidência direta na melhoria das
qualificações em geral dos alunos. Não se pode, porém,
aplicar os games somente visando captara atenção do
estudante, como antes se procurou fazer com o filme e
com a televisão educativa, visto que, dessa maneira, não
se aproveita a potencialidade da "distração" digital.
O jogo eletrônico deve ser usado na escola para mostrar
o que os estudantes vão encontrar no mundo real, nas

ruas das cidades. Se a finalidade única for qualificar os
conteúdos, para isso já temos excelentes ferramentas no
sistema tradicional. Mas se queremos adaptar-nos a uma
nova situação, ou seja, saber onde encontrar material
para ampliar o conhecimento, como distribuí-lo, promover
discussões em grupo, simular, negociar, resolver os pro-
blemas levantados, etc., o videogame é insubstituível e
imprescindível no novo sistema educacional.
Sugata Mitra é um professor da Universidade de
Newcastle (Reino Unido} onde desenvolveu o programa
A Hole in the Wall (www.hole-in-the-wall.com), algo como
uma "fresta na parede", e ele tem comprovado com os
seus programas educacionais que a eletrônica permite
que o poder da colaboração e a natureza da curiosidade



se transformem em ingredientes fantásticos para a
transmissão da aprendizagem.
São inúmeros os exemplos de grande sucesso, como o
jogo Second Life, as enciclopédias colaborativas, as wi-
kis, o Moodle, um software criado pelo australiano Martin
Dougiamas, que acredita que o conhecimento se constrói
na mente do estudante no lugar de ser transmitido sem
alterações a partir de livros ou aulas tradicionais.
E tudo não está nos livros?!?!
É por isso que dizem que milhares de enfermeiras e
pessoas que lidam com assistência de saúde praticam
com o software Pulse! as situações de emergência que
vivem nos hospitais; milhões de adolescentes procuram
montar sua vida particular em Whyville e comunidades
de paralíticos, cardíacos ou esquizofrênicos se reúnem
no Second Life para contar seus problemas-e sentirem-
se mais apoiados.
Em maio de 2008, em Baltímore, nos Estados Unidos
da América (EUA), aconteceu o encontro dos Games da
Saúde e, durante uma semana, médicos de todo mundo
discutiram as aplicações dos softwares de bem-estar,
ou seja, aqueles que ensinam a comer bem, a reduzir
o estresse, os diversos exergames (jogos de exercícios
físicos) e assim por diante.
A palestra mais apreciada foi a de Nina Fefferman, da
Universidade Tufts, que falou sobre o comportamento
das pessoas ante uma epidemia desatada no jogo World
ofWarcraft. O seu trabalho foi publicado na revista mé-
dica The Lancei.
Como se vê, apesar das comunidades científicas e educa-
tivas não darem ainda o devido valor a estes recursos, os
jogos ou seriousgames, devem fazer parte integrante
do novo sistema de ensino e aprendizagem!!!

Rock Band 2.

Só para ver como você anda nos "joguinhos", aí vão duas
listas. A primeira foi elaborada pela Folha de S. Paulo,
em seu caderno Informática e a segunda pelo O Estado
de S. Paulo no seu caderno Link, mostrando os maiores
destaques nos games em 2008.
O ano de 2008, na realidade, foi um dos melhores da
história para a indústria de games. A guerra entre a
Sony, Microsoft e Nintendo se mostrou benéfica para o
consumidor que viu as empresas se engalfinhando para
sair na frente e conquistar a atenção - e o dinheiro -
dos jogadores.
As empresas que desenvolveram games para os consoles
também acharam seu caminho. A era das exclusividade,
que fazia com que as empresas lançassem um game
apenas para um sistema, acabou. A regra para a ren-
tabilidade é fazer o mesmo jogo tanto para o Xbox 360
quanto para o PlayStation 3.
Exclusivos, agora, só os jogos desenvolvidos ou banca-
dos pelos próprios fabricantes de consoles.

Bem, aí vai a 1a lista {da Folha] dos 10 games mais
adquiridos:
^ Dead Space - A história de Isaac Clarke, engenheiro
que durante uma missão de reparos em uma nave espacial
descobre que a tripulação foi afetada por uma infestação
alienígena, o que provoca sustos e arrepios. O jogador,
para derrotar os inimigos, deve desmembrá-los.

