


PARA O EDUCADOR Paulo Freire, educar é 
"influenciar um aluno de tal forma que ele não 
se deixe influenciar". Esse é o grande desafio 
dos jogos eletrônicos (games, em inglês) edu
cativos, cuja principal finalidade é trabalhar ca
pacidades cognitivas como memória, atenção, 
criatividade e imaginação. É isso que faz um 
jogo educativo de qualidade: ensina, sem que 
os alunos percebam que estão aprendendo. 
Além de não impor seu caráter educacional, 
para conquistar o interesse do jogador, um 
bom game educativo tem linguagem e design 
envolventes, que estimulam a busca de solu
ções para os problemas propostos. Afinal, o 
público-alvo desses games "é do ramo": ado
lescentes na faixa de 12 a 19 anos, que pra
ticamente nasceram interagindo com controle 
remoto, joystick, mouse, internet. É, acima de 
tudo, uma geração com estrutura de pensa
mento mais ágil e complexa. 

Os jogos desenvolvidos para a chamada 
screenage (geração da tela, na tradução lite
ral do inglês) precisam oferecer aprendizagem 
descontínua e atraente, com muita interativida
de. Por meio de ações, reações e intervenções 
- igualzinho aos jogos comerciais - os games 
precisam levar o jogador-estudante a incorporar 
diferentes papéis, seja como bandido, policial 
ou bailarina, o que traz a primeira vivência edu
cacional: colocar-se no lugar do outro. Como 
prega Piaget, para aprender, muitas vezes é ne
cessário desestruturar o conhecimento vigente 
e refazer os esquemas. "O aluno tem que sair 
da sua realidade e se transportar para uma his
tória diferente da que está acostumado. O mais 
difícil é vencer a resistência de alguns professo
res, que ainda não estão familiarizados com a 
prática dos games e não sabem tirar proveito de 
seus benefícios na educação", explica Daniela 
Karine Rames, pesquisadora e pedagoga da 
Universidade de Santa Catarina. Daniela acredi
ta que os jogoss trazem mudanças significativas 
na relação ensino-aprendizagem, permitindo 
que o professor aprenda com o aluno. Apesar 
disso, ela acha que falta muito para que os jo
gos se proliferem nas escolas brasileiras. 

"O ensino, no Brasil, ainda é instrucionista, en
quanto em países mais avançados todo profes
sor é autor e tem condições de educar alunos 
autores", explica Pedro Demo, especialista em 

educação e professor de sociologia da Universi
dade de Brasília (UnB), que considera o game 
uma ferramenta pedagógica poderosa no am
biente escolar. Na sua opinião, bons jogadores 
costumam se tornar melhores profissionais por 
ter aprendido a resolver problemas que estão 
na própria vida. Somado ao fato de que as fron
teiras entre trabalho, diversão e aprendizagem 
estão cada vez mais propensas a desaparecer, 
os educadores serão cada vez mais pressiona
dos a repensar a forma como ensinam. 

0 ROTEIRO É 0 CERNE 
Na avaliação de especialistas, a maioria dos jo
gos eletrônicos educativos peca por não con
textualizar as questões propostas. Embora os 
mais altos investimentos se direcionem à parte 
gráfica, o roteiro do jogo é o cerne do desen
volvimento. "A boa narrativa é o ponto-chave 
da imersão. Pena que há muito tempo perde
mos o hábito de contar história", lamenta Paula 
Carolei, consultora e desenvolvedora de jogos 
educativos e materiais didáticos do Senac. 

Mais da metade dos jogos brasileiros se in
serem na categoria serious games, com foco 
didático e de avaliação, e tem uma vida útil 
média de dez anos. Há jogos para todos os ti
pos de plataforma, desde 100 kb, para celular, 
até 10 Gb, para PC com três placas de vídeo. 
No entanto, em se tratando de desenvolvimen
to de software educativo, a primeira coisa a 
definir é o público. Só depois é que se pensa 
na tecnologia. "Uma sala de aula reúne diver
sos tipos de estudantes. Muitas vezes, um jogo 
mais arrojado, em 3D, não é a melhor solução 
para esse ambiente, pode provocar vertigem 
em quem não está acostumado a jogar", ob
serva Roger Tavares, desenvolvedor de games 
educativos e professor de Comunicação e Ar
tes da faculdade Senac. 

Como a produção de bons jogos envolve orça
mentos elevados, o software livre tem se mos
trado uma boa alternativa, por ser gratuito e 
fácil de usar. Mas nem sempre representa a 
melhor opção, na opinião de Tavares: "Rodar 
em software livre é uma coisa, mas para pro
duzir, é necessário maleabilidade. O Linux cos
tuma ser muito primário em termos de recur
sos técnicos e, dependendo do projeto, pode 
demandar muito mais investimento de tempo 
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Revolta de Búzios e Revolução Francesa, foram 
desenvolvido na versão Linux ou Windows e po
dem ser baixados gratuitamente no endereço 
www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade ou /búzios. 

Embora seja palco do 6o Seminário de Jogos 
Eletrônicos Educação e Comunicação, que será 
realizado em maio, Salvador não tem escolas 
que estejam adotando efetivamente a ferramen
ta na educação, afirma Alves. 

Mais do que usar jogos eletrônicos educati
vos em sala de aula, escolas privadas, em São 
Paulo, promovem o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos pelos próprios estudantes. São 
eles que escolhem a história, os personagens 
e os desafios do jogo. No Colégio Objetivo, os 
alunos do ensino médio criaram jogos para 
os colegas do fundamental. Para isso, pes
quisaram sobre jogos educacionais, apren
deram técnicas de programação e ensinaram 
os alunos'menores a usar o Scratch, software 
de linguagem de programação desenvolvido 
pelo Massachussets Institute of Technology 
(MIT), disponível gratuitamente na internet. 
O Colégio Dante Aleghieri, também em São 
Paulo, está prestes a implementar um progra
ma para que os alunos aprendam a desen
volver jogos, dominando todas as etapas do 
processo - desde a definição da modelagem 
do ambiente à plataforma tecnológica. 

Uma novidade é a plataforma Conflitos Globais, 
que oferece game, rede social e novas práticas 
de educação. Trata-se de um produto proprie
tário, em plataforma Unit, para navegação em 
3D. Desenvolvido pela empresa dinamarquesa 
Serious Games e distribuído e adaptado com 
temas transversais do ensino médio brasileiro 
pela Iconomia, que surgiu do grupo de pesqui
sa Cidade do Conhecimento da Universidade de 
São Paulo (USP). O diferencial desse programa 
é que permite aos professores participar do de
senvolvimento de novos títulos. A licença por 
aluno custa R$ 5,00. 

REPORTAGENS INVESTIGATIVAS 
Com o objetivo de criar experiências digitais 
como acesso a informação, educação e parti
cipação social, o Conflitos Globais não deman
da infraestrutura de banda larga, assim como 
os efeitos visuais não requerem uma super 
placa de vídeo, nem computador especial. 0 
principal recurso da plataforma é a série com
posta por cinco jogos que tratam de situações 
em conflito na América Latina, na Palestina, 
em Uganda e no Afeganistão. 

O desafio é escrever reportagens investigativas. 
0 conteúdo é formatado a partir da vivência ex
perimentada pelo aluno e pode ser produzido 
em formato de texto, vídeo ou filme. Em uma 
das séries, chamada Cruzando a Fronteira do 
México com os Estados Unidos, uma garota 
aparece morta a tiros. 0 jogador precisa saber 
como ela foi morta e que futuro terá o filho dela. 
Mas, para produzir um texto diferenciado, o jo
gador precisa pesquisar questões como imigra
ção, política de fronteiras nacionais e interesses 
políticos. As reportagens são publicadas na 
rede social criada pela Iconomia. 

Idealizada pelo professor da USP, Gilson 
Schwartz, a plataforma Conflitos Globais foi 
uma das 89 iniciativas aprovadas em 2009 
para participar do Programa Primeira Empre
sa Inovadora (Prime) da Finep. Cada proje
to receberá R$ 240 mil, no período de dois 
anos, sendo R$ 120 mil não-reembolsáveis e 
o restante a juro zero. Na segunda fase do 
projeto, a Iconomia desenvolverá integral
mente um novo título com a Serious Games 
e os professores, sobre os conflitos gerados 
com a ocupação da Amazônia. 
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