
Aprendizado

APERTE O PLAY E COMECE A ENSINAR
Videogames começam a ser inseridos em sala de aula como ferramenta
de ensino-aprendizagem. Saiba como adotar essa inovação

Por Dulce Mesquita

o quadro negro direto pa-
ra a tela do computador. Os
videogames, que antes eram
tidos apenas como ferramen-

tas de diversão, começam a ser inseridos
nas atividades curriculares e a auxiliar
no processo de aprendizado de crianças
e adolescentes. Os estudantes se depa-
ram com desafios virtuais que integram
a brincadeira com o conteúdo visto em
sala de aula.

"O lúdico é um poderoso facilita-
dor da aprendizagem. Por meio dos jo-
gos é possível simular situações reais.
Brincando, o aluno experimenta a re-
alidade. Isto é muito mais interessante
e divertido do que ler o mesmo assun-
to em um livro e produz uma fixação na
memória muito maior", enfatiza o psi-
cólogo Alfeu Marcatto, autor do livro
Saindo do Quadro.

A nova forma de aprender também
foi aprovada pelos educandos. "Agora eu
me sinto mais estimulado para estudar,
assim é muito legal aprender", comenta
Iverson Luis Pereira, 14 anos. "Antes, a
gente estudava e, muitas vezes, esque-
cia o assunto. Agora eu lembro de tudo o
que foi dado em sala de aula", completa
o colega Denny Alisson Chalegre.

Ambos estudam na Escola Estadual
Professor Ariano Vilar Suassuna, no
Recife (PE), e integram a equipe Tewlight,
que disputa a OJE (Olimpíada de Jogos
Digitais e Educação), promovida pela
Secretaria de Educação de Pernambuco.
A iniciativa consiste em promover a in-
clusão dos jogos eletrônicos nas ativida-
des curriculares das escolas estaduais.
Os alunos, divididos em equipes de 6 a
10 pessoas, têm acesso aos videogames,
que abordam os conteúdos das discipli-

nas dos ensinos fundamental e médio,
inclusive da modalidade EJA (Educação
de Jovens e Adultos). "Os estudantes se
deparam com seis minijogos de caráter
pedagógico. Um dos games, o Imuno,
permite que eles conheçam todos os sis-
temas do corpo humano e trabalhem
para manter tudo funcionando normal-
mente. Além disso, é preciso responder
aos enigmas, que compreendem todas
as áreas do currículo escolar", explica a
coordenadora pedagógica da Olimpíada,
Ana Selva.

Segundo ela, mais de 18 mil estu-
dantes, divididos em 2.228 equipes de
todo o estado, participam da competi-
ção. Todas as equipes são orientadas por
um professor da própria unidade de en-
sino. "O objetivo é aproveitar o jogo co-
mo fator motivacional para os alunos e
levar para a sala de aula as discussões



originadas pelos enigmas", conta.
De acordo com o professor de ma-

temática da Escola de Referência em
Ensino Médio Ginásio Pernambucano,
Ricardo Maurício da Silva, é perceptí-
vel o estímulo causado pela maratona
de jogos virtuais. "Em sala de aula, os
alunos sempre querem tirar dúvidas
sobre perguntas feitas na OJE. O im-
portante é que essa atitude acaba en-
volvendo até quem não participa da
gincana", conta.

"A multimídia torna mais fácil
sensibilizar diversos órgãos do sentido
ao mesmo tempo - visão, audição e ta-
to -, os quais são porta de entrada para
o início do processo de aprendizagem",
avalia o professor Marcos Vinícius
Maltempi, membro do grupo de pes-
quisa em Informática, Outras Mídias
e Educação Matemática do Instituto
de Geocicncias e Ciências Exatas
da Unesp (Universidade Estadual
Paulista). Outro fator importante é a
discussão em grupo. "Antes de respon-
der qualquer pergunta, a equipe de-
bate a resposta. A gente vai escutan-
do o depoimento um do outro e todo
mundo se sente à vontade para comen-
tar. Assim, fica melhor aprender", diz
Rhayssa Laís Valentim, 14 anos, líder
da equipe Tewlight.

A Olimpíada segue até o mês de se-
tembro, quando as seis equipes finalis-
tas devem participar do evento final. O
grupo vencedor ganhará um notebook
para cada integrante. A equipe que fi-
car na segunda colocação receberá um
Nintendo DS e um jogo para cada alu-
no. O terceiro lugar rende um aparelho
MP4 para cada estudante. Os professo-
res serão premiados com uma TV LCD
de 26 polegadas e as escolas serão equi-
padas com o projetor multimídia.

Antes mesmo do término da com-
petição, os resultados já estão sen-
do colhidos. "Percebemos claramente
o aumento no interesse dos alunos e
até os professores estão mais estimula-
dos", comemora Ana Selva. A meta ago-
ra é tornar o evento anual e integrá-lo
definitivamente dentro das atividades
previstas para a rede estadual de en-
sino. O bom rendimento dos videoga-
mes entre os estudantes gerou interes-
se da Secretaria de Estado de Educação

do Rio de Janeiro. "Uma equipe de
Pernambuco foi para o Rio apresen-
tar o projeto e eles demonstraram in-
teresse em desenvolver uma gincana lá
também", conta.