«+ Fallout 3 -0 videogame oferece mais de 500 desfe-
chos diferentes, disponibilizando possibilidades distintas
e quase inesgotáveis. Violência não falta, com desmem-
bramentos e cabeças que explodem, mas o jogo se
consagra por outros méritos, entre eles os combates.



^Gearsof War2- É um jogo muito violento e, por
isso, deveria ser praticado somente por maiores de
idade. A seqüência para o best-seller oferece mais
daquilo que foi sucesso no original e com gráficos
excepcionais e ação cinematográfica que agrada-
ram muito os fãs. Para saciar a sede de sangue,
há até duelos de motosserras.

^ Grand Theft IV - Após tornar-se o maior lançamento
de entretenimento da história, desbancando até mesmo
o livro Harry Porter e as Relíquias da Morte, ao gerar
US$310 milhões logo no primeiro dia de vendas, o jogo
ganhou moral. Liberty City, cidade inspirada em Nova
York, é o palco para a ação da melhor qualidade, além
da ocorrência de crimes.

^Rock Band2- Com o maior e mais eclético repertório
entre os Carnes musicais, a "banda da sala de estar" foi

Littie Big Planei

revisada e ampliada em nova edição. Não importa se
o jogador for principiante ou iniciado: com microfone,
guitarra ou bateria na mão, a diversão está garantida por
horas, principalmente entre amigos.

^ Left 4 Dead - Matar zumbis está longe de ser uma
novidade, mas nesse jogo isso é apresentado com muita
inovação. Recordando filmes clássicos de mortos-vivos,
o jogo aborda com inteligência, um grupo de sobreviven-
tes que deve se unir para salvar suas vidas da ameaça.



•» LittleBigPIanet - É o usuário que tem o poder. O ob-
jetivo é, com a ajuda de amigos, superar obstáculos do
cenário. Como os jogadores podem criar suas próprias
fases, já há dezenas de milhares disponíveis.

^ Metal Gear Solid 4 - Esse é verdadeiramente uma
obra-prima. Assim é que pode ser qualificada essa saga
criada por Hideo Kajima há mais de 20 anos, aposentan-
do agora o protagonista veterano Solid Snake. Esse jogo
equilibra com perfeição diversão, roteiro, mecânica, mas
não é para principiantes.

* Spore - Will Wrigth, criador de The Sims, partiu para
um projeto muito mais ambicioso: simular a evolução
da vida. O resultado é um jogo que envolve estabelecer
tribos, formar civilizações, moldar mundos inteiros e
explorar universos cheios de criações feitas por outros
jogadores.

^ Super Smash Bros. - Brawl - Mario, Pikachu, e per-
sonagens famosos de outras franquias, como Snake e
Sonic, encontram, no console da Nintendo, a arena per-
feita para batalhas divertidas, mas sem deixar de lado a
competitividade. Pela primeira vez, a série apresentou
um modo multijogador on-line.

A lista do Estadão, com oito games imperdíveis é a
seguinte:

•» Banjo Kazooie: Nuts and Bolts - Sem dúvida, nesse jogo
o elemento importante é a exploração, apresentada como
um desafio, o que torna Q game muito atraente. No lugar de
obrigar o jogador a desbravar para vencer, o game instiga,
atiça a curiosidade e cativa de modo a prender a atenção.
A maior necessidade é a criação de veículos.

É como um Lego digital, mas
com aplicações práticas. A
complexidade do veículo é
limitada somente pela quan-
tidade de peças que você
coletar. O jogo é divertido,
fácil de entender e bastante
variado.

^ Little Big Planet - Esse
também faz parte da lista
da Folha, já comentada. O
estilo lembra o Super Mario,
mas a física realista altera
para melhor a experiência
do jogo.

^ Fable 2 - E um jogo tão
denso, rico e variado que
pode render mais de 100
horas de disputa de qua-

lidade sem repetição. Você começa como um singelo
menino que sonha em se destacar por suas habilidades
de combate. Suas escolhas definirão quem você será e
como viverá na vida. Você pode ser a bondade encarnada
ou o mal supremo, a luz ou as trevas, com vários níveis de
cinza entre os extremos. Seus relacionamentos com os
personagens do jogo são fundamentais para definir sua
personalidade e os rumos que sua vida tomará. O humor
do jogo é ácido e inteligente, o sarcasmo faz do roteiro
uma das sacadas mais legais de 2008. Sempre há uma
conversa inusitada, divertida ou reveladora ocorrendo.
Ouvir esses papos é um dos temperos do game.

