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RESUMO 

 

Considerando o contexto tecnológico vivenciado no século XXI e a sua 
influência na escola, este estudo teve como objetivo analisar o processo de 
produção de games por alunos do ensino médio no contexto da Fábrica de 
Games (FG), da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, buscando entender as 
contribuições da sua proposta nos aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais da aprendizagem discutidos por Coll et al. (2006). Para tal, foi 
delineado um estudo de caso no intuito de analisar as vivências da FG, a fim 
de compreender como as tecnologias digitais são utilizadas pelos estudantes 
na construção de games, e mapear os conteúdos envolvidos para relacioná-los 
ao currículo do ensino médio e aos aspectos da aprendizagem abordados em 
Coll et al. (2006). A pesquisa foi dividida em duas etapas: estudo piloto, 
composto por observações em duas turmas do 2º ano, e estudo final, 
constituído por observações em duas turmas do 3º ano, entrevista 
semiestruturada com um dos docentes da FG e questionário aplicado aos 
discentes das turmas observadas. Utilizando o método da triangulação, os 
resultados evidenciaram que as tecnologias digitais são utilizadas de forma 
profícua pelos estudantes que, em maior ou menor intensidade, possuem 
alguma familiaridade com as suas especificidades. Os conteúdos envolvidos 
nessa proposta demonstraram estar mais ligados às dimensões conceituais e 
procedimentais da aprendizagem discutidos por Coll et al. (2006). Os 
conteúdos de aprendizagem atitudinais foram identificados em menor 
intensidade, contemplados no eixo de discussões acerca de colaboração, 
respeito à opinião do outro e responsabilidade com o trabalho desenvolvido. 
Suas contribuições estiveram relacionadas à abordagem contextualizada 
desses conteúdos, que por meio das tecnologias digitais apresentam uma 
infinidade de caminhos para a construção do conhecimento, respeitando os 
diferentes ritmos de aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Conteúdos de aprendizagem; Ensino Médio; Produção de 

games; Tecnologias digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Considering the technological environment experienced in the XXI century and 
its influence in schools, this study aimed to analyze the process of producing 
games for high school students in the context of Games Factory (GF), at Cicero 
Dias High School, seeking to understand the contributions of its proposal in 
conceptual, procedural and attitudinal learning discussed by Coll et al. 
(2006).To this end we have outlined a case study in order to examine the 
experiences of the GF in order to understand how digital technologies are used 
by students in building games, and map the contents involved to relate them to 
the high school curriculum and aspects of learning covered in Coll et al. 
(2006).The research was divided into two stages: a pilot study, consisting of 
observations into two classes of 2nd year, and final study, consisting of 
observations into two classes of 3rd year, semistructured interview with one of 
the teachers of GF and questionnaire administered to students from classes 
observed. Using the triangulation method, the results showed that digital 
technologies are used by students so fruitful that a greater or lesser extent, 
have some familiarity with their specificities. The contents involved in this 
proposal demonstrated to be more linked to conceptual and procedural 
dimensions of learning discussed by Coll et al. (2006). The learning content 
were identified attitudinal lesser extent, covered in axle discussions about 
collaboration, respect the other's opinion and responsibility for the work. His 
contributions were related to the contents of these contextualized approach, 
through which digital technologies present a multitude of ways to build the 
knowledge, respecting the different pace of learning. 
 

Keyword: Contents of learning; High School; Production games; Digital 

technologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Edward Lorenz foi um célebre matemático americano interessado por 

sistemas dinâmicos. Em uma das suas pesquisas analisou o resultado de pequenas 

alterações feitas nos dados iniciais inseridos em computadores programados para 

fazerem cálculos em série. Concluiu que essa intervenção inicial, mesmo 

despretensiosa, projetou mudanças significativas no produto final. Seu raciocínio foi 

amplamente difundido como “efeito borboleta”, popularizado pela situação abstrata 

que diz ser o bater de asas de uma borboleta no oriente da Terra a possível força 

motriz de tufões na sua região ocidental. 

A educação para o século XXI vivencia algo como um efeito borboleta 

desencadeado pelo avanço das tecnologias digitais, isto é, a disseminação das 

chamadas TICs1 passou a influenciar diversas modificações nos padrões culturais 

globais, condicionando aspectos gerais da vida cotidiana. Em certa medida, inspiram 

novos modos de ser e estar, que encontram eco na escola, espaço formal de 

sistematização, construção e compartilhamento de saberes, sugerindo uma nova 

organização das relações em seu interior, menos hierarquizadas e mais horizontais, 

em que são vivenciadas atividades promotoras da ação/produção dos alunos por 

meio da utilização de tecnologias digitais já familiares aos mesmos. 

 Num trabalho etnográfico despretensioso, o fotógrafo inglês Julian Germain 

registrou salas de aula em 19 países entre os anos de 2004 a 2012. Foram visitadas 

tanto escolas urbanas quanto rurais, em aulas de todas as disciplinas. Sua 

intervenção consistia em assistir a aula ministrada e, ao final, fotografar aquele 

ambiente mergulhado em atividade cotidiana, sem alterar a posição dos objetos ou o 

que estava posto no quadro. 

Essas imagens, sistematizadas no livro intitulado Classroom Portraits, 

demonstraram quão semelhante é a estrutura escolar ao redor do globo, mesmo em 

cenários culturais, sociais e econômicos tão distintos. Também permitiram 

estabelecer reflexões acerca do modelo medieval da escola, com alunos em fileiras 

diante do professor e de um quadro, que perdura como forma mais comum de 

organização do espaço da sala de aula mesmo no século XXI. 

                                                           
1
 Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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 No outro extremo, instituições vêm se esforçando para aproximar o contexto 

de imersão tecnológica vivenciado nos dias de hoje e as potencialidades 

apresentadas por determinados artefatos. A Organização das Nações Unidas 

(ONU), por exemplo, fechou acordo com a desenvolvedora de um game até 2016 

para estimular o envolvimento das pessoas no planejamento urbanístico da sua 

cidade por meio do projeto Block by Block. Reproduzindo o projeto bem sucedido na 

Suécia, em 2011, chamado Mina Kvarter (Meus Blocos, em língua nativa), os 

cidadãos são convidados a criarem sugestões para modificar áreas urbanísticas da 

vizinhança utilizando o game Minecraft, pautado na manipulação de blocos 

semelhantes ao Lego para reproduzir digitalmente qualquer ambiente. 

No início de 2013, esse mesmo game passou a ser o conteúdo de uma 

disciplina obrigatória da escola sueca Viktor Rydberg, como relata uma matéria 

publicada no site do Jornal Estadão2. Estudantes de aproximadamente 13 anos de 

idade passaram a ter em seu currículo aulas baseadas nessa ferramenta 

tecnológica, que segundo a equipe da instituição, ajuda a desenvolver o raciocínio 

lógico, noções de planejamento, criatividade, responsabilidade com questões 

ambientais, enfim, uma série de habilidades capitaneadas por um modo divertido de 

aprender.  

Em contextos de imersão tecnológica como esse surge um perfil de jovem 

capaz de gerenciar multitarefas, realizar trabalhos colaborativos e pensar de forma 

hipertextual, pautando-se em habilidades desenvolvidas na interação com meios 

digitais3 correspondentes (PRENSKY, 2001a). Essas características, em virtude das 

suas particularidades, acabam exigindo da escola estratégias pedagógicas 

contextualizadas e significativas do ponto de vista social e cultural dos alunos, que 

decorrem em metodologias interessadas na melhoria da qualidade da educação e 

no aproveitamento do potencial dessas tecnologias.  

Algumas propostas inovadoras foram experimentadas e demonstraram 

resultados promissores, levando a crer que a associação “educação e tecnologias 

digitais” apresenta benefícios para o ensino e a aprendizagem contemporâneos. 

Dentre elas destacamos as de Squire (2006), Marques e Silva (2011) e Apiola, 

Pakarinen & Tedre (2011). 

                                                           
2
 MINECRAFT vira disciplina em escola na Suécia. Jornal Estadão. 16 jan. 2013. Coluna LINK. 

Disponível em: http://goo.gl/5OBlz. 
3
 Redes sociais, Wikipédia, acesso Wi-Fi e smatphones são algumas associações pertinentes que 

ajudam a delimitar o sentido que queremos dar ao termo. 

http://goo.gl/5OBlz
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Squire (2006) realizou um pequeno estudo de caso comparativo com duas 

escolas primárias americanas, onde utilizou o game Civilization III em aulas sobre a 

história do mundo. O objetivo foi discutir o potencial dos games como ferramentas 

educacionais. Sua pesquisa evidenciou a necessidade de mudanças no sistema 

tradicional de educação para que os games sejam incluídos nos currículos e passem 

a integrar o eixo de planejamentos de atividade que contribuam com a educação 

para o século XXI, facilitando ambientes de aprendizagem mais significativos e 

próximos do contexto cultural dos alunos. Também identificou que as principais 

habilidades curriculares exigidas pelo game Civilization III estão ligadas à 

identificação de problemas, teste de hipóteses, análises interpretativas e 

pensamento estratégico, requeridas mediante ação e exploração do game pelos 

alunos, que contribuíram para o desenvolvimento da proposta pedagógica. 

Em Marques & Silva (2011) encontramos um trabalho de seleção e análise de 

estudos realizados em Portugal, entre 2007 e 2010, que discutiram sobre a lousa 

digital, dispositivo sensível ao toque ligado a um computador que permite a interação 

com conteúdos lançados por um projetor digital. O objetivo foi estudar o impacto da 

utilização dessa ferramenta tecnológica no contexto escolar. Seus resultados 

indicaram, de modo geral, que a lousa digital foi um dispositivo que incentivou a 

inovação das aulas, possibilitando o aprofundamento tecnológico do professor. 

Explorou a criatividade, estimulou o ensino mais dinâmico, interativo e participativo, 

além de ter possibilitado situações de colaboração nas aulas. Porém, o estudo 

pontuou, entre outras coisas, a necessidade de formação continuada para os 

professores a fim de subsidiar adequações metodológicas da sua prática 

pedagógica, para que as potencialidades da lousa digital não sejam esvaziadas e 

ela acabe se tornando um mero projetor de imagens. 

Já Apiola, Pakarinen & Tedre (2011) pesquisaram a inserção de laptops em 

turmas de uma escola primária da Tanzânia, na África, no sistema "um para um" da 

One Laptop per Child Foundation (OLPC). Neste estudo, cada estudante dispõe de 

um computador pessoal, adotando uma abordagem pedagógica contextualizada 

para o seu ambiente local, a fim de problematizar discussões sobre cuidados de 

saúde por meio de atividades de exploração e criatividade centradas no aluno. Seus 

resultados demonstraram ser adequada a inclusão de laptops na sala de aula 

pautada em propostas que partam da realidade local para estruturar atividades 

significativas e indicaram que a metodologia “um para um” auxiliou o 
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desenvolvimento de práticas pedagógicas que priorizaram a exploração, motivação 

e engajamento dos estudantes na aprendizagem. 

Os projetos citados acima inseriram as tecnologias no ensino numa 

perspectiva do uso pedagógico destas ferramentas, entretanto, não fizeram uso de 

estratégias de ensino utilizando a perspectiva da produção discente. Neste sentido, 

interessou-nos estudar as implicações de projetos de desenvolvimento de 

tecnologias realizado por alunos, em sua própria aprendizagem. 

A vertente que estuda a relevância pedagógica de artefatos digitais lúdicos, 

como os videogames, inspirou esta dissertação e tem provocado o autor desde o 

trabalho monográfico apresentado em 2010, na conclusão da sua graduação em 

Pedagogia. Esse trabalho teve foco na análise dos documentos que regiam uma 

escola pública de Pernambuco com Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico, em 

que games eram produzidos por estudantes. 

Uma análise posterior dos dados coletados nessa pesquisa apontou o 

desenvolvimento de habilidades como criticidade, protagonismo intelectual e 

autonomia em situações lúdicas de aprendizagem que facilitaram a construção do 

conhecimento por meio da produção de games (MAGALHÃES & CAVALCANTE, 

2011). 

Mesmo assim, como o foco do trabalho monográfico não foram as vivências 

desse contexto escolar, seus dados apresentavam limitações para uma discussão 

mais detalhada sobre a temática. Nesse sentido, foi inevitável o interesse em 

revisitá-la para aprofundar o olhar nas contribuições do desenvolvimento de games 

por estudantes durante a formação de nível médio. 

O questionamento inicial que permeou o desenho do novo estudo foi o 

seguinte: qual a relação da atividade de produção de games com os conteúdos de 

aprendizagem conceituais, procedimentais e atitudinais? Utilizando a perspectiva de 

um estudo de caso, a pesquisa adotou como objetivo geral analisar o processo de 

produção de games por alunos do Ensino Médio no contexto da Fábrica de Games 

(FG), da Escola Técnica Estadual (ETE) Cícero Dias, buscando entender as 

contribuições da sua proposta nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais 

da aprendizagem discutidos por Coll et al. (2006). Essa investigação pretendeu 

avançar nas problematizações que versam sobre os paradigmas emergentes da 
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relação entre a geração “Alt+tab”4 e a escola, e permitir generalizações quanto à 

adoção da produção de games como prática pedagógica fundamentada. 

Tentando detalhar o escopo do trabalho, foram adotados os seguintes 

objetivos específicos: (i) analisar as vivências da FG, a fim de compreender como as 

tecnologias digitais são utilizadas pelos estudantes na construção de games, (ii) 

mapear os conteúdos envolvidos nas atividades de produção de games para 

relacioná-los ao currículo do Ensino Médio e aos aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais da aprendizagem estudados por Coll et al. (2006). 

Fruto de nossos estudos e reflexões iniciais, supomos que incluir práticas de 

produção de games no contexto escolar propicia a vivência de uma concepção 

construtivista da aprendizagem, uma vez que esse processo envolve diretamente os 

alunos na construção do seu conhecimento, além de abarcar situações significativas 

e estimulantes de aprendizagem que contemplam diversas habilidades. Além disso, 

parece que essa prática consegue abranger de forma integrada conteúdos 

curriculares e não curriculares. 

O trabalho com os conteúdos de aprendizagem conceituais seria 

potencializado ao integrar saberes de disciplinas do currículo clássico como, por 

exemplo, Matemática e Física, no momento da programação de um game. Os 

conteúdos procedimentais estariam contemplados no enfoque dado aos métodos e 

técnicas relacionados ao desenvolvimento de games. Os conteúdos atitudinais, ao 

mobilizar mudanças comportamentais fundamentadas na relação afetiva 

estabelecida nesse contexto de uso colaborativo das tecnologias digitais, 

evidenciando o compromisso social intrínseco à proposta e a ordem das suas 

contribuições para a educação do século XXI. 

Estudos que destacam a importância do elemento lúdico nas situações de 

aprendizagem discutem a emergência de tornar a escola um espaço de prazer, em 

que a lógica dicotômica entre jogos eletrônicos para entretenimento e jogos 

eletrônicos para educação deve ser superada para que qualquer game possa ser 

utilizado no espaço pedagógico (ALVES, 2008). 

Reforçando esta ideia, teóricos como Caillois (1990) e Huizinga (2000) 

ressaltam o jogo como fenômeno cultural que permeia o processo de humanização 

                                                           
4
 Expressão utilizada por Nelson Pretto (2006) para designar a juventude contemporânea. Essa 

expressão faz referência à combinação de teclas do computador que permite ao usuário permutar 
rapidamente entre os aplicativos em execução na máquina. 
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do homem, histórica e geograficamente localizado, destacando seu caráter de 

atividade livre e o potencial de prazer e diversão proporcionados. No âmbito da 

sociedade da informação, onde as tecnologias digitais tornam-se ubíquas, pesquisas 

na área de Educação passaram a se interessar pelo fenômeno dos videogames 

como artefato tecnológico capaz de contribuir com os processos de ensino e a 

aprendizagem, com foco em aspectos variados (ALVES 2007, 2008; BEGG, 

DEWHURST & MACLEO, 2006; GEE, 2008; LIM, 2008; SQUIRE, 2006). Este estudo 

buscou contribuir na compreensão deste campo de pesquisa. 

No capítulo 1 foi delineado um breve histórico dos videogames, de modo a 

apresentar um panorama geral do setor em que norteia as produções dos 

estudantes. No capítulo 2 discutiu-se o contexto tecnológico e o aluno 

contemporâneo, apresentando as implicações das tecnologias digitais na sociedade 

e no perfil de aluno do século XXI. No capítulo 3 foram abordadas pesquisas que 

discutiram a interface entre videogames e a escola, apresentando potencialidades e 

possibilidades. Já no capítulo 4 tratou-se da aprendizagem, com foco nos conteúdos 

de aprendizagem conceituais, procedimentais e atitudinais discutidos por César Coll 

e colaboradores (2006) a fim de estudar a produção de games por alunos nesta 

perspectiva. No capítulo 5 foram descritos os métodos utilizados pela pesquisa, e 

finalmente nos capítulos 6 e 7 são apresentados e discutidos os resultados, para 

então tecer as conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO TECNOLÓGICO E O ALUNO CONTEMPORÂNEO 

 

O fenômeno da incorporação de tecnologias digitais à sala de aula, 

estimulado pela educação do novo século, demonstra o momento de transformações 

culturais que estão sendo vivenciadas, a exemplo das diversas reflexões que 

intencionam relativizar a importância de estratégias pedagógicas que utilizem 

tecnologias digitais de forma adequada e significativa. 

Esta dissertação se interessou, em particular, pela inserção da cultura dos 

videogames no contexto escolar por meio da atividade de produção de games, 

iniciando uma reflexão sobre as especificidades dessa abordagem e a sua 

relevância para o campo da educação.  

Ao analisar as mudanças nas estruturas sociais contemporâneas, Castells 

(1996) relativiza, de modo geral, que estamos passando de uma organização de 

sociedade linear, com tempos definidos, para uma sociedade caracterizada pelas 

redes (fluxos). De fato, o panorama atual é marcado pela transformação das noções 

de espaço e tempo facilitadas pelas tecnologias digitais, que flexibilizam os 

“esquemas organizativos” e permitem o trabalho colaborativo e em grupo de 

pessoas dispersas geograficamente5. 

O fomento de mudanças nas tecnologias pautadas nas novas condições da 

informação tem estreita relação com a habilidade de disseminar e intercambiar 

informações e familiarizá-las com o resto do mundo, nos remetendo ao poder das 

redes que são estabelecidas no contexto digital (CASTELLS, Ibid.), constantemente 

envolvidas na promoção de mudanças estruturais e mobilização social.  

Os sites de redes sociais, emergentes da comunicação mediada por 

computador, fazem surgir novos agrupamentos sociais permeados por uma estrutura 

de interação própria (LEMOS, 2010; RECUERO, 2009) que fundamenta ampliações 

na sociabilidade das pessoas e intervém num amplo escopo de questões que 

abarcam desde o ativismo ideológico até experiências sexuais online6. As relações 

estabelecidas nessas redes sugerem, segundo Castells (1996), um sentido de 

                                                           
5
 Discutidos em Santos, Silva & Pesce (2011); Silva & Santos (2009); Nova & Alves (2003, Cap. 2 e 

3). 
6
 Ver Lemos (2010, Parte III, cap. IV, V e VI). 
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“existência social” com maior ou menor relevância pautada na visibilidade das 

relações estabelecidas.   

 

O Impacto direto sobre os meios de comunicação e sobre a formação de 
imagens, representações e opinião pública em suas sociedades é um 
impacto óbvio e direto das novas tecnologias de comunicação (CASTELLS, 
1996, p.14). 

 

De acordo com um relatório divulgado no início de 2012 pela comScore7, 

empresa de pesquisa especializada no mercado online, o Brasil assistiu a ascensão 

do site de redes sociais Facebook frente ao Orkut em número de acessos, 

inicialmente motivados pela impressão generalizada de que o segundo acabou 

defasado, e posteriormente persuadidos pelo sistema inovador do primeiro, com 

caráter mais interativo, dinâmico e integrado a diversos serviços na web. O resultado 

de um relatório divulgado no segundo semestre de 2012 pela SocialBakers8, uma 

plataforma de análise de mídias sociais, apontou o Brasil em segundo lugar no 

ranking de países com o maior número de usuários do Facebook, somando um total 

de 65,7 milhões de cadastrados, perdendo apenas para os EUA. Esse movimento 

exemplifica uma nuance da influência dos sites de redes sociais sobre a formação 

das identidades individuais e sociais, discutidas por Augé (2006), quando refletem a 

tensão entre o movimento de planetarização versus preservação dos modos de agir, 

pensar e viver das sociedades na dinâmica da globalização. 

 

A velocidade dos meios de transporte e o desenvolvimento das tecnologias 
de comunicação nos dão a sensação de que o planeta se encolhe. O 
aparecimento do ciberespaço marca a prioridade do tempo sobre o espaço. 
Estamos na idade do imediatismo e do instantâneo. A comunicação se 
produz na velocidade da luz. Assim, pois, nosso domínio do tempo reduz 
nosso espaço (AUGÉ, 2006, p. 105). 

 

Essa problematização reverbera no campo da educação, uma vez que se 

tornou notório o esforço das escolas em buscar soluções práticas para adequar suas 

metodologias ao contexto da contemporaneidade high tech. A popularidade desses 

sites é tamanha que o renomado pesquisador americano Michio Kaku atribuiu ao 

Facebook a alcunha de “fogueira do século XXI”9, em alusão à prática social de 

conversar e trocar informações em torno de uma fogueira, complementando a ideia 

                                                           
7
 Disponível em: http://goo.gl/QUgzL. 

8
 Facebook Statistics by Country. Disponível em: http://goo.gl/6Prmv. 

9
 Disponível em: http://goo.gl/2lucY.  

http://goo.gl/QUgzL
http://goo.gl/6Prmv
http://goo.gl/2lucY


22 
 

de inteligência coletiva formulada por Lévy (2003) quando faz referência ao 

conhecimento que é disseminado e compartilhado por meio das redes telemáticas 

com base no reconhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas. 

 

O domínio dessas tecnologias intelectuais dá uma vantagem considerável 
aos grupos e aos contextos humanos que as utilizam de maneira adequada. 
Ocorre, além disso, o favorecimento do desenvolvimento e da manutenção 
de processos de inteligência coletiva, posto que, ao exteriorizar uma parte 
das nossas operações cognitivas, as tecnologias intelectuais digitais as 
tornam, em ampla medida, públicas e disponíveis (LÉVY, 2003, p. 192). 

 

Dessa forma, o autor ressalta a importância de favorecer práticas que utilizem 

o potencial colaborativo das tecnologias digitais para disseminar inteligências e 

torná-las coletivas, ao passo que se colocam disponíveis no ciberespaço.  

Em consonância, Shneiderman (2006) ajuda a pensar um modus operandi 

preocupado com a qualidade do trabalho a ser proposto aos estudantes, utilizando 

atividades que valorizem o pensar crítico, o engajamento e o trabalho colaborativo 

em grupo utilizando tecnologias. O autor utiliza quatro novas atividades da 

computação para reformular a educação. São elas: coleta, relacionamento, criação e 

doação. 

A atividade coleta envolve pesquisa seguida de momentos de verificação da 

veracidade dos resultados encontrados em outras bases de dados, sejam elas 

tradicionais ou não. A atividade relacionamento mantém o foco no estímulo ao 

trabalho em grupo, cuidando das relações interpessoais dos sujeitos. Segundo o 

autor, “no processo de colaboração os alunos esclarecem e verbalizam seus 

problemas, facilitando suas soluções e fundamentando, assimilando e acomodando 

novas informações” (p.132). A atividade criação estimula aprendizagens 

significativas por meio de trabalhos que tem como pré-requisito a criatividade. 

Finalmente, a atividade doação enfatiza o compromisso social da educação, 

sugerindo a concepção de projetos que sejam úteis fora do contexto da sala de aula. 

Para Shneiderman (2006), a finalidade do uso de tecnologia na educação é 

muito definida: proporcionar vivências intensas de colaboração. Essa dinâmica 

requer o rearranjo das formas de ação e interação facilitadas pelas tecnologias 

digitais e um entendimento que supere os limites de uma simples metodologia para 

fomentar novos perfis de professor e aluno, na busca por formas de conceber o 
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ensino e a aprendizagem em sintonia com as estruturas cognitivas mobilizadas em 

função do contexto cultural, político, social e econômico do século XXI. 

De acordo com Prensky, “hoje nossos estudantes são 'falantes nativos' da 

linguagem digital dos computadores, videogames e internet” (2001a, p. 1)10. 

Utilizando o termo “nativos digitais” o autor caracteriza os jovens que já nasceram na 

era digital, convivendo continuamente com tecnologias fazendo parte das suas 

vidas, como celulares, videogames, aparelhos de mp3, computadores, câmeras 

digitais, etc. Os que nasceram na era pré-digital o autor denomina “imigrantes 

digitais”, que se adaptaram à convivência com essas inovações em diferentes níveis 

e apresentam uma forma peculiar de interação com as mesmas.  

Os ditos nativos digitais pensam e processam a informação de maneira 

diferente dos imigrantes (PRENSKY, 2001a). O valor das suas experiências culturais 

e sociais resulta em estruturas cognitivas hipertextuais e multitarefa, ou seja, 

capazes de estabelecer conexões variadas a partir de uma dada referência, 

ampliando a abrangência das informações com base nos seus tópicos de interesse, 

além de conseguirem realizar múltiplas atividades ao mesmo tempo, como falar ao 

celular, teclar com alguém num chat online e escrever um bilhete na agenda. 

Para além dessa classificação utilizada por Prensky (2001a), mais restritiva 

do ponto de vista temporal, White & Le Cornu (2011) propõem a ideia de residentes 

e visitantes para tentar delinear um perfil de sujeito com base no seu envolvimento 

com o mundo digital. 

De acordo com os autores, o visitante seria aquele que identifica na web um 

conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para fins específicos, mas não 

estabelece relações pessoais a ponto de produzirem uma identidade digital. Essas 

ferramentas online seriam opções complementares a outras, como o telefone, papel 

e caneta, para atingirem seus objetivos. Dessa forma, seriam usuários, e não 

membros da web (WHITE & LE CORNU, 2011). 

Já os residentes seriam as pessoas que percebem a web como um lugar, no 

sentido amplo da palavra, onde podem expressar opiniões, estabelecer e expandir 

relações com outras pessoas. Segundo os autores, residentes percebem a web 

como uma rede de indivíduos ou grupo de indivíduos que geram conteúdo. 

                                                           
10

 Our students today are all “native speakers” of the digital language of computers, video games and 
the Internet (tradução nossa). 
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Dessa forma, ao problematizar as contribuições do pensamento de Prensky 

(2001a), White & Le Cornu (2011) apresentam uma classificação mais abrangente 

por centrar-se na integração do indivíduo com a web, e não com a época em que ele 

nasceu. 

Na perspectiva de discutir a característica multitarefa dos jovens, Alves (2007) 

cita dois estudos realizados com sujeitos na faixa etária de 08 a 25 anos. Esses 

estudos destacaram a capacidade de interação com diversas mídias 

simultaneamente e a importância da mediação dos adultos na relação estabelecida 

entre os jovens e a tecnologia, visando o incentivo da incursão desses em espaços 

para além da tela do computador. Essa relação, que emerge com a cibercultura11, 

estabelece uma linha tênue entre a intensidade da apropriação dos conhecimentos 

disponíveis e a superficialidade do contato com esses saberes, uma vez que o 

ciberespaço compreende um universo oceânico de informações (LÉVY, 1999). 

A mediação dos pais/professores pode ajudar os jovens ciberculturais a 

superar dificuldades ligadas à sistematização daquilo que está posto na web, 

estimulando a seleção criteriosa, e a ampliar o diálogo com contextos offline, 

vivenciando o que Lévy (1999) prevê como a construção de uma cultura geral 

pautada num novo modelo de relações humanas. 

 Todas essas considerações ajudam a compreender melhor o perfil de aluno 

da FG, imerso num contexto cultural em que as vivências de colaboração e 

interação transcendem os limites do tempo e espaço. As tecnologias digitais são 

parte fundamental nesse processo, que demonstra pluralidade e versatilidade 

quando interpretado sob a ótica da educação. Sendo assim, a produção de games 

por estudantes do Ensino Médio se apresentou como temática oportuna para 

adentrar nesse campo fecundo de discussões. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Definida por Lévy (1999, p. 17) como um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço”. 
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CAPÍTULO 2 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE GAMES 

 

Para estabelecer relações entre aprendizagem e o desenvolvimento de games, 

se faz necessário estabelecer inicialmente uma referência histórica que demonstre a 

evolução dos videogames enquanto aparato tecnológico e sua influencia na relação 

entre homem e tecnologia. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS VIDEOGAMES 

 

Este tópico não intenciona esgotar a temática da história dos videogames, uma 

vez que foi dada ênfase apenas nas principais inovações e paradigmas emergentes 

ao longo das suas diversas gerações.  

Desvelar a origem dos videogames significa distinguir os diversos casos 

ligados à sua invenção, aperfeiçoamento técnico e advento de uma indústria com 

lucros milionários. É necessário remeter-se desde os primeiros games criados para 

computador até os games online, percebendo sua influência na formação de 

representações e fomento de uma cultura multireferencial por meio da interação 

entre homem e tecnologia, perpetuada ao longo do tempo. 

A ramificação da indústria dos videogames em diversos setores originou uma 

alternância terminológica que deve ser explicada para subsidiar o entendimento do 

seu sentido neste texto. Em inglês, a palavra game significa jogo e abrange jogos 

como cartas e xadrez, além de esportes. Porém, no Brasil tornou-se sinônimo de 

jogo digital, por isso optou-se utilizá-la para designar, de modo geral, o software de 

um jogo, cabendo ao termo “videogame” representar toda a indústria ou um 

dispositivo específico.   

 São muitas as polêmicas relacionadas ao surgimento do primeiro dispositivo 

eletrônico de entretenimento interativo do mundo, mas um dos primeiros registros 

referentes data de 1947, quando o físico Thomas T. Goldsmith Jr. patenteou o que 

seria o precursor do game tipo árcade (ou fliperama, como é mais conhecido no 

Brasil): um dispositivo de raios catódicos para divertir que rodaria um game com o 

objetivo principal de acertar alvos controlando a trajetória de feixes de luz, 

provavelmente inspirado nos radares utilizados pelos militares norte-americanos na 

2ª Guerra Mundial. Até o início da década de 70 a criação de dispositivos desse tipo 
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estava vinculada aos grandes centros de pesquisa, como o Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) e o Brookhaven National Laboratory (BNL), distante do contexto 

familiar e da maior parte da população. 

Porém, em 1972 o lançamento do console doméstico Magnavox Odyssey 

diminuiu essa distância e inaugurou a primeira das sete gerações dos videogames 

de caráter comercial. Essas gerações se distinguem pela assimilação das principais 

inovações tecnológicas de cada época, demonstrando a íntima relação desse 

artefato com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

A primeira geração de videogames reúne máquinas com baixa capacidade de 

processamento gráfico e variedade limitada de jogos, dadas as circunstâncias 

pioneiras da ideia. 

A segunda geração, denominada por Kent (2001) como a “era de ouro”, é 

caracterizada pela disseminação dos consoles domésticos em escala mundial, com 

desempenho de memória, processamento e desempenho gráfico melhorados. Faz 

parte dessa geração o famoso console Atari 2600. 

A terceira geração é definida pela adoção de processadores 8 bits nas 

máquinas e pela preocupação com a qualidade da imagem reproduzida. É situada 

nessa geração a primeira experiência de óculos 3D como acessório que ampliava a 

sensação de profundidade nos jogos, além do lançamento do maior representante 

da categoria dos videogames portáteis: o Game Boy. 

Já a quarta geração dos videogames foi marcada pelo início da produção de 

consoles 16 bits, tecnologia que possibilitou o aumento no número de cores exibidas 

pelos games e a expansão da sua capacidade de memória. Nesse momento são 

introduzidos com mais consistência diversos acessórios com o objetivo de dinamizar 

a experiência dos games.  

A quinta geração é distinguida pelos videogames de 32 e 64 bits, além da 

adoção do CD como mídia de armazenamento dos títulos, em detrimento do 

cartucho. Esse câmbio de mídias propiciou a inclusão de elementos tridimensionais 

mais consistentes nos games e avanços na qualidade de som, reflexo do aumento 

na capacidade de acondicionamento.  

A sexta geração inicia uma fase de integração entre os consoles e a internet 

via cabo de rede, que subsidiou a difusão dos games online e a concepção dos 

primeiros mundos virtuais. Além disso, essas máquinas passaram a agregar funções 

como ler CDs de música e filmes em DVD. 
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A sétima e atual geração dos videogames caracteriza-se pelo progresso das 

mídias digitais e das tecnologias da informação. É marcada pela incorporação do 

Blu-ray Disc12, conectividade com a internet via Wi-Fi e pelos sensores de 

movimento, novo modelo de interação com os games. Os portáteis também são 

redesenhados e, no geral, passam a dispor das tecnologias 3G, Wi-Fi, GPS, 

bluetooth e tela sensível ao toque com função multitouch13. 

Algumas das inovações mais recentes apontam para o que pode vir a ser a 

próxima geração dos videogames. A produção de gráficos holográficos em terceira 

dimensão sem a necessidade de usar óculos especiais, a extensa difusão de games 

em dispositivos móveis e o sucesso do projeto Ouya14 exemplificam a demanda dos 

jogadores por um novo modelo de dispositivo, mais versátil e aberto a colaborações.  

É provável que a oitava geração amplie o realismo dos gráficos apresentados 

pelos games, dissemine os títulos que oferecem experiências tridimensionais a olhos 

nus, expanda a distribuição digital dos títulos e aperfeiçoe a interatividade dos títulos 

por meio dos sensores de movimento. 

A sólida expansão dos videogames abarca, em grande parte, jovens imersos 

em contextos tecnológicos caracterizados pela interação, compartilhamento, 

socialização, produção de conhecimento, etc. Essas questões acabam reverberando 

na escola e incentivando discussões que apontam o surgimento de novos 

paradigmas ligados à reformulação de práticas intrainstitucionais, que se desejam 

alinhadas com o contexto tecnológico da contemporaneidade. 

De modo geral, os critérios de produção dos games da FG parecem transitar 

entre a 2ª e a 7ª geração de videogames, uma vez que faz parte desse hiato 

histórico uma série de games clássicos construídos com lógicas de programação 

atemporais. 

 

2.2 INTERFACES ENTRE GAMES E APRENDIZAGEM 

 

A disseminação dos videogames como artefatos tecnológicos característicos 

da contemporaneidade estabelece paradigmas que indicam a emergência de uma 

                                                           
12

 Mídia com ampla capacidade de armazenar dados e que permite a reprodução de vídeos em alta 
definição. 
13

 Função que reconhece múltiplos toques simultaneamente. 
14

 Console baseado no sistema operacional Android, de código aberto, que foi financiado por doações 
de pessoas físicas por meio do site Kickstarter (www.kickstarter.com) que chegaram a US$ 9 milhões. 

http://www.kickstarter.com/
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cultura gamer15, composta por dinâmicas próprias de interação entre a tríade 

pessoas, tecnologias e conhecimento. Pecchinenda, citado por Alves (2008), formula 

o termo Homo game para representar um sujeito resultante da hibridação entre o 

console, o software, a mente que joga e o jogador, que ativa tudo, destacando a 

dinâmica interativa entre os elementos interno (gamer) e externo (software) que 

derivam num produto (console). 

O potencial desse conjunto tem interessado ao campo educacional no instante 

em que se aproxima de práticas contextualizadas com o cenário sociocultural do 

século XXI e inclui elementos que podem ser aproveitados em vivências de ensino 

pautadas na ressignificação dos processos de aprendizagem.  Prensky (2001b) tem 

ressaltado que diferentes tipos de experiência resultam em estruturas cognitivas 

distintas, destacando o ato de jogar videogames para exemplificar. Segundo o autor, 

esta atividade exige horas de atenção despendida e estimula o pensamento 

hipertextual e não-linear por meio da interação contínua com mundos paralelos 

criados por essas mídias. Isto seria comparável, por exemplo, à rotina milenar da 

escola treinar seus alunos durante horas para desenvolverem a habilidade da escrita 

e da leitura em tempos pré-determinados. 

Em trabalhos mais recentes, o autor defende que os videogames podem ser 

utilizados no contexto educacional como forma de atualizar práticas dissonantes da 

realidade tecnológica atual e estimular o que ele chama de “sabedoria digital”. 

 

O conceito de sabedoria digital tem duplo sentido, que se refere tanto à 
sabedoria decorrente da utilização da tecnologia digital para acessar o 
potencial cognitivo que está além das nossas capacidades inatas, quanto à 
sabedoria no uso prudente da tecnologia para melhorar nossas capacidades 
(PRENSKY, 2009, p. 1, grifos do autor)

16
.  

 

Essa colocação lança luz ao que pode ser o ponto forte da inclusão dos 

videogames na escola: utilizar tecnologias que já fazem parte do repertório cultural 

dos alunos para acessar, construir e compartilhar conhecimento. Diversas pesquisas 

têm destacado os impactos dessas vivências na motivação, comportamento e 

interação dos atores escolares ao manusearem esses artefatos pautados em ações 
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 Expressão que representa os jogadores de videogames. 
16

 Digital wisdom is a twofold concept, referring both to wisdom arising from the use of digital 
technology to access cognitive power beyond our innate capacity and to wisdom in the prudent use of 
technology to enhance our capabilities (tradução nossa). 
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mediadas com o objetivo de explorar alguma área do conhecimento (BEGG, 

DEWHURST & MACLEO, 2006; LIM, 2008; PAZ & ALVES, 2011; SQUIRE, 2006).  

Os mundos criados pelos enredos dos games convidam os jogadores a 

entrarem numa espécie de catarse, em que assumem a persona dos personagens 

para vivenciar contextos, situações e emoções por meio da simulação, que seria um 

aspecto a ser aproveitado pela educação (GEE, 2008; SHAFFER, 2008). Essas 

interações possibilitariam a ampliação dos conhecimentos e competências dos 

jogadores ao passo que os desafiariam a seguir regras, alcançar objetivos e resolver 

problemas específicos do ambiente do game (por exemplo, espionagem no game 

Metal Gear Solid, ambiente familiar em The Sims e situações de guerra em Call of 

Duty). 

 Segundo Gee (2008), os momentos de diversão e descontração 

proporcionados pelos games desenvolvem no jogador uma empatia por sistemas 

complexos, uma vez que passam a interagir com histórias permeadas por uma série 

de elementos, implícitos ou explícitos, que designam a continuidade do jogo. Além 

disso, estimulam a definição de metas e organização das ações a serem tomadas 

para enfrentar problemas, possibilitam a transposição das experiências vivenciadas 

nos games para o contexto pessoal e social do jogador e oferecem uma 

aprendizagem situada, resultado da progressão nas atividades vivenciadas. Porém, 

“tudo depende de como eles [os games] são utilizados e que tipo de sistemas mais 

abrangentes de aprendizagem (atividades e relacionamentos) são estabelecidos” 

(GEE, 2008, p. 20)17. 

Squire (2006) desenvolveu um trabalho em escolas do ensino fundamental 

nos Estados Unidos em que utilizou o game Civilization III para ensinar as crianças 

conceitos básicos de história, uma vez que é esta a temática geral do jogo. Sua 

pesquisa comprovou que mesmo jovens estudantes são capazes de utilizar um 

sistema complexo e interagir com o game, chegando a aprender princípios 

conceituais sobre história e as ciências sociais, mas tece críticas pertinentes sobre a 

experiência de associar games e educação. Sugere repensar a cultura da sala de 

aula, considerando utilizar os videogames como modelos de ambientes de 

aprendizagem da próxima geração. 

 

                                                           
17

 It all depends on how they are used and what sorts of wider learning systems (activities and 
relationships) they are made a part of (tradução nossa). 
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Em suma, as escolas são projetadas considerando o modelo de educação 
de fábrica, onde o objetivo é produzir de forma eficiente alunos padrão e, 
principalmente, classificá-los nesse grupo; games, no entanto, são produtos 
da nova economia, em que pensar de forma criativa com ferramentas 
digitais é o objetivo (SQUIRE, 2006, p.5)

18
.  

 

Nas suas palestras, o pesquisador dinamarquês Jull (2011)19 tem desenvolvido 

a ideia de que nos games o erro assume um papel formativo, uma vez que o gamer 

tem a oportunidade de refletir sobre o que significa perder e atribuir uma causa para 

o erro, como, por exemplo, habilidade, sorte ou trabalho (enquanto tempo 

dispendido). O jogador, ao estabelecer a melhor forma de lidar com o erro, tem a 

chance de revisitar o jogo quantas vezes forem necessárias para formular novas 

estratégias e tentar superar as dificuldades encontradas. A escola, no entanto, 

comumente ainda associa o erro à punição por meio do seu sistema classificatório e 

somativo, que desconsidera os diferentes ritmos de apropriação do conhecimento. 

Lim (2008) defende a inclusão dos videogames nos currículos escolares, 

argumentando que jogar tem um enorme potencial para estimular crianças e 

adolescentes a se engajarem no seu processo de aprendizagem. O autor reforça 

que os ambientes imersivos dos games propiciam um contexto em que é perceptível 

ao jogador/aluno a relevância e significado do que aprendem, quando suas ações 

contribuem para a evolução no jogo, destacando a particularidade do “aprender 

fazendo”, que o coloca como protagonista no desenvolvimento da história por meio 

das suas ações.  

A criação de comunidades de prática em torno dos games é outro aspecto 

levanto por Lim (2008), que destaca o grande movimento interativo nas redes 

visando o compartilhamento de experiências, estratégias, sugestões e dúvidas de 

usuários, contradizendo as críticas que remetem a atividade de jogar videogames à 

solidão20.   

Todos esses aspectos são relevantes para a educação do século XXI e 

sugerem que os jovens, somente quando forem coautores dos itinerários 

                                                           
18

 In short, schools are designed around factory models of education where the goal is to efficiently 
produce standardized learners and, most importantly, sort students into those groups; games, 
however, are products of the new economy where the goal is to think creatively with digital tools 
(tradução nossa). 
19

 JULL, Jesper. Video Games: the art of failure. Palestra proferida no X Simpósio Brasileiro de 
Games e Entretenimento Digital. Salvador, Bahia: 7-9 de novembro de 2011.  
20

 Um exemplo desse movimento é o Apolyton (http://apolyton.net/), um site criado por jogadores para 
jogadores do game Civilization e suas franquias, que conta com fóruns de discussão, blogs, tutoriais 
e até uma universidade que se destinam a explorar o jogo. 

http://apolyton.net/
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pedagógicos estabelecendo diálogo com professores e colegas, se engajarão mais 

efetivamente nos seus processos de aprendizagem. 

Os princípios de produção dos videogames também podem ser adaptados para 

provocar aprendizagens com caráter inovador, envolvendo alunos e professores em 

projetos pedagógicos motivadores que utilizam as tecnologias digitais para 

subsidiarem a articulação entre saberes específicos de áreas do conhecimento com 

a produção de um material.  

Prensky explora essa possibilidade afirmando que "é provável que os alunos se 

relacionem com esses games, e aprendam com eles, de uma forma que não 

acontece hoje em dia” (2008, p. 1005)21. Segundo o autor, a proposta de articular a 

produção de games ao ensino deve estar prevista no currículo, de modo a sugerir 

aos professores a organização de atividades que explorem o potencial de criação 

dos alunos utilizando as tecnologias digitais. Para exemplificar, são apresentadas 

duas abordagens que envolvem a produção de coleções de “games casuais” (que 

geralmente envolvem comandos simples) e “games complexos” (que demandam 

mais tempo e trabalho) tratando de assuntos e disciplinas que os alunos julgam 

serem as mais desinteressantes ou difíceis.  

Os games casuais seriam construídos para subsidiar a compreensão de 

assuntos mais específicos, como o conteúdo de alguma disciplina, uma vez que 

podem ser criados com facilidade e jogados num curto espaço de tempo durante 

uma aula. Já os games complexos, por envolverem maior nível de complexidade, 

seriam produzidos pelos alunos ao longo de um semestre, inseridos na proposta 

curricular de uma disciplina, por exemplo.  

 Essa abordagem metodológica envolve processos de engajamento por parte 

dos alunos nas suas produções, requer objetivos explícitos para orientar a condução 

do trabalho, prevê decisões em grupo e discussões mediadas, estimula a 

cooperação e competição saudável, abrange elementos de personalização que 

auxiliam no envolvimento emocional dos sujeitos, permite interação e revisão 

facilitados pela experiência do feedback imediato e, principalmente, preconiza 

diversão (PRENSKY, 2008). 

 As características acima citadas se aproximam de uma concepção 

construtivista do ensino e da aprendizagem, que entende a educação num sentido 
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 It is likely that learners will relate to these games, and learn from them, in a way that is not 
happening today (tradução nossa). 
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mais amplo, considerando elementos culturais para formular estratégias 

pedagógicas que abarquem questões pessoais, cognitivas, sociais, interpessoais e 

motoras, amparadas pela mediação de alguém mais experiente, incentivador do 

desenvolvimento “na medida em que promove a atividade mental construtiva do 

aluno, responsável por transformá-lo em uma pessoa única, irrepetível, no contexto 

de um grupo social determinado” (COLL et al., 2006, p. 18). 

 Nesse sentido, o processo de construção do conhecimento compreende a 

atribuição de significado pessoal ao que é aprendido, logo, o itinerário dos 

conteúdos de aprendizagem elencados pela escola deve considerar os 

conhecimentos prévios do aluno e estar organizado de maneira ampla e significativa, 

refletindo aspectos da cultura que irão subsidiar os processos de socialização e 

individualização. A seleção desses conteúdos de aprendizagem reflete opções 

ideológicas que definem a função social do ensino e caracterizam a sua abordagem, 

podendo ser percebidas mediante análise das suas esferas conceituais, 

procedimentais e atitudinais, discutidas por Coll et al. (2006). Sobre o detalhamento 

dos conteúdos de aprendizagem, o autor pontua: 

 

Poder discriminar os conteúdos de aprendizagem segundo sua natureza 
conceitual, procedimental ou atitudinal é um instrumento sumamente válido 
para melhorar a compreensão do que está acontecendo na sala de aula. 
Permite-nos identificar o que está sendo trabalhado e relacioná-lo com as 
intenções educativas, para ver até que ponto há uma coerência entre o que 
se diz e o que se faz (Id., Ibid., p. 163). 

  

 Os conteúdos conceituais estão ligados a conceitos e princípios mais gerais, 

sugerindo uma abordagem que priorize a experimentação para estimular reflexões 

críticas que preparam o aluno para lidar com o caráter mutável dos saberes. Estes 

são passíveis de incorporações e atualizações ao passo que são vivenciadas novas 

situações que ampliam e reformulam o conceito ou princípio. Por conta do seu 

sistema complexo de referências, necessitam de atividades provocadoras que 

priorizem a vivência do que está sendo aprendido (Id., Ibid.). 

Os conteúdos procedimentais estão relacionados ao anterior, mas possuem 

caráter mais dinâmico. Envolvem o aprendizado de ações, que preconizam 

atividades práticas de repetição enriquecidas por momentos de reflexão que 

objetivam entender a razão da proposta e atribuir sentido ao processo (COLL et al., 

2006). 
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 Já os conteúdos atitudinais abrangem as relações pessoais que cada 

indivíduo estabelece com as atividades vivenciadas, ou seja, ele participa 

ativamente da construção dos seus significados. Os processos de aprendizagem 

compreendem os campos cognitivo, afetivo e comportamental, em que vínculos 

afetivos são estabelecidos nas atividades práticas facilitadas (COLL et al., 2006). 

Pesquisar a produção de games por estudantes nas vivências do Ensino 

Médio significa não só ampliar os limites historicamente impostos pela escola no que 

tange ao papel do aluno, comumente encarado como receptor de informações, mas 

imergir em reflexões que ressignificam o papel das tecnologias digitais.  Pensar 

formas de diálogo entre essas tecnologias e as práticas tradicionais escolares, já 

desgastadas, contribui para amadurecer estratégias pedagógicas alinhadas com o 

perfil de aluno do século XXI, ativo, detentor de saberes, potencialmente produtor e 

disseminador de muitos outros. 

Nesse sentido, este estudo pretende compreender em que medida os 

conteúdos de aprendizagem estudados por Coll (Ibid.) se relacionam com a 

atividade de produção de games desenvolvida no contexto do Ensino Médio. A 

classificação desses conteúdos de aprendizagem será apresentada em detalhes no 

capítulo a seguir. 

 

2.3 PRINCÍPIOS DE APRENDIZAGEM NOS GAMES 

 

 Os games são permeados por uma lógica complexa que não assusta os 

jogadores. Pelo contrário, estimula e incentiva os mesmos a continuarem a jogá-lo. 

Gee (2010) utiliza a lógica dos bons videojogos para sugerir treze princípios de 

aprendizagem que poderiam ser aproveitados para melhorar a aprendizagem 

escolar do futuro. Quanto mais um game contempla esses itens, mais se aproxima 

do que o autor chama de "boa aprendizagem".  

Esses princípios são compostos de características que podem ser 

aproveitadas no contexto educacional como princípios de aprendizagem, 

favorecendo principalmente estudantes que encontram na escola diversas barreiras, 

impostas pela distância entre os seus saberes e o que é cobrado nesse espaço 

formal de educação.  

 Essa lista desses princípios foi organizada por Gee (2010) em três partes: (i) 

Estudantes Autocapacitados, (ii) Resolução de problemas e (iii) Compreensão. 
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2.3.1 Estudantes Autocapacitados 

 

2.3.1.1 Coconcepção 

 

Esse princípio sugere que os estudantes sejam sujeitos ativos, produtores, e 

não apenas receptores de informações. Na lógica dos videogames o jogador 

constrói caminhos ao passo que interage com o jogo, diferenciando o seu percurso 

de qualquer outro que jogue o mesmo jogo. Conforme aponta Gee (2010, p. 58), 

"aquilo que os jogadores fazem importa e cada um deles, em função das suas ações 

e decisões, segue uma trajetória individual através do mundo do jogo". 

 No campo da educação o princípio da coconcepção sugere o envolvimento, a 

participação ativa e o comprometimento dos estudantes, sugerindo que a 

compreensão da origem do conhecimento que estão aprendendo numa aula é 

imprescindível para que cada um possa decidir a melhor forma de utilizá-lo. 

 

2.3.1.2 Personalizar  

 

 Este princípio está relacionado com o estilo de aprendizagem inerente a cada 

aprendiz, que possui itinerários próprios para desenvolver melhor a sua 

aprendizagem. Mesmo assim, é indicada a importância de experienciar novos estilos 

de modo a ampliar o repertório intelectual, permitindo movimentos de personalização 

da aprendizagem mais amplos e interessantes. 

  

2.3.1.3 Identidade 

 

 Para Gee (2010), a possibilidade de assumir novas identidades oportuniza 

aprendizagens profundas. Os bons games apresentam personagens com 

identidades desenvolvidas em maior ou menor grau que motivam seus jogadores a 

se comprometerem com o contexto de cada um, aprendendo com eles ao passo que 

interagem no game tentando utilizar a sua lógica de pensamento. 

 Na escola, a compreensão de determinado assuntos seria auxiliada se os 

estudantes assumissem a identidade de especialistas para entender as “regras do 

jogo” e formular resoluções adequadas. 
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2.3.1.4 Manipulação e conhecimento distribuído 

 

 Este princípio diz respeito ao diálogo entre as capacidades do jogador e do 

personagem, movimentado por meio da manipulação do game. O personagem pode 

ter habilidades como saltar entre objetos muito distantes, se equilibrar numa corda 

ou usar uma espada, porém o jogador é quem conhece os motivos e o momento 

exato de executar cada uma dessas ações. Esses conhecimentos devem ser 

combinados para que aja sucesso nas ações. 

 Em educação essas considerações seriam traduzidas na utilização de 

“ferramentas inteligentes” pelos estudantes de modo a facilitar a manipulação de 

conhecimentos para explorar com mais competência o mundo investigado. 

 

2.3.2 Resolução de Problemas 

 

2.3.2.1 Problemas Bem Estruturados 

 

 Gee (2010) considera que a formulação adequada dos problemas favorece a 

aprendizagem quando contempla a gradação em níveis de dificuldade. Esses 

problemas estariam interessados em respostas criativas e formulação de hipóteses 

válidas para a sua resolução, valorizando os desdobramentos do raciocínio utilizado 

em outros momentos.  

 

2.3.2.2 Agradavelmente frustrante 

 

 Esse princípio remonta o desafio de tentar resolver uma questão que 

inicialmente parece ser extremamente difícil, mas perfeitamente exequível. Nos 

games essa atividade perpassa as situações em que o jogador recebe informações 

indicando o seu desempenho no jogo para que consiga vencer os desafios 

apresentados, mesmo que precise retomar determinada fase diversas vezes. 

 Na escola isso seria traduzido no trabalho individual de ajustar o nível de 

competência pessoal com o nível de dificuldade da atividade, que pode acabar 

sendo fácil ou difícil demais. O lançamento de informações contínuas sobre o seu 

progresso ajudaria a evoluir com o tempo. 
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2.3.2.3 Ciclos de competências 

 

 Diz respeito ao rol de competências adquiridas com a experiência no 

desempenho de determinada ação. Ao passo que novos problemas são 

apresentados, novas competências são exigidas e o indivíduo é estimulado a 

agregar novos conhecimentos. Segundo Gee (2010, p. 69), “o ciclo de competências 

possibilita aos aprendizes aprender a organizar a sua própria aprendizagem no 

decorrer de suas vidas e a tornarem-se competentes para aprenderem a aprender”.   

 

2.3.2.4 Informação dada "A pedido" e "Mesmo na hora" 

 

 Os ruídos de comunicação são muitos, em todos os contextos, por isso é 

destacada pelo autor a importância da informação “mesmo na hora”, quando uma 

informação é dada na hora certa, ou seja, quando os jogadores precisam dela, e da 

informação “a pedido”, quando o jogador está preparado, necessita de uma 

informação e a solicita.  

 

2.3.2.5 Aquários 

 

 Gee (2010) utiliza a palavra metaforicamente para se referir a sistemas 

simplificados que fazem referência a outros, de estrutura mais complexa, e que são 

utilizados para adaptação e familiarização com aspectos específicos do contexto de 

origem. 

 Em educação é uma ideia que favorece a aprendizagem ao lançar foco em 

determinadas variáveis destacas no sistema de simulação simplificado.  

 

2.3.2.6 Caixas de areia 

 

 Igualmente por meio de metáfora Gee (2010) atribui à caixa de areia um 

ambiente de simulação que favorece a aprendizagem ao oferecer dinâmicas 

parecidas com as reais, ao permitir explorações que conferem autenticidade e 

realização à experiência, desenvolvendo um sentimento de competência e 

satisfação. 
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2.3.2.7 As competências como estratégias  

 

 Esse princípio discute a aprendizagem de competências quando um desafio 

exige a utilização de um conjunto de outras competências como estratégia para 

alcançar os seus objetivos. 

 No contexto escolar a aprendizagem depende da prática. Nesse sentido, as 

competências são assimiladas com maior qualidade quando mobilizadas em 

contextos verdadeiramente significativos e relevantes. 

 

2.3.3 Compreensão 

 

2.3.3.1 Pensamento sistemático 

 

 Relativo ao poder de sistematizar as vivências anteriormente descritas em 

unidades cognitivas que permitem a formulação de um sistema referencial. É 

necessário o entendimento do sistema complexo para que se planejem ações 

eficazes e antecipem consequências indesejáveis, resultantes dessas ações. 

 

2.3.3.2 O significado como imagem-ação 

 

 A assimilação de palavras e conceitos está relacionada com a percepção de 

ação no mundo real, que está associada à informação "mesmo na hora" e "a 

pedido", já que para a sua compreensão é necessária a construção de esquemas 

mentais que remontem tal informação. 
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUTIVISMO REMIXADO E REVISITADO 

 

O hiato entre a época em que a teoria construtivista foi inicialmente elaborada 

por Vygotsky e o contexto atual impõe limites quanto a generalizações sobre a sala 

de aula hightech do século XXI, mas permite estabelecer reflexões sobre questões 

pedagógicas harmônicas com a efígie da educação na contemporaneidade. 

A educação em tempos de web 2.0, experimentando a 3.0, requer vivências 

que gerem nos alunos conflitos cognitivos que resultem em aprendizagens 

significativas. O foco é lançado na qualidade dessas vivências por conta da estrutura 

sociocultural experimentada pelos jovens, que prevê atividade intra e interpessoal 

intensa potencializada e divulgada à esfera global por meio da internet. 

Desde a sua formulação o construtivismo tem sido exaustivamente discutido 

no meio acadêmico e gerou uma vasta gama de trabalhos com os mais variados 

enfoques22. Porém, este estudo preocupou-se em descrever as ideias de Coll e seus 

colaboradores sobre os conteúdos de aprendizagem conceituais, procedimentais e 

atitudinais pautados numa concepção construtivista porque aí são discutidos 

elementos que serviram de base para a criação das categorias de análise desta 

investigação. 

Coll et al. (2006) estabelece discussões que aproximam a elucubração teórica 

construtivista ao dia a dia em sala de aula, permitindo elencar contribuições que 

partem de um referencial teórico consolidado. Apoiando-se em autores como 

Vygotsky e Bronfenbrenner os autores vinculam o desenvolvimento humano ao 

desenvolvimento cultural, contextualizado, preocupando-se em pensar práticas 

educativas que não oponham, nomeadamente, "aprendizagem, cultura, ensino e 

desenvolvimento; que não ignorem suas vinculações, mas que as integre numa 

explicação articulada" (p. 14). 

Nesse sentido, é defendida a dimensão social do ensino, que entende a 

educação como projeto social corporificado e desenvolvido numa instituição também 

social (a escola). Os autores pontuam que é necessário realizar uma leitura social da 

aprendizagem, que entenda o professor como agente mediador entre indivíduo e 
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 Vieira (2011), Oliveira (2008), Kimura (2005) e Palma (2001) são alguns dos trabalhos que 
exemplificam essa pluralidade. 
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sociedade; o aluno como aprendiz social; e os conteúdos de aprendizagem como 

produtos sociais, culturais (COLL et al., 2006). 

Dito isto, percebem-se alguns pontos convergentes entre a teoria 

construtivista e as experiências relatadas por Lim (2008) e Prensky (2008) utilizando 

tecnologias, uma vez que em ambas existe a intenção de se elaborar o 

conhecimento de forma agradável, acessível, em que os alunos sintam-se felizes em 

aprender e os professores gratificados com o seu trabalho. 

As considerações construtivistas sobre a personalização são igualmente 

relevantes porque prevêem conteúdos de aprendizagem redimensionados com base 

na realidade social vivenciada, alinhando-se com uma das características mais 

comuns dos jovens da era digital: a disposição para personalizar e tornar única 

qualquer coisa que esteja disponível (material ou virtual). Essa flexibilidade do 

planejamento deve atentar para a pluralidade e, na medida do possível, reunir 

elementos que alcancem as individualidades e contemplem as distintas 

necessidades dos alunos, de modo a concretizar a definição de Wilson (1992) para 

qualidade no ensino, a saber: "planejar, proporcionar e avaliar o currículo ótimo para 

cada aluno, no contexto de uma diversidade de indivíduos que aprendem" (apud 

COLL et al., 2006, p. 15). 

Sendo assim, a perspectiva construtivista preconiza atenção aos processos 

individuais de construção do conhecimento quando toma como central a dinâmica de 

atribuir significados pessoais aos conteúdos já existentes, que fazem parte da 

cultura e do conhecimento, para que haja a aprendizagem. Esse processo, 

complexo e dinâmico, é auxiliado pelo professor para garantir a orientação 

adequada e a superação, mas coloca o aluno numa posição autônoma e coerente 

com o seu ritmo de aprendizagem.  

 

Os alunos tenderão à autonomia e ao envolvimento na aprendizagem na 
medida em que possam tomar decisões racionais sobre o planejamento de 
seu trabalho, assim como na medida em que se responsabilizem por ele, 
conheçam os critérios com que suas realizações serão avaliadas e possam 
regulá-las (SOLÉ, 2006, p. 36). 

 

A autora pontua, então, que a atividade construtivista requer do aluno não só 

uma postura ativa frente aos seus objetivos, na participação do planejamento, 

realização e avaliação, mas também a compreensão e responsabilidade pelo que se 

faz, articulando critérios para ponderar e modificar a proposta se for necessário. 
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O caráter motivacional que o ato de aprender suscita também encontra eco 

na atribuição de sentido a uma tarefa de aprendizagem, já que ao perceber que é 

capaz de aprender o aluno tende a se empenhar para aprender mais. O contrário 

também é possível, ou seja, ao se deparar com a incapacidade de aprender algo, o 

aluno se desmotiva e se distancia daquele conjunto de vivências.  

Segundo Solé (2006), o sentido que podemos atribuir à aprendizagem é 

requisito para atribuição de significados característicos da aprendizagem 

significativa. Para ela, 

 

a construção de significados própria da aprendizagem significativa e, 
consequentemente, a adoção de um enfoque profundo relacionado com a 
motivação intrínseca exigem tomar algumas decisões suscetíveis não só de 
favorecer o domínio de procedimentos, a assunção de atitudes e a 
compreensão de determinados conceitos, mas de gerar sentimentos de 
competência, auto-estima e de respeito por si mesmo no sentido mais 
amplo (Id., Ibid., p. 53). 

 

Percebe-se assim a relação dos aspectos cognitivos com os aspectos afetivo-

relacionais na construção da aprendizagem, de modo geral e no âmbito escolar. 

 

3.1 CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM 

 

Os objetivos gerais da educação de cada etapa da escolarização definem 

critérios que caracterizam e organizam os conteúdos escolares no currículo. Esses 

conteúdos refletem a complexidade dos saberes culturalmente estabelecidos e, 

segundo Coll et al. (2006), apresentam três dimensões: conceitual, procedimental e 

atitudinal. Tais dimensões possibilitam a análise e avaliação da proposta pedagógica 

ao dispor no currículo evidências de qual delas irá contribuir mais para se chegar 

aos objetivos gerais da educação. 

O autor considera que pode ocorrer a prevalência de uma dimensão em 

detrimento das outras por conta da diversidade cultural, da grandeza dos 

conhecimentos prévios dos alunos e das demandas dos professores e alunos num 

determinado contexto. Porém, "a função da educação escolar é o ensino de todas as 

dimensões relevantes do conhecimento" (Id., Ibid., p.104). 

É destacado que as atividades didáticas geralmente integram todas elas, 

embora o objetivo de aprendizagem de cada aula acabe focando em apenas uma. 

Por isso, para que os alunos desenvolvam um conhecimento sistemático e relevante 
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das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal é necessário que o professor 

planeje intencionalmente o trabalho com cada uma delas. 

Ao desenvolver cada uma das dimensões, Coll et al. (2006) organiza as suas 

considerações ora com foco no aluno, ora no professor, de modo a construir uma 

lógica concatenada que demonstra o papel de cada um desses sujeitos no processo 

de construção do conhecimento. Essa organização também foi utilizada para 

abordá-las nos tópicos a seguir. 

 

3.1.1 Dimensão Conceitual 

 

Os conteúdos conceituais estão ligados a conceitos e princípios mais gerais, 

sugerindo uma abordagem que priorize a experimentação para estimular reflexões 

críticas, que preparam o aluno para lidar com o caráter mutável dos saberes. Coll 

(Ibid.) afirma que dentre os vários requisitos para que os alunos aprendam conceitos 

de maneira significativa na escola figuram a necessidade de um repertório de 

saberes pessoais e a disponibilidade de um corpo docente comprometido em 

trabalhar considerando os alunos como centro de suas intervenções. 

Com relação aos alunos, esses saberes pessoais são detalhados da seguinte 

maneira: 

 

1 Conhecimentos conceituais prévios sobre o objeto de aprendizagem. 

 

2 Motivos relevantes que permitam encontrar sentido na aprendizagem de 

conceitos. Curiosidade, conseguir identificar o que é familiar e o que é 

desconhecido. 

 

3 Inclinação para perceber a construção do conhecimento conceitual como 

coletiva, e não individual, no sentido de estar à vontade para estabelecer 

trocas, explicitar dúvidas, etc. Estar disposto a acreditar que as dúvidas 

podem ser compartilhadas e que o próprio conhecimento pode ser melhorado. 

 

4 Inclinação para perceber o avanço da própria construção do conhecimento 

como produto do esforço pessoal. 

 



42 
 

5 Possuir outros conhecimentos, mais ligados à dimensão procedimental, que 

permitam aos alunos:  

a) Formular estratégias de ativação e recuperação. Seria algo como uma 

busca na memória de algum conhecimento prévio relacionado à nova 

informação; 

b) Explicitar esse conhecimento de forma sistematizada para tornar 

consciente o que se sabe e compartilhar com os outros (colegas e 

professor); 

c) Elaborar estratégias de codificação e retenção. São as relações que o 

aluno faz da nova informação com os conhecimentos que já detém, 

atribuindo estruturas de significado por meio de perguntas, resumos, 

notas, mapas conceituais, etc. 

d) Criar estratégias de direção, regulação e controle dos próprios processos 

de aprendizagem. Senso crítico sobre os rumos do próprio processo de 

aprendizagem. Checar o cumprimento dos objetivos, auto avaliação, 

revisões continuas do que se faz, propor novas maneiras de fazer para 

aprender melhor o conceito. 

 

Já com relação ao ensino de conceitos pelos professores, Coll et al. (2006) 

elenca algumas posturas desejáveis que se alinham com o que foi posto 

anteriormente. São elas: 

 

1 Intervir no resgate dos conhecimentos prévios: 

a) Facilitar momentos dialogados em que os alunos exponham suas ideias 

sobre o tema objeto de aprendizagem, antes e durante o trabalho em sala 

de aula; 

b) Debater opiniões e compará-las. Ajuda na tomada de consciência das 

suas representações, percebam limites e se predisponham a modificar. 

 

2 Possibilitar que os alunos consigam orientar sua atividade e seu esforço no 

processo de aprendizagem e que realizem ajustes, se necessário. O autor 

lista como função do professor permitir que os alunos apreendam o objetivo 

da tarefa de aprendizagem para elaborar analogias que relacionem o novo 

conhecimento ao seu repertório. 
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3 Ajudar os alunos a atribuírem significado aos novos conceitos que estão 

sendo trabalhados. O professor deve considerar uma série de critérios de 

apresentação da informação e organização e funcionamento das atividades. 

a) Caracterizar a informação de modo que suas ideias gerais e específicas 

sejam claras, o nível de abstração requerido e quantidade de informação 

sejam adequados e a nova informação seja apresentada em forma de 

desafios próximos ao contexto vivenciado, facilitando a relação do novo 

conhecimento com o que já conhecem; 

b) Facilitar atividades de exploração em que a aprendizagem se dá por 

descoberta, com variáveis claras aos alunos de modo que a relação entre 

cada atividade de aprendizagem e o projeto geral seja explícita; 

c) Planejar atividades de resumo e síntese ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem para que sejam explicitadas as progressões dos 

conceitos aprendidos; 

d) Proporcionar situações cooperativas em que os alunos explicitem 

verbalmente os conceitos, permitindo confrontos, negociações, 

reformulações; 

e) Incentivar os alunos com sugestões e avaliações individuais, 

considerando seu ponto pessoal de partida e o processo pelo qual 

chegam ao conhecimento; 

f) Apresentar atividades de avaliação que façam referência a causas 

internas, modificáveis e controláveis como contribuintes para a 

aprendizagem. 

 

Dessa forma percebe-se, primeiramente, a importância da sensibilidade dos 

professores para imergirem em práticas de ensino que destaquem a 

aprendizagem/participação do aluno na ação educativa. Seguindo essa lógica, de 

acordo com Coll et al. (2006), a organização adequada do seu trabalho 

proporcionará situações favoráveis à atividade mental dos alunos, provocados a 

elaborar resoluções para uma série de questões. 

Os alunos, por outro lado, são intensamente requeridos nesse processo. As 

experiências sociais que tornam cada um único contribuem na medida em que dão 
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subsídios para a formulação de relações e fomento de rearranjos pessoais da 

informação. 

 

3.1.2 Dimensão Procedimental 

 

Os conteúdos procedimentais estão relacionados aos conteúdos conceituais, 

mas possuem caráter mais dinâmico e envolvem o aprendizado de ações, que 

preconizam atividades práticas enriquecidas por momentos de reflexão que 

objetivam entender a razão da proposta e atribuir sentido ao processo. 

 Com relação aos alunos, Coll et al. (2006) lista alguns saberes pessoais que 

balizam a aprendizagem de procedimentos na escola.São eles: 

 

1 Conhecimentos prévios de procedimentos relacionados aos novos conteúdos 

(regras, algoritmos, métodos, técnicas). Possuir alguma ideia sobre o 

procedimento em si, condição para usá-lo na resolução de uma tarefa 

concreta em contexto especifico. 

 

2 Ter outros conhecimentos procedimentais, que permitam: 

a) Estratégias de ativação e recuperação. Conhecimentos relacionados ao 

conteúdo que se está trabalhando; 

b) Materializar esse conhecimento em ações para tomar consciência do que 

se sabe e para que os demais também possam conhecer; 

c) Sistematizar e reter os novos conhecimentos em estruturas de 

representação diversificadas: 

 Representar mentalmente o processo global de atuação (perguntas 

que referenciem o objetivo da atividade, comparação de ações 

parecidas executadas em situações distintas, elaboração de 

diagramas); 

 Estar disposto a executar procedimentos (imitação, ensaio, teste, etc.) 

que progressivamente desenvolvem representações relevantes com 

relação à tarefa vivenciada; 

 Poder desenvolver estratégias de direção, regulação e controle do 

próprio processo de aprendizagem de procedimentos; 

 



45 
 

3 Ter motivos que lhes permitam encontrar sentido no aprendizado de 

procedimentos; 

 

4 Tendência para acreditar que a construção do conhecimento de 

procedimentos é feita em colaboração com outros. São enquadrados aqui os 

atos de perguntar e ser perguntado, resolução de dúvidas em conjunto, 

colaboração com outros para testar técnicas, etc. 

 

5 Tendência para acreditar que a construção dos próprios saberes relativos ao 

procedimento é resultado de esforço pessoal. É necessário oferecer espaço 

para que os alunos avaliem a sua própria prática. Esse procedimento reforça 

a lembrança e serve para que sejam aprofundados aspectos ligados à ação, 

subsidiando representações amplas, profundas e diversificadas do uso de 

procedimentos em diversos casos. 

 

 Já sobre a disposição dos professores para auxiliar na construção de 

conhecimentos acerca de procedimentos, Coll et al. (2006) faz as seguintes 

pontuações: 

 

1 Os professores devem intervir para resgatar conhecimentos prévios que os 

alunos tenham sobre procedimentos. Para isso devem: 

a) Ativar, explicitar e trabalhar as ideias que os alunos tenham sobre o 

procedimento objeto de aprendizagem. Verbalizar ou desenhar as ações 

que compõem o procedimento; 

b) Ativar a competência prévia de procedimentos que os alunos tenham, 

facilitando situações significativas de imersão. Ensaios, imitações, etc. 

 

2 Devem incentivar o aluno a orientar sua atividade durante o processo de 

aprendizagem: 

a) Apreender o objetivo da atividade para estabelecer semelhanças com 

experiências de procedimentos anteriores, situando a atividade de 

aprendizagem; 
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3 Apresentar o novo procedimento de modo que os alunos atribuam um 

significado. Nesse sentido, deve seguir uma série de critérios para a 

apresentação das informações relacionadas ao novo procedimento: 

a) Critério de apresentação da informação ou do próprio procedimento: 

 Ao apresentar o procedimento, tentar explicitar os elementos centrais 

que o compõem utilizando a oralidade, ilustrações, exemplos práticos 

de execução; 

 Proporcionar situações de protagonismo dos alunos, em que possam 

testar ou ensaiar os procedimentos; 

 Proporcionar outras situações úteis aos alunos, para que o uso de 

procedimentos seja diversificado e seu exercício seja prática 

constante e generalizada; 

 

b) Verbalização dos procedimentos em situações de atividade compartilhada 

com outros na resolução de problemas de forma cooperativa, de modo a 

facilitar momentos de confronto de ideias, dialogo, resolução de dúvidas, 

etc.; 

c) Confiar na iniciativa dos alunos de construir o conhecimento de 

procedimentos, ajudando com sugestões e avaliações do seu progresso. 

Pedir explicação aos alunos sobre as estratégias utilizadas e sobre o 

caminho percorrido por cada um, de modo a tornar esse processo 

consciente e estimular generalizações para diferentes contextos; 

d) Apresentar atividades de avaliação que façam referência a causas 

internas, modificáveis e controláveis como contribuintes para a 

aprendizagem. 

 

3.1.3 Dimensão Atitudinal 

 

Já os conteúdos atitudinais abrangem as relações pessoais que cada 

indivíduo estabelece com as atividades vivenciadas, ou seja, ele participa 

ativamente da construção dos seus significados. Os processos de aprendizagem 

compreendem os campos cognitivo, afetivo e comportamental, em que vínculos 

afetivos são estabelecidos nas atividades práticas facilitadas. 
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Os saberes pessoais dos alunos elencados por Coll et al. (2006) para que se 

alcance a aprendizagem de atitudes são os seguintes: 

 

1 Familiarização com determinadas normas e possuir tendências de 

comportamento manifesto em situações específicas que sirvam de base para 

o aprendizado de novas normas e atitudes. 

 

2 Recordar avaliações, juízos, sentimentos relevantes relacionados à nova 

norma ou atitude. 

 

3 Disposição para expressar ideias para obter algum grau de consciência sobre 

elas e para que os outros as conheçam. Refletir sobre seu próprio 

comportamento e ideias, analisar implicações e avaliar coerências e 

discrepâncias de suas atitudes, ação ou comportamento. 

 

4 Atribuir significado à nova norma ou atitude, integrando ao próprio 

comportamento e internalizando-o. Para tal, é necessário: 

a) Formar uma ideia própria da norma ou atitude objeto de aprendizagem. 

Interpretar ideias, observar atitudes daqueles que inspiram afeto, 

compreender origem e significado; 

b) Elaborar, na medida do possível, critérios pessoais de comportamento 

ético para lograr adequações a determinadas normais e atitudes em 

situações concretas, colaborando com a formulação da autonomia 

pessoal e moral. 

 

5 Aceitar aspectos que implicam mudança de atitude com confiança e 

segurança em si. Adotar determinada atitude não depende apenas de 

conhecer os argumentos para tal, mas da disposição em relacioná-la com 

afetos, emoções individuais que culminam numa mudança, ou não. 

 

Coll (Ibid.) destaca a conveniência de a escola ter claros os critérios de valor 

pelos quais é regida para oferecer base e estabelecer consensos. Sobre as 

intervenções docentes no trabalho com a dimensão atitudinal, o autor elenca os 

seguintes pontos: 
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1 Facilitar a análise dessas normas para que sejam compreendidas e 

respeitadas. Deixar claras as formas de participação para contribuições como 

alterações, anulações, etc. 

 

2 Ajudar os alunos a relacionarem as normas a determinadas atitudes que se 

pretendem desenvolver em situações do dia a dia escolar. Estabelecer 

vínculos com situações concretas familiares. 

 

3 Facilitar debates que estabeleçam intercâmbio de opiniões entre os alunos 

sobre questões que dizem respeito às atividades na escola (relevância de 

conteúdos, regulamentações, uso de espaço comum, etc.). 

 

4 Planejar atividades que desenvolvam atitudes de cunho humano, como 

cooperação, respeito mútuo, solidariedade. Atribuir significado vinculando 

situações do cotidiano e trazendo para a escola. 

 

5 Procurar modelos das atitudes que se quer ensinar na escola e proporcionar 

momentos de experimentação dos alunos. Oferecer apoio nesse processo. 

 

Dessa forma, no que se refere aos alunos, percebe-se a importância da 

disponibilidade para refletir e assimilar atitudes, sobretudo no diálogo com os pares. 

A postura do professor é definida como dinamizadora das situações, orientando as 

atividades com foco no discente. 

Coll et al. (2006) destaca que a aprendizagem de atitudes se apoia na 

elaboração de representações conceituais e domínio de determinados 

procedimentos. Essa seria a base do desenvolvimento pessoal de orientação e 

manutenção de uma aprendizagem autônoma. 
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CAPÍTULO 4 

DESIGN METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo são apresentadas a caracterização dos sujeitos, os 

procedimentos metodológicos e a forma como foi realizada a análise dos dados. 

Inicialmente é alinhavada uma descrição da unidade-caso onde foi desenvolvida 

esta dissertação, caracterizando o seu contexto geral e indicando o enfoque da 

pesquisa. Em seguida são expostos os métodos do estudo, com a indicação dos 

procedimentos da coleta de dados e a descrição da fase do estudo piloto e do 

estudo final. Posteriormente, é apresentado o modo como foram realizadas as 

análises dos dados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O Estado de Pernambuco possui 14 escolas estaduais com uma proposta de 

ensino médio integrado ao profissionalizante. Essas escolas oferecem, no total, 29 

cursos presenciais e 11 cursos à distância em diversas áreas, estando organizadas 

num sistema de educação integral em que a jornada de ensino é ampliada. Pauta-se 

pela visão da educação interdimensional como espaço privilegiado do exercício da 

cidadania e empenha-se no sentido de fazer do protagonismo juvenil um traço 

importante de sua estratégia educativa (PERNAMBUCO, 2012). 

O ingresso nessas escolas se dá por meio de processo seletivo composto por 

uma única etapa, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e 

classificatório em que são relacionadas 10 questões de múltipla escolha de Língua 

Portuguesa e 10 de Matemática. 

A ETE Cícero Dias, unidade-caso desta dissertação, surgiu da parceria entre 

a Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco, o Instituto Oi Futuro23 e o 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R), que implantaram 

na escola um Núcleo Avançado em Educação (Nave) responsável por desenvolver e 

gerenciar o curso de Programação de Jogos Digitais.  Este núcleo explora a cultura 

digital já estabelecida entre os jovens e promove reflexões sobre o papel da 

                                                           
23

 Instituto de responsabilidade social da empresa de telecomunicações Oi. 
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tecnologia na sociedade contemporânea, formando profissionais qualificados para 

atuar no mercado de desenvolvimento de games. O curso tem como objetivo: 

 

Formar o aluno de Ensino Médio para o desenvolvimento de jogos, da 
concepção à sua efetiva implementação e uso em contextos diversificados, 
habilitando o educando para uma participação integral em projetos 
tecnológicos e facilitando seu posicionamento profissional em uma 
sociedade crescentemente instrumentalizada e organizada através de 
artefatos e ambientes computacionais (PERNAMBUCO, 2010, p.6). 

 

As atividades curriculares da FG estão organizadas de forma integrada ao 

ensino médio regular, alinhadas com as definições legais que tratam da educação 

profissional técnica de nível médio na Lei nº 11.741, de 2008, que altera os 

dispositivos da Lei 9.394/96. Suas atividades ocorrem concomitante às do ensino 

regular e estão distribuídas entre os horários da manhã e tarde. 

Sua grade curricular elenca disciplinas que contemplam uma formação geral, 

voltadas para a compreensão crítica do mundo do trabalho, e específicas do curso 

técnico, “visando desenvolver um processo de ensino e aprendizagem onde os 

conceitos sejam apreendidos como sistemas de relações de uma totalidade concreta 

que se pretende explicar/compreender” (PERNAMBUCO, 2010, p. 10). Com tempo 

de integralização previsto em três anos, possui duas habilitações: Arte para Jogos 

Digitais e Programação de Jogos Digitais. O currículo do curso técnico possui uma 

base comum no primeiro ano e, a partir do segundo ano, os alunos optam por uma 

das habilitações, que abrangem disciplinas específicas da sua área. 

Esta pesquisa optou por estabelecer o foco na habilitação em Programação 

de Jogos Digitais porque nela estão envoltos estágios mais complexos da produção 

de um game, alinhando-se mais adequadamente aos objetivos desta pesquisa. O 

fluxo das suas disciplinas, com os pré-requisitos, estava organizado da seguinte 

maneira: 
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QUADRO 1: LISTA DE DISCIPLINAS DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM 
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 

 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 

 

Essas disciplinas, imersas em dinâmicas de interação intrínseca com 

tecnologias digitais, implicam no desenho de um itinerário pedagógico que abrange 

conteúdos de aprendizagem conceituais, procedimentais e atitudinais curriculares e 

não curriculares de forma particular. Visualizar o fluxo organizacional permitiu 

planejar de forma mais coesa a inserção no campo de pesquisa  

Questionou-se qual a relação entre a produção de games por estudantes no 

contexto da formação no Ensino Médio e esses conteúdos de aprendizagem, sendo 

a dinâmica complexa dessas variáveis objeto deste estudo. 

 

4.2 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Ao estabelecer interlocuções entre o mundo dos videogames e ambientes de 

aprendizagem escolar, esta dissertação adotou a perspectiva de um estudo de caso: 

Arquitetura das 

Plataformas de Jogos 

Digitais 

Cultura de Jogos Digitais 

Introdução à Informática 
Oficina de Criação de 

Jogos Analógicos 

Projeto Integralizador I – 

Copiando Jogos 

Projeto Integralizador II – 

Transformando Jogos 
Projeto Integralizador III 

– Concebendo Jogos 

Arte para Jogos Digitais 
Metodologias de 

Desenvolvimento de 

Jogos 

Lógica de Programação Técnicas de 

Programação de Jogos I 

Técnicas de 

Programação de Jogos II 

Programação de Jogos I Programação de Jogos II 

Legislação e Ética 

Profissional 

Estágio Supervisionado 

Orientação de Estágio I Orientação de Estágio II Orientação de Estágio III 

Empreendedorismo e 

Negócios em Jogos 

Digitais 
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a dinâmica da FG, espaço integrante de ETE Cícero Dias, uma escola de Ensino 

Médio da rede pública estadual de Pernambuco, conforme descrito acima. Buscou-

se entender suas especificidades e elementos para fundamentar generalizações e 

desdobramentos de vivências que integrem tecnologias digitais ao contexto escolar.  

Segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa requer um estudo profundo e 

exaustivo que derive no conhecimento amplo e detalhado do objeto de interesse. 

Algumas críticas ao estudo de caso questionam a dificuldade de generalização dos 

seus resultados, afirmando que não oferecem bases sólidas para tal. Porém, esta 

dissertação não pretendeu ser conclusiva nas suas colocações, mas intencionou 

explorar o fenômeno da produção de games por alunos do Ensino Médio, pouco 

estudado no contexto brasileiro. Para isso, realizou-se uma investigação em seu 

contexto real, onde não estão evidentes os limites entre o fenômeno e o contexto, 

para identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 

2002), intencionando ao final tecer considerações aplicáveis a contextos 

semelhantes. 

O procedimento para a coleta de dados consistiu em duas etapas: um estudo 

piloto e um estudo final. No estudo piloto foram realizadas observações com o 

objetivo de estabelecer as primeiras interlocuções com o objeto de pesquisa e 

subsidiar a adequação dos instrumentos de coleta de dados para o estudo final. 

Após esse momento, foi realizado o estudo final, composto por observações, 

entrevista com um docente e observações em duas turmas do 3º ano com o objetivo 

de analisar o processo de produção de games por alunos do Ensino Médio. 

 

4.2.1 Estudo Piloto 

 

Esta primeira fase teve cunho exploratório e foi desenvolvida em duas turmas 

do 2º ano do Ensino Médio compostas por uma média de 23 alunos, cada uma, com 

faixa etária entre 14 e 17 anos de idade. Foram realizadas quatro observações 

livres, com tempo médio de três horas de duração cada uma, realizadas entre os 

meses de novembro e dezembro de 2011 nas aulas da disciplina “Programação de 

Jogos I”, disponibilizada pela coordenação da escola. 

O roteiro de observação (apêndice 01) guiou o olhar do pesquisador no 

sentido de perceber elementos que caracterizassem o seu espaço físico, as 

estratégias de feedback e identificasse nas práticas observadas, de modo geral, o 
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trabalho com conteúdos de aprendizagem conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Essas foram as categorias estabelecidas a priori. 

A análise dos dados do estudo piloto evidenciou que a sala onde ocorreram 

as aulas de produção de games é ampla, colorida, bem iluminada e climatizada. Os 

equipamentos tecnológicos disponibilizados foram computadores do tipo desktop 

conectados à internet dispostos em mesas interligadas, de modo a valorizar a 

interação entre os grupos de alunos ao posicioná-los alternadamente um de frente 

para o outro. Também compuseram o ambiente um quadro branco e mesa de apoio 

para o professor, com computador desktop conectado a um projetor multimídia. 

Os dados também ressaltaram a predominância dos feedbacks imediatos nas 

vivências de produção de games observadas. Esses retornos eram dados na 

medida em que os alunos solicitavam a ajuda do professor, por meio de opiniões, 

sugestões, explicações, críticas, etc.  

Foram identificados dois tipos de avaliação de cunho somativo: uma prática, 

que utilizou o computador como ferramenta de apoio, e outra escrita, direcionada 

aos que não alcançaram bom rendimento na anterior. Em contrapartida, a avaliação 

dos projetos desenvolvidos pelos alunos ocorreu de maneira formativa, 

considerando o percurso do trabalho realizado.  

Os resultados provenientes da identificação de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais nas vivências observadas foram sistematizados no 

quadro 2, disposto a seguir: 

 

QUADRO 2 – CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM OBSERVADOS NAS AULAS DO ESTUDO 
PILOTO 

 

CONCEITOS 

Vivências que envolveram principalmente as disciplinas de Física e Matemática 
como norteadoras do processo de produção dos games. De acordo com a 
proposta de cada grupo de alunos, os games produzidos tiveram enfoque em 
outros conteúdos conceituais. 

PROCEDIMENTOS 

Manipulação de códigos iniciais de programação e softwares, com vistas a 
transpor os conteúdos conceituais para o contexto do game produzido. 
Priorizaram interação dos sujeitos entre si, no trabalho em grupo, e desses com 
as ferramentas de produção dos games. 

ATITUDES 
Identificados em menor intensidade, foram o eixo de discussões acerca de 
colaboração, respeito à opinião do outro e responsabilidade com o trabalho 
desenvolvido. 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 
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Os resultados do estudo piloto ajudaram a delinear o estudo final, 

fundamentando a definição dos instrumentos de coleta complementares e das 

categorias estabelecidas a posteriori. 

 

4.2.2 Estudo Final 

 

Nesta fase, o método etnográfico foi utilizado para estabelecer relação com o 

campo de pesquisa. A coleta de dados foi realizada utilizando três instrumentos: 

observação, entrevista semiestruturada e questionário. Segundo Gil (2002, p. 140), 

“obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a 

qualidade dos resultados obtidos”. 

Os instrumentos de coleta dos dados estão alinhados com os preceitos de 

uma pesquisa qualitativa, que entende o objeto de pesquisa como algo dinâmico e 

envolto de significados atribuídos pelo pesquisador, sujeito integrante do processo 

de conhecimento e intérprete dos fenômenos vivenciados (TRIVIÑOS, 1995). 

Optou-se por realizar observações porque ela “possibilita meios diretos e 

satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos e permite a coleta de 

dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas” (MARCONI & 

LAKATOS, 2010, p. 193). Foram realizadas onze observações durante o mês de 

outubro de 2012 em duas turmas do 3º ano da FG na disciplina “Programação de 

Jogos II”. Cada turma era composta por uma média de 25 alunos com faixa etária 

entre 15 e 18 anos de idade. 

Esta disciplina foi escolhida por estar localizada no último ano de formação da 

FG, pressupondo alunos no final de um ciclo formativo. Além disso, ela reúne 

dinâmicas específicas da programação de games em convergência com o Ensino 

Médio, alinhando-se com os objetivos deste estudo. 

O direcionamento das observações seguiu um protocolo (apêndice 02) 

elaborado com base no estudo piloto, em que são dispostos tópicos que tiveram o 

objetivo de mapear os conteúdos envolvidos nas atividades de produção de games 

para relacioná-los ao currículo do Ensino Médio e aos aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais da aprendizagem estudados por Coll et al. (2006). Além 

disso, também objetivaram compreender como as tecnologias digitais são utilizadas 

pelos estudantes na construção de games. 
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Nesse sentido, o instrumento da observação, apoiado por anotações ora 

descritivas, ora reflexivas, representaram as primeiras buscas espontâneas de 

significados, as primeiras expressões de explicações dos fenômenos observados 

(TRIVIÑOS, 1995). 

A entrevista semiestruturada foi realizada com um dos docentes da FG e 

norteou-se por um roteiro de questionamentos (apêndice 03) que tiveram a 

finalidade de entender melhor as vivências de produção de games na ETE Cícero 

Dias para perceber as suas contribuições nos aspectos conceituais, procedimentais 

e atitudinais da aprendizagem discutidos por Coll et al. (2006). 

Esta técnica reuniu aspectos que imprimiram ao conjunto de dados coletados 

maior amplitude por permitir um diálogo informal com base em questionamentos 

iniciais pertinentes à pesquisa e que “oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 

de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante” (TRIVIÑOS, 1995, p. 146). Nesse sentido, a entrevista semiestruturada 

colaborou com os objetivos desta dissertação ao possibilitar a obtenção de dados 

mais precisos, em que houve flexibilidade para esclarecimentos e desdobramentos 

de questionamentos feitos ao docente.  

Também foi utilizado como instrumento para coleta de dados um questionário 

online (apêndice 04) elaborado na plataforma do Google Docs, aplicado aos alunos 

das turmas observadas. Optou-se pela forma de disponibilização online desse 

instrumento pela facilidade na sua distribuição entre os sujeitos e pelas 

características intuitivas oferecidas na interface de resposta do questionário Gdocs. 

Inicialmente foi aplicado um questionário piloto com cinco alunos de uma das 

turmas do 3º ano para evidenciar possíveis falhas, como a inadequação da interface, 

complexidade dos enunciados, linguagem inacessível, extensão das questões, etc. 

(MARCONI & LAKATOS, 2010). Posteriormente foi aplicada a versão final, que 

obteve o retorno de 40 sujeitos. 

 A utilização do questionário teve como objetivo agregar o aporte dos 

discentes ao corpus dos dados, uma vez que eles são parte fundamental na 

construção das vivências desenvolvidas na FG. Dessa forma, buscou-se contemplar 

os objetivos desta pesquisa na formulação das questões enviadas. 

De acordo com Marconi & Lakatos (2010), esse instrumento consegue reunir 

grande número de dados, contemplar um maior número de pessoas 
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simultaneamente, obter respostas mais rápidas e mais precisas, além de facilitar 

maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 

 A técnica da triangulação foi utilizada na análise dos dados, uma vez que 

seus pressupostos permitem a combinação de variados instrumentos entre si para 

subsidiar a percepção de convergências e divergências dos dados, aumentando a 

validade dos resultados encontrados (TRIVIÑOS, 1995). 

Os dados derivados das observações, entrevista e questionário foram 

organizados, refinados, categorizados, descritos e interpretados com base na 

análise de conteúdo sistematizada por Moraes (1999). Essa análise foi organizada 

em dois blocos: Percepções do professor e alunos sobre a produção de games no 

Ensino Médio e Observações de Aula. 

O primeiro discutiu os dados oriundos da entrevista semiestruturada com o 

professor e do questionário Gdocs aplicado aos alunos. Com base nos objetivos 

desta pesquisa, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise: integração 

entre ensino técnico e ensino regular, relações interpessoais, critérios avaliativos, 

dificuldades enfrentadas. 

Já o segundo bloco abordou os dados das observações, analisados com base 

nas categorias estabelecias a posteriori inspiradas nos protocolos de observação e 

na literatura de Coll et al. (2006). São elas: dúvida, erro, tomadas de decisão, 

utilização das tecnologias, conteúdos conceituais, papel do professor, papel do 

aluno, feedback. 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será realizada a apresentação e análise dos dados obtidos no 

estudo final. Como descrito no capítulo anterior, esses dados foram organizados em 

dois blocos: Percepções do professor e alunos sobre a produção de games no 

Ensino Médio e Observações de Aula.  

O primeiro bloco reuniu as discussões em torno de categorias definidas com 

base nos interesses desta pesquisa, empreendendo uma convergência dos dados 

oriundos dos diferentes instrumentos de coleta. Essas categorias versaram sobre a 

integração entre ensino técnico e ensino regular, as relações interpessoais 

estabelecidas no contexto da FG, critérios avaliativos utilizados e dificuldades 

enfrentadas nas vivências de produção de games no Ensino Médio. 

No segundo bloco discorreu-se mais especificamente sobre as vivências 

observadas, a fim de compreender as suas contribuições para a formação no Ensino 

Médio. Nesse sentido, as categorias estabelecidas a posteriori à luz da literatura de 

Coll et al. (2006) abordaram questões como a dúvida, o erro, tomadas de decisão, 

utilização das tecnologias, conteúdos de aprendizagem, papel do professor, papel 

do aluno e feedback. 

 

5.1 PERCEPÇÕES DO PROFESSOR E ALUNOS SOBRE A PRODUÇÃO DE 

GAMES NO ENSINO MÉDIO 

 

Nesta seção serão apresentados de forma combinada os resultados oriundos 

da entrevista semiestruturada realizada com um docente da FG e do questionário 

aplicado aos discentes. 

O processo de produção de games, a despeito de estar relacionado a um 

curso de natureza técnica, demonstrou proximidades com uma perspectiva 

construtivista de educação. Foram marcantes na fala dos sujeitos da pesquisa 

elementos que indicaram contextualização da prática pedagógica e articulação entre 

aprendizagem, cultura, ensino e desenvolvimento, como prevê Coll (Ibid.). 

Os dados foram organizados nas seguintes categorias: Integração entre 

Ensino Técnico e Ensino Regular, Relações Interpessoais, Critérios Avaliativos e 

Dificuldades Enfrentadas. 
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5.1.1 Integração entre Ensino Técnico e Ensino Regular 

 

Nos resultados do questionário Gdocs a receptividade positiva dos alunos 

com relação a esta proposta de ensino sinalizou aquilo que os teóricos da educação 

e tecnologia pontuam: a necessária e bem-vinda renovação dos currículos escolares 

(PRENSKY, 2001a; 2009). A iniciativa da ETE Cícero Dias não materializa 

necessariamente uma renovação na estrutura curricular das disciplinas clássicas, 

mas notadamente inclui elementos tecnológicos no seu dia a dia que acabaram 

dinamizando as vivências. A concomitância com um curso técnico que pretende 

habilitar alunos do Ensino Médio a desenvolverem games aproximou as tecnologias 

digitais do espaço escolar de modo a torná-las algo que deixou de ser excepcional e 

passou a ser trivial. O computador e a internet foram elementos constantes neste 

espaço. 

Nesse sentido, o currículo clássico, mesmo com a sua estrutura engessada e 

ultrapassada, ganhou novo fôlego quando recebeu contribuições oriundas dessa 

cultura digital, como, por exemplo, práticas mais colaborativas, contextualizadas e 

significativas na sala de aula do ensino regular. Isso foi percebido nas vivências 

integradas entre ensino regular e ensino técnico, que subverteram uma lógica 

dissociativa para estabelecer um diálogo saudável entre os dois currículos. 

 

A formação técnica faz com que os alunos encarem novas classes de 
problemas, os quais eles precisam dos conhecimentos do ensino regular, 
aliados a uma experiência técnica, para solucioná-los. Por isso muitas 
vezes eles acabam ganhando mais experiência em disciplinas do ensino 
regular do que ganhariam sem a vivência técnica (PROFESSOR M, 2012). 

 

A perspectiva do docente evidenciou nuances que relacionaram a 

programação de games com o ensino regular, validando as colocações de Prensky 

(2008) que sugerem uma maior motivação e compreensão de assuntos em 

contextos divertidos de produção de games dentro do ensino regular. 

O estabelecimento do diálogo entre ensino regular e ensino técnico resultou 

das adaptações balizadas pelas próprias vivências, como relatou o professor 

entrevistado. Inicialmente organizado em momentos isolados, nos quais ensino 

regular e técnico pouco dialogavam, passou a ser equacionado em parcelas do 
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ensino regular e do técnico dependentes umas das outras, que não poderiam evoluir 

fora do planejamento pré-definido. Esse histórico foi sintetizado em duas situações: 

 

Cenário 1 - algum professor [do regular] pedia que alguém do técnico 
realizasse um trabalho sobre literatura no século XIX. O professor do 
técnico preparava a aula, explicava como os alunos deveriam produzir o 
material e apresentava os resultados para o professor do regular. Isso 
acabava gerando mais trabalho para o professor do técnico, exatamente 
porque o professor do regular entendia que essa era uma tarefa fácil. 
Cenário 2 - os dois professores, técnico e regular, começavam a planejar 
as disciplinas de forma sincronizada. Na primeira semana eu vejo isso, 
porque na segunda semana você vê isso e aí na terceira a gente faz aquilo. 
Dessa forma tivemos muitas complicações, por inúmeros fatores: horários 
muito distintos, dificultando encontro dos professores; provas da secretaria 
no horário de um professor impediam o mesmo de avançar o conteúdo, 
interrompendo o planejamento do outro (PROFESSOR M, 2012). 

 

Essas experiências serviram de base para a atual formatação, descrita em 

linhas gerais da seguinte maneira: 

 

Os assuntos se complementam, mas não precisam ser vistos ao mesmo 
tempo. [...] Os alunos pegam um tema do ensino regular (que eles já 
estudaram) e fazem um programa baseado no tema, assim eles continuam 
estudando para o ensino regular e colocam em prática o ensino técnico. Daí 
eu avalio a parte técnica e o professor do regular avalia a parte da disciplina 
dele (PROFESSOR M, 2012). 

 

O trabalho passou a ser pautado na sugestão de temas, ou seja, assuntos 

relacionados às disciplinas do ensino regular se tornaram temas geradores para o 

desenvolvimento de games e aplicativos no ensino técnico. Aos professores coube a 

responsabilidade de orientar e avaliar a produção nas suas respectivas 

competências. 

Na visão do professor entrevistado, a aceitação da proposta de atividade da 

FG pelos alunos vem crescendo a cada turma desde a sua criação. Para ele, os 

motivos da boa receptividade vão desde a empatia com o uso de tecnologias à 

identificação dos alunos com os meandros da programação.  

 

Os que gostam fazem isso por inúmeros fatores, entre eles o „porque 
comecei e gostei de programar, e pronto!‟; outros por que se descobriram 
apaixonados por tecnologia, que nesse caso é o fazer tecnologia; outros por 
que gostam de criar coisas; outros por que gostam de tudo na escola. Já os 
que não gostam são por quase o mesmo motivo, só que ao contrário: não 
gostam de fazer tecnologia e entraram nessa porque não sabiam que a 
escola trabalhava com isso. É um caso bem comum (PROFESSOR M, 
2012). 
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Esse relato demonstra a importância da ampla divulgação entre pais e 

aspirantes à alunos sobre o estilo da escola para que, uma vez fazendo parte dela, 

consigam aproveitar todo o potencial das vivências ali desenvolvidas. A aproximação 

entre tecnologias digitais e rotina pedagógica de uma escola de Ensino Médio por si 

só já traça um perfil de aluno, visto que não se pretende ser universal. A 

disponibilidade e vontade de aprender são imprescindíveis em qualquer situação 

pedagógica (COLL et al., 2006), mas nesse caso existe ainda a necessidade de uma 

apropriação tecnológica mínima para que os resultados do trabalho sejam 

significativos.  

Apenas o processo seletivo pareceu não dar conta de explicitar tantos 

detalhes, ocasionando um sentimento de inadequação e desmotivação no aluno ao 

se deparar com um contexto de imersão tecnológica intensa. Nesse sentido, o 

período integral em que a escola funciona pode se tornar maçante e fator de 

desânimo. 

Os dados sistematizados com base no questionário Gdocs aplicado aos 

alunos indicaram que a maioria é favorável à proposta de integração entre ensino 

regular e ensino técnico, como demonstra o gráfico 1: 

 

GRÁFICO 1 - OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE A PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE 
ENSINO REGULAR E A PRODUÇÃO DE GAMES 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 
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Esse gráfico representa a distribuição da frequência das palavras utilizadas 

pelos alunos para expressar a sua opinião sobre a proposta de integrar vivências de 

produção de games ao ensino regular. As colunas vermelhas agruparam palavras 

que indicaram representações positivas e juntas compõem 77,5% do total de 

respostas. Uma única resposta foi taxativa ao afirmar que esse tipo de integração 

não servia para nada. As respostas que compuseram a classificação “Não 

qualificou” geralmente discorreram sobre o Ensino Médio na ETE Cícero Dias, 

descrevendo-o, mas não utilizaram uma palavra para caracterizá-lo ou emitir juízo de 

valor. 

Dessa forma, percebeu-se o reconhecimento do vanguardismo das 

experiências vivenciadas nesta escola nas respostas com representações positivas 

do curso. Essas respostas demonstraram que a inserção de tecnologias digitais no 

currículo do Ensino Médio tem o respaldo dos alunos, mas também chamaram 

atenção para o fato de que nem todos desejam ou estão preparados para este tipo 

de formação. Porém, este adendo não é incomum, uma vez que nas instituições 

onde o ensino regular é a única opção também há alunos na mesma situação de 

despreparo/insatisfação. 

A produção de games desenvolvida em conjunto com as atividades do ensino 

regular estabeleceu vínculo direto com o universo do trabalho. Este aspecto 

apareceu como um dos elementos de destaque na fala de 22,5% dos alunos 

respondentes, que valorizam a certificação profissional oferecida pelo curso. 

 

Acho uma proposta interessante porque dá um direcionamento profissional 
para os jovens em formação. Esse tipo de projeto alinhado com uma 
metodologia eficaz é capaz de colocar os jovens um degrau acima dos 
demais no mercado de trabalho. Quanto à integração entre as disciplinas, é 
algo inovador e ao mesmo tempo desafiador. Porém, vem dando bons 
frutos tanto a parte técnica quanto para o ensino regular, pois através de 
projetos é possível aprofundar conteúdos e também despertar o interesse 
dos educandos (ALUNO X, 2012). 

 

Apesar de a questão profissional ser inerente ao processo formativo aqui 

analisado, o fragmento destacado também evidenciou contributos pedagógicos no 

intercâmbio das modalidades de ensino.  

Do total de alunos respondentes, 77,5% afirmaram perceber integração entre 

a formação do ensino regular e as atividades de produção de games. Essa 



62 
 

integração foi percebida principalmente via conteúdos conceituais, mas também fez 

referência ao intercâmbio entre conteúdos procedimentais e atitudinais. Os outros 

22,5% declararam existir pouca ou nenhuma integração, o que ainda assim 

demonstrou alguma percepção, mesmo que em nível inconsistente. 

Os conteúdos de aprendizagem conceituais estiveram ligados principalmente 

às disciplinas de Matemática e Física. Os conteúdos procedimentais reuniram os 

turnos mais ligados ao manuseio dos programas para a criação dos aplicativos, 

autonomia dos alunos e trabalho em equipe. Já os atitudinais apareceram em menor 

intensidade, mas foram contemplados quando trabalhados o respeito à opinião do 

outro e a motivação para estudar. Uma seção específica deste trabalho, localizada 

adiante, foi reservada para a discussão mais detalhada desses conteúdos de 

aprendizagem. 

O quadro 3 traz alguns exemplos de como essa integração foi apreendida 

pelos discentes e sistematizada nas suas respostas: 

 

QUADRO 3 – RESPOSTAS DE ALUNOS SOBRE A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO 
TÉCNICO E REGULAR 

 

ALUNO S 

No técnico também aprendemos a criar programas que 

ajudam no regular. Como por exemplo o projeto da I unidade 

de PJ, que era fazer um programa que explicasse e 

calculava questões das Leis de Newton. 

ALUNO T 
Na área de programação, podemos integrar várias teorias 
físicas, como velocidade, posição relativa, colisões, com 
maior aproveitamento educacional. Podemos ver as teorias 
postas em prática na realidade computacional. 

ALUNO U 
O regular pode ajudar no técnico, mas não consigo ver a 
relação inversa. 

ALUNO V 
Não vejo onde as aulas do regular nos influenciam em 
finalizar um exercício do técnico. 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

A primeira fala exemplificou uma das formas de contribuição da programação 

de games para o curso regular, no caso, a produção de um game capaz de explicar 

e calcular as Leis de Newton. O produto final do trabalho de produção, quando 
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relacionado a alguma disciplina do ensino regular, acabou contribuindo para a sua 

melhor compreensão. A abordagem lúdica presente no game diversifica o modo 

como os alunos acessam a informação sobre determinado assunto, ampliando o 

leque de caminhos possíveis para a assimilação do conteúdo. Outras respostas 

fizeram referência, por exemplo, a um aplicativo chamado Historiapp, que abordava 

aspectos históricos das diversas épocas, e games no estilo Quiz, com questões 

focadas no Enem24. 

O excerto do aluno T demonstrou como o ensino regular pode favorecer as 

vivências da produção de games, em que os saberes de disciplinas como Física e 

Matemática assumem papel de destaque. O raciocínio lógico requerido na 

manipulação dos códigos de programação acabou se aproximando mais dessas 

disciplinas, que permitem o desenvolvimento geral dos projetos e a inserção dos 

conteúdos conceituais das outras disciplinas em conformidade com as demandas de 

cada projeto. Algumas respostas mencionaram a ajuda das aulas de Física para a 

produção de um aplicativo sobre eletrostática e das aulas de Português na melhoria 

das expressões gramaticais utilizadas na interface dos games. 

O fragmento da resposta do Aluno U ratifica a ajuda do regular para o técnico, 

mas questiona a colaboração no sentido inverso. Essa colocação foi mencionada 

por oito alunos dos quarenta respondentes, que declararam perceber pouca 

interação entre os professores do ensino regular e do ensino técnico. Esse 

isolamento dificultaria o estabelecimento de um intercâmbio produtivo para ambas 

as modalidades, que seriam beneficiadas pelo trabalho em conjunto exemplificado 

nas duas respostas discutidas anteriormente. 

Porém, a colocação do Aluno V contradiz a do Aluno U, demonstrando que há 

ainda aqueles que podem não perceber qualquer sinapse de contato do ensino 

regular no ensino técnico. Essa foi a única resposta que indicou algo nesse sentido, 

mas cabe destacar a importância de discuti-la. As lacunas da divulgação da 

proposta pedagógica no período do processo seletivo para ingresso na instituição 

podem ser fatores facilitadores desse tipo de interpretação, uma vez que o discente, 

“pego de surpresa”, se vê num contexto controverso aos seus ideais, não 

conseguindo imergir nas práticas ali vivenciadas para construir aprendizagens 

significativas. Se interpretada com minúcia, talvez a colocação do Aluno V possa ser 

                                                           
24

 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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explicada por uma série de conjecturas psicopedagógicas, mas o simples fato da 

universalidade dos conteúdos conceituais discutidos no ensino regular não ser 

percebida dá indícios de que a sua atuação pode se resumir ao mero formalismo 

presencial, resultado da insatisfação com as atividades desempenhadas. 

Essa limitação de generalizações também foi tema de uma resposta que 

claramente alertou o isolamento das vivências durante o 1º e 2º ano, em que, na sua 

opinião, não abarcaram intersecções planejadas entre técnico e regular, 

centralizando no 3º ano essas associações, como na disciplina de Projeto 

Integralizador, que buscou firmar parceria entre as duas modalidades de ensino. 

 

A proposta é interessante, porém há pouca integração do técnico e do 
regular, por exemplo, nesse ano fizemos apenas dois programas 
relacionados com o assunto escolar, que é um número pequeno em relação 
a todos os programas já feitos. Nos outros dois anos não houve nada 
integrado (ALUNO Y, 2012). 

 

Porém, a integração curricular entre essas duas modalidades de ensino pode 

não ter sido compreendida na sua amplitude. A afirmação taxativa do Aluno Y de 

que “nos outros dois anos não houve nada integrado” exclui qualquer elemento 

implícito na proposta de produção de games de utilização dos conhecimentos das 

disciplinas clássicas trabalhadas no ensino regular. Como já foi dito, os itinerários da 

programação tem intrínseca a utilização da lógica matemática, uma vez que todo o 

trabalho é orquestrado por meio de códigos. As relações de movimento, proporção, 

deslocamento, etc. observadas na maior parte dos games produzidos bebem dos 

conhecimentos da Física, ou seja, mesmo que uma proposta de atividade não seja 

nomeada “integradora”, como é o caso da disciplina de Projeto Integralizador, ela 

pode estar permeada de elementos que dialogam sim com esses dois contextos. 

 

5.1.2 Relações Interpessoais 

 

No que tange ao resultado das aulas, o docente demonstrou impressões 

otimistas quanto ao rendimento dos alunos. 

 

Esse ano os alunos estão produzindo bastante. Tenho ficado feliz a cada 
fim de unidade, pois vejo que eles estão gostando, eles me parecem felizes 
e é bom ver isso. Até tenho pedido pra alguns pisarem um pouco no freio... 
não quero vê-los cansados. Antes isso era bem raro, tinha de cobrar bem 
mais (PROFESSOR M, 2012). 
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Percebeu-se a intensidade da participação e do engajamento dos discentes, 

acompanhados pela atenção do docente, que também relatou a ampliação das 

experiências pedagógicas para além dos momentos com as tecnologias digitais. 

Esse engajamento discente favoreceu desdobramentos como visitas mais 

constantes à biblioteca e consulta aos professores do ensino regular para solucionar 

alguma dúvida relativa ao assunto tratado pelo game em produção.  

Sobre a convivência com os alunos, foi relatada na entrevista uma sintonia 

edificante, destacando o mérito da alternância do protagonismo. Sobre isso, foi 

afirmado: “eles participam o tempo todo, são originais, ajudam, querem aprender 

sempre mais. Eles são muito estimulantes e fazem com que você queira melhorar 

para estar no 'ritmo' deles” (PROFESSOR M, 2012). 

A relação de troca destacada parece estar balizada pela disposição do 

docente em permitir que os alunos ultrapassem os limites de uma participação 

passiva e se envolvam com o processo. Isso resultaria na própria revisão do 

desempenho docente, reformulado com base no feedback da convivência com a 

turma.  

Os dados oriundos dos alunos respondentes do questionário Gdocs 

evidenciaram que as relações interpessoais com os professores são bastante 

harmônicas. Foram unânimes as referências positivas que as classificaram, entre 

outras coisas, como muito boa, aberta, amigável, produtiva, harmoniosa, etc. 

De modo geral, as falas puderam ser agrupadas em três grupos gerais que se 

complementam: Disponibilidade, Intimidade e Motivação, como demonstra o quadro 

4. 
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QUADRO 4 – RELAÇÕES INTERPESSOAIS SOB A ÓTICA DOS ALUNOS 

 

DISPONIBILIDADE INTIMIDADE MOTIVAÇÃO 

 
Sempre que eu os procuro 
eles me tratam bem e 
resolvem o problema com 
facilidade. Ajudam em tudo, 
mesmo sem precisar procurar 
eles (ALUNO L, 2012). 

 
Eu gosto muito de todos os 
professores que me dão aula nas 
matérias do técnico, além da 
relação professor aluno, eles 
procuram e se mostram 
preocupados com a vida pessoal 
de cada um e estão dispostos a 
ajudar no que for preciso 
(ALUNO K, 2012). 
 

 
É excelente, me dou bem 
com todos e não deixo de 
me empenhar por causa 
da ligação que criei com 
eles. Pelo contrário, me 
empenho ainda mais 
(ALUNO N, 2012). 
 

 
A relação é ótima, sempre 
que tenho uma dúvida e peço 
ajuda sou atendida sem o 
menor constrangimento ou 
algo do tipo (ALUNAO, 2012). 

 
Excelente. Os professores são 
bem divertidos, não tornando as 
aulas cansativas. Muito 
inteligentes, sabem passar o 
conteúdo e tem domínio dele. Eu 
diria que são profissionais que 
tenho orgulho e sorte em 
conhecer (ALUNO S, 2012). 
 

 
Muito boa, pois 
diariamente trocamos de 
ideias, para saber qual 
seria a melhor forma de 
fazermos nossas 
atividades do técnico e até 
mesmo as do regular 
(ALUNO P, 2012).  

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

O grupo composto pelas respostas que citaram como ponto positivo a 

disponibilidade dos professores na sala de aula, exemplificadas pelos dois excertos 

destacados acima, ressaltou a sua cordialidade no tratamento dispensado e 

competência para ajudar a solucionar as dúvidas que surgiram. Essa postura 

acessível dos docentes propiciou a formulação de percursos pedagógicos 

adequados às necessidades de cada aluno. 

As respostas agrupadas considerando o foco na intimidade entre professores 

e alunos destacaram as relações horizontais, permeadas por conversas informais e 

brincadeiras que dinamizaram o ambiente escolar. Mesmo não tendo formação 

acadêmica específica para a docência, os professores do curso técnico 

estabeleceram uma relação afetiva muito importante com os seus alunos, 

facilitadora de aprendizagens significativas. 

Já os alunos que discorreram sobre a motivação oriunda dessa relação 

estabelecida com os docentes atribuíram ao bom relacionamento com os 

professores um fator motivacional para o seu engajamento nas atividades propostas. 

O caráter informal das interações, que dialogavam possibilidades para a resolução 
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de problemas, também figurou como importante elemento de estímulo ao 

comprometimento com a aprendizagem e com o trabalho de qualidade. 

 

5.1.3 Critérios Avaliativos 

 

Foram três os critérios avaliativos utilizados pelo professor para valorar os 

games produzidos: a qualidade geral do projeto, o código fonte produzido e a 

apresentação oral dos trabalhos. Uma ferramenta online de gerenciamento chamada 

Moovia25 foi indicada como possibilidade de instrumento complementar, mas ainda 

estava em fase de testes porque, segundo o docente, tem dividido a opinião dos 

alunos. Questionado sobre os métodos de avaliação tradicionais, ponderou:  

 

Prova, a meu ver, é algo pouco produtivo, é formalismo. É „um game que 
você TEM de jogar‟, como disse o David Callele

26
, se não me engano. 

Quando reduzimos os formalismos conseguimos alcançar mais fácil essas 
possibilidades (PROFESSOR M, 2012). 

 

Nesse sentido, foram identificados critérios de autoavaliação e coavaliação 

numa planilha utilizada para acompanhar o desempenho dos alunos no 

desenvolvimento dos seus projetos, segmentados em Técnicas de Programação 

para Jogo (TPJ), baseado no software Unity para a programação dos games, e 

Programação de Jogos (PJ), ancorado na plataforma Eclipse SDK para Android. 

Vale salientar que na autoavaliação o sujeito que avalia emite juízo de valor 

sobre ele mesmo, ou seja, o avaliador é o próprio avaliado. Já na coavaliação os 

diversos sujeitos se avaliam mutuamente, observando o desempenho de cada um. 

Nessa planilha, reproduzida na figura 1, o respondente deveria indicar a que 

se dedicou mais e atribuir uma nota aos demais colegas considerando critérios como 

esforço, comportamento e dedicação. Dessa forma, o professor pôde sistematizar 

dados sobre o desempenho de cada integrante das equipes.  

 

 

 

 

                                                           
25

 Pode ser acessado em: www.moovia.com.  
26

 Professor do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Saskatchewan, 
Canadá. 

http://www.moovia.com/
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FIGURA 1 – EXEMPLO DA PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS GRUPOS 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

A proposta deste instrumento estimulou nos discentes a autoregulação da 

aprendizagem, compromisso com as atividades e tomada de consciência acerca do 

seu próprio rendimento e dos colegas. Ao solicitar a atribuição de conceitos, 

favoreceu momentos de reflexão direcionados ao processo de ensino e 

aprendizagem vivenciado, em que silenciosamente é possível atinar para a sua real 

situação. Ponderar a equidade da avaliação realizada sobre os pares também 

constituiu genuíno esforço de análise das atuações, que culmina na radiografia do 

compromisso despendido nos trabalhos. 

Dessa forma, foram identificados nesse instrumento de avaliação elementos 

ligados aos conteúdos de aprendizagem procedimentais e atitudinais vistos em Coll 

et al. (2006). 

 

5.1.4 Dificuldades Enfrentadas 

 

No programa da FG há um modelo de planejamento, porém o professor M 

afirmou produzir um plano para cada unidade da disciplina de Programação, 

Seu nome

Membros do Grupo Esforço Comportamento Dedicação

Membros do Grupo Esforço Comportamento Dedicação

Legenda

Esforço

Comportamento

Dedicação

 

Sua maior dedicação

TPJ

PJ

Ajuda nas dúvidas, propõe e testa soluções, comparece as 

aulas e respeita os horários e acordos da equipe

Respeita os horários do laboratório, acessa recursos apenas 

para projeto, não provoca distrações e perca de foco para a 

equipe

A disciplina (ferramenta) que você/membro da equipe mais 

trabalhou na unidade
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reservando na primeira metade as aulas de carga mais teórica, e na segunda os 

momentos de ordem prática, em que os projetos são efetivamente desenvolvidos. 

Os dados da entrevista apontaram que uma das grandes dificuldades 

enfrentadas foi a tensão entre as demandas externas e o planejamento das 

unidades, que resultou em diversas alterações no decorrer do ano letivo.  

 

Há inúmeros fatores externos que 'rivalizam' com o tempo das aulas e têm 
prioridade por ser decisão dos stakeholders do projeto, mas acabam 
gerando frustração nos alunos e professores, que ficam sem ter como dar 
aula e sem poder dar tempo para os alunos concluírem seus trabalhos 
(PROFESSOR M, 2012). 

 

De acordo com o relato acima, essa instabilidade acabou atrapalhando o fluxo 

das atividades e consequentemente comprometendo o tempo dedicado à sua 

conclusão. Fatores como eventos da secretaria sediados na escola, gerenciamento 

de cadernetas, etc. foram indicados pelo professor como alguns dos responsáveis 

pela diminuição do tempo que poderia ser dedicado ao trabalho de consultoria com 

os alunos. 

Esses, por sua vez, apresentaram outras classes de dificuldades enfrentadas 

no cotidiano da produção de games, retratadas no gráfico 2, que indica o percentual 

dos alunos que mencionaram cada uma delas nas suas respostas dadas ao 

questionário Gdocs. 

 

GRÁFICO 2 – DIFICULDADES INDICADAS PELOS ALUNOS 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 
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Os dados evidenciaram que a maior parte dos alunos respondentes ratificou 

as colocações do professor, indicando como grande dificuldade o fator tempo. Essas 

respostas versaram, entre outras coisas, sobre a falta de tempo para dar conta do 

volume de atividades, demonstrando que o fato de a escola funcionar em turno 

integral não é o suficiente para garantir uma distribuição harmônica do tempo 

pedagógico. Nesse sentido, quando questionado sobre a maior dificuldade 

enfrentada no curso técnico, um dos alunos respondeu: “terminar projetos no tempo 

determinado, pois temos uma carga horária pesada. Mas os professores lidam com 

isso muitas vezes, e por isso são flexíveis” (ALUNO R, 2012). 

Como Coll et al. (2006) destaca, o processo cognitivo exige um tempo de 

maturação, amparado por momentos dialógicos em que são discutidas dúvidas e 

apontados caminhos. O curto espaço de tempo para assimilar assuntos complexos 

acabaria comprometendo a aprendizagem, envolta no espectro do aligeiramento. 

Colaborando com esse entendimento, os dados mostram que 33% dos alunos 

respondentes indicaram sentir dificuldades em fazer adequações dos conteúdos 

conceituais para o contexto da programação dos games. Isso consiste na 

virtualização dos conteúdos conceituais das disciplinas clássicas, na sua 

manipulação, de modo a inseri-los no contexto do game que está sendo produzido. 

Para que um game seja programado é necessário o domínio da temática que o 

circunda e que esse seja aplicado na prática, materializado na coerência da 

abordagem do game.  

Um dos fatores que poderiam estar colaborando com esse quadro seria a 

questão do tempo, discutida anteriormente, uma vez que são diminuídos os 

momentos de interação com o professor. Como pontuou Coll et al. (2006), é 

importante que o docente assuma o papel de mediador desses conflitos cognitivos 

resgatando os conhecimentos prévios dos alunos e estabelecendo correlações com 

as atividades a serem desempenhadas. 

Os dados também evidenciaram que o engajamento dos alunos nas 

atividades chegou a ultrapassar o esperado, gerando igualmente uma noção de 

insuficiência dos conteúdos conceituais para o prosseguimento, como relata o 

excerto da resposta de um dos alunos: “tive algumas dificuldades técnicas por 

querer fazer projetos que exigiam mais conhecimentos do que os cobrados pelos 

professores” (ALUNO T, 2012). 
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 Como desdobramento, 23% dos discentes participantes da pesquisa 

denotaram que sentiram dificuldades nas especificidades técnicas da programação, 

como o uso dos softwares e da lógica dos códigos. Essa colocação esteve ligada 

aos turnos de manipulação dos códigos e dos programas, no movimento de 

programação/reprogramação que intencionavam fazer com que o game funcionasse. 

Os erros decorrentes das programações se aproximaram do que discutiu Jull (2011), 

uma vez que adotaram características de uma abordagem formativa ao serem 

facilitadas reformulações quantas vezes fossem necessárias, sem a premissa 

punitiva que normalmente lhes é atribuída no ensino regular.  

Porém, a manipulação dessas ferramentas figurou como questão 

complicadora para parte dos alunos, indicando que, para esses, os conhecimentos 

prévios dos dois anos anteriores de ensino foram insuficientes.  

No que tange à dinâmica do trabalho em grupo, 13% da amostra de discentes 

relatou ter enfrentado algum tipo de problema com os componentes do grupo a qual 

fazia parte. Aprender a trabalhar em grupo foi uma exigência mister, uma vez que 

todas as tarefas eram distribuídas sob essa lógica. Por conta da organização interna 

dos grupos, em que cada subgrupo se responsabilizava para desenvolver uma parte 

do projeto, a grande dificuldade mencionada foi o processo de composição do todo a 

partir desses trabalhos isolados.  

É um aspecto que remete ao mundo do trabalho por evidenciar a 

complexidade das relações humanas e