A elaboração e a execução dos
videogames foram feitas em parce-
ria com o Porto Digital, pólo produti-
vo de tecnologias ligadas à informa-
ção e comunicação, situado no Recife.
O Consórcio Games é formado por
empresas que desenvolvem jogos que
contribuam para a melhoria do siste-
ma educacional. "Lançamos as idéias
c produzimos juntos como seriam os
formatos dos jogos. A união com a tec-
nologia só trará benefícios para a edu-
cação", conclui Ana Selva.

NA PRÁTICA
A adesão de videogames no proces-
so ensino-aprendizagem pode ser fei-
ta por qualquer educador, desde que
as metas e os resultados esperados
sejam mensurados antes do início
da atividade. "Planejamento é fun-
damental. O professor é um estra-
tegista e precisa articular bem o en-
sino da disciplina, os recursos que
serão utilizados e a forma de ava-
liação. Sem dúvida, é necessário ex-
plorar pedagogicarnente o potencial
dessa ferramenta, porque ela já faz
parte do universo dos alunos", res-
salta a pedagoga Maria Auxiliadora
Soares Padilha, professora do Centro

de Educação da UFPE (Universidade
Federal de Pernambuco).

Para quem deseja utilizar jogos em
sala de aula ou como atividade extra-
classe, a dica é buscar os games na in-
ternet. O professor pode utilizar a ferra-
menta para ensinar a própria disciplina
ou desenvolver, junto com outros pro-
fessores, um planejamento interdisci-
plinar, de acordo com o jogo escolhido.
Há possibilidade de uso desde a educa-
ção infantil até o ensino médio (veja qua-
dro nesta matéria).

No geral, jogos de raciocínio e lógi-
ca têm apelo desafiador para qualquer
idade. Mas é preciso observar o grau
de dificuldade e adequação à realidade
dos discentes. "Achar o jogo é somente
uma parte do trabalho. Após encontrá-
lo, é necessário analisar de que forma
ele poderá ser útil, para quais conteú-
dos e como inseri-lo na prática peda-
gógica", destaca o professor Maltempi.
Ou seja, o docente precisa jogar para se
ambientar com o novo mecanismo.

Também é preciso que as institui-
ções de ensino tenham um laborató-
rio de informática bem equipado, in-
clusive com equipamento multimídia.
Para jogos on-line é essencial ter uma
boa conexão. Já os softwares devem
ser instalados e jogados em rede, o que
permite a maior interação entre os alu-
nos. Seja qual for o nível de utilização
de videogames, o uso da ferramenta re-
quer dos professores dedicação e vonta-



de de fazer diferente. "Há uma neces-
sidade imensa e urgente de inovação.
A idéia de que a brincadeira não é al-
go sério é equivocada. Basta ver a rigi-
dez das regras que as crianças impõem
em seus jogos para compreender que
brincar é disciplinador, fator de desen-
volvimento da responsabilidade e do
respeito ao outro", avalia o psicólogo
Alfeu Marcatto.

FORMAÇÃO
A aplicação de videogames como ins-
trumento no processo ensino-apren-
dizagem ainda está longe da realida-
de da maioria das escolas no Brasil.
"Poucos professores se interessam pe-
lo assunto por desconhecerem a ferra-
menta. Como não conhecem, é mais
fácil se afastar dela", opina o professor
Ricardo Maurício.

Nas universidades, o tema também
é pouco abordado. "Os pedagogos re-
cém-formados não estão preparados
para essa nova realidade. A discussão
se resume a apenas uma disciplina re-
lacionada com novas tecnologias, mas
precisa haver a inclusão dessas novas
mídias nas matérias gerais", salienta a
pedagoga Maria Auxiliadora Padilha.
Para quem ainda está na academia, fa-
la-se muito e se faz pouco. "A prática
deixa muito a desejar. Às vezes, é pre-
ciso querer mudar. Há pessoas que op-
tam por ficar com a didática que dê me-
nos trabalho ao invés de escolher o que
seja mais eficaz no processo de apren-
dizagem", comenta Fabiana Vilarim,
que cursa o último período do curso de
Pedagogia pela UFPE.

Os videogames são a fonte de di-
versão de grande parte dos adolescen-
tes. Alguns chegam a passar horas na
frente do computador. Outros optam
apenas por um rápido passatempo.
Mas não há dúvidas de que todos es-
tão ambientados com jogos e utilizar
essa ferramenta aproxima a educação
da realidade dos estudantes. "A tecno-
logia faz com que eles prestem mais
atenção na aula. O jogo, seja pelo com-
putador ou pelo celular, torna mais fá-
cil e prazerosa a tarefa de aprender",
enfatiza o professor de matemática da
Escola Estadual Professor Ariano Vilar
Suassuna, Luciano Alcântara.
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