^ Dead Space - Esse também foi relacionado pela Fo-
lha. A qualidade e intensidade de sustos é tamanha que
nenhum cardíaco deve se atrever a jogar.

^ Boom Blox- Criado por StevenSpielberg, o game é um
quebra-cabeças vicíante. O desafio inicial consiste em
derrubar blocos usando uma bolinha que é arremessada
com o controle. Conforme se avança, os desafios ficam
cada vez mais complexos, envolvendo blocos explosivos,
personagens oponentes e armadilhas. A física do jogo
é o ponto alto. Os blocos com diferentes massas se
comportam como no mundo real, reagindo a impacto
e derrubando uns aos outros, como dominó. O modo
de jogo permite que se crie as próprias fases funciona
quase como um Little Big Planet mais simplificado, mas
igualmente divertido.

^ Mirror 's Edge - O jogo inaugurou uma nova catego-
ria em jogos de primeira pessoa. Além de ser um jogo
de tiro e exploração, também é um jogo de acrobacias
e agilidade. A protagonista do game faz parte de uma
rede de mensageiros que luta contra um governo tota-



O mundo está ficando cada
vez mais digital

litário. Para entregar sua mensagem, é preciso que ela
se esgueire pelas fendas dos prédios da cidade e pule
cuidadosamente de um para outro, evitando, obviamen-
te, de cair no chão ao mesmo tempo em que sobrevive
às investidas da polícia, que tem ordens de atirar ao
primeiro contato. Existem lutas, mas não na intensidade
dos games de tiro comuns. Muitos jogadores ainda não
conseguiram se adaptar ao estilo do jogo, que pode ser
descrito como uma mistura de Metal Gear, Prínce of
Pérsia e Portal, isto é, com elementos de ação furtiva,
agilidade e quebra-cabeças.

Castievania: Order of Ecclesia - Nesse jogo temos
muita exploração, inimigos memoráveis, gráficos capri-
chados e uma personagem carismática, a primeira em
quase uma década. Usando armas mágicas e poderes
místicos, que podem ser roubados de monstros no
decorrer do jogo, você precisa desvendar o mistério
que envolve a suposta volta do Drácula do reino dos
mortos. O jogo tem um ritmo alucinante e a explora
vastos cenários.

^ Civilization Revolution - É um game de estratégia mi-
litar e política, tendo como objetivo a dominação global.
Primeiro, é preciso definir qual é o perfil da nação que
você criará. Escolhendo o seu líder dentre figuras históri-
cas como Ghandi, Napoleão e Cleópatra, você dá algum
tipo de vantagem ao seu povo, mas ao mesmo tempo fica
com as fraquezas de cada civilização escolhida. Além de
construir um exército, é preciso desenvolver a ciência,
a tecnologia, o comércio e a diplomacia. Uma nação
suficientemente endinheirada não precisa entrar em
guerra, pode simplesmente comprar o território inimigo
ou vencer culturalmente, incutindo medo ou admiração
nos corações dos vizinhos.

•» É obvio que essas duas listas não indicam todos os
jogos, mas você, caro leitor da Qualimetria, quantos deles
conhece e se diverte com eles?
^ Quantos poderiam ser usados em sala de aula como
algo instrutivo?

•* Os jovens das escolas particulares e das instituições
de ensino superior têm acesso aos mesmos?
•» Afinal de contas, a aprendizagem colaborativa se
desenvolve mesmo com mais eficiência fazendo uso de
videogames?
Essas perguntas e outras ainda podem ser feitas, e as
respostas no Brasil seriam que esses jogos são caros, por-
tanto não são para o bolso de qualquer pessoa, particular-
mente para um professor da rede pública que certamente
desconhece a maioria dos jogos que são educativos e tão
pouco se envolvam com aqueles mais "violentos".
Porém o mundo está ficando cada vez mais digital e isso
é indiscutível. Muitos produtos como, por exemplo, os
próprios notebooks e laptops estão cada vez mais baratos
e não se pode deixar de lado a colaboração externa da
Internet, dos videogames, de todas as vantagens das
modernas tecnologias de informação e comunicação
para tornaro ambiente da sala de aula tradicional muito
mais dinâmico e cativante, criando-se o eficiente blen-
ded learning (aprendizado usando várias ferramentas).
Obviamente se a decisão drástica é pelo estudo on-line
o tempo todo, o que vai se perder é a possibilidade de
construir relacionamentos duradouros que não se con-
seguem apenas com comunicações eletrônicas.

Text Box
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