
mo e destruir v í rus e bactérias. Ao longo 
da aventura, vão aparecendo "enigmas", 
2.500 questões de múltipla escolha inspi
radas na matriz de competências do Exa
me Nacional do Ensino Médio (Enem). 
As melhores equipes vão para a grande 
final, quando alunos, professores e esco
las concorrem a prêmios como consoles 
de videogame, notebooks e televisores. 

Apesar de explorar (direta e indireta
mente) disciplinas do cur r ícu lo escolar, 
houve o cuidado de não tornar o conteú
do chato para os jogadores. "O apelo do 
jogo e do software educacional é peque
no entre os jovens", argumenta Luciano 
Meira, professor de psicologia da UFPE 
e um dos idealizadores da OjE. "O se
gredo é uti l izar as mecân icas clássicas 
dos games, com as quais os estudantes 
já es tão familiarizados nas Ian houses, 
e temat izá- las com conteúdos da esco
la, sempre mantendo um nível altíssimo 
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M e n d o n ç a , u t i l i z a r o s 
computadores do labora
tór io de in fo rmá t i ca pa
ra jogar on-line está longe 
de ser uma atitude clan

destina. Não é preciso voltar para casa 
ou ir até uma Ian house para se divertir: 
os estudantes recebem apoio da diretoria 
e dos professores, que abrem o laborató
rio e até participam da brincadeira. Isso 
acontece porque a Trajano de Mendonça 
é uma das 754 escolas públicas estaduais 
de Pernambuco que participam da Olim
píada de Jogos Digitais e Educação (OjE), 
projeto que mistura rede social, games 
de estratégia, compet ição colaborativa e 
educação. Criada em 2008 por uma par
ceria entre a Secretaria de Educação de 
Pernambuco, a UFPE e as empresas Por
to Digital e Joystreet, a OjE está em sua 
quarta edição. Em 2010, a gincana de jo 
gos digitais mobilizou 1.897 escolas, 3.731 
professores e 97.800 alunos nos estados 
de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Nes
te ano, o Acre t a m b é m p a r t i c i p a r á da 
competição, que começa em agosto. 

A mecân ica é simples: a cada semes
tre, os alunos dos ensinos Fundamental 
II e Médio precisam formar equipes com 
quatro a seis integrantes, escolher um ca
pitão e convidar um docente da escola pa
ra ser o "professor aliado" do time. Uma 
vez inscritos na Olimpíada de Jogos D i 
gitais e Educação, os estudantes passam 
a explorar o ambiente vir tual , jogar os 16 
games disponíveis e acumular pontos. 

Bebendo na fonte de títulos como Spa-
ce Invaders e PacMan, os jogos são curtos, 
simples e inspirados nos conteúdos das 
aulas. Em Imuno, por exemplo, o aluno 
precisa encarnar anticorpos do organis-
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de diversão, algo que raramente acontece 
nos títulos educacionais." 

Para Meira, o apelo dos jogos ajuda a 
motivar o aluno a passar mais tempo na 
escola e, de quebra, a trabalhar conteúdos 
tradicionais em uma nova plataforma. A 
situação acaba também fazendo com que 
gestores e professores tenham uma nova 
atitude com relação às novas tecnologias. 
"Uma das nossas missões era incentivá-
los a usar os laboratórios de informática 
das escolas, que ficavam trancados, pois 
havia o medo de os jovens quebrarem 
alguma coisa", lembra. 

De acordo com dados do Comitê Ges
tor da Internet no Brasil (CGIbr), a esco
la é um ambiente pouco amigável para o 
estudante que deseje se conectar: apenas 
20% dos jovens entre 16 e 24 anos indica
ram-na como um local de uso individu
al do computador, número bastante infe
rior aos que citaram as Ian houses (56%). 

CONTEÚDOS DO ENEM 
Além de passar a frequentar mais o labo
ratório, a equipe de Iverson Luís Pereira, 
16 anos, acabou mais próxima do profes
sor de Química, Carlos Eduardo da Silva. 
Os seis alunos da Escola Professor Traja
no de Mendonça, do Recife, estão no 2° 
ano do Ensino Médio e participam da 
OjE desde 2009.O grupo, que atende pe
lo nome The Winners (os vencedores, 
em inglês), está na final do campeona
to deste ano e sempre recorria a Carlos 
quando tinha dificuldade com os "enig
mas" - questões baseadas na matriz de 
competências do Enem. A atividade, por 
sua vez, resolveu um problema da esco
la: "Muitos faltavam às aulas para ir à Ian 
house. Quando trouxemos o jogo para 
cá, conseguimos passar os conteúdos de 
forma dinâmica e legal", diz o docente. 

No Rio de Janeiro, apenas a vasta ex
periência com jogos de computador não 

foi o suficiente para garantir à equipe de 
Bentley da Silva, 18 anos, os dois títulos 
consecutivos de campeão da OjE no esta
do. Craques em games de RPG e estraté
gia, os cinco alunos do Colégio Estadual 
Monteiro de Carvalho também se reu
niam para estudar, discutir e resolver os 
desafios. "A gente sempre marcava uma 
hora para fazer e discutir as questões", 
conta. A principal fonte de pesquisa do 
grupo era a internet. Batizada de Paladi
nos, a equipe escolheu o professor de Ma
temática como aliado por um motivo pou
co convencional: era um dos únicos que 
usavam notebook na sala de aula. Bentley 
está no último ano do Ensino Médio e pre
tende cursar Medicina. Ele garante que as 
horas de jogo foram muito bem emprega
das. "Fiz um concurso agora e só lembrei 
de várias questões de polaridade e Trípli
ce Aliança porque tinha visto algo pareci
do na OjE", comemora. - PORTORYOLIVEIRA 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 58, p. 60-61, ago. 2011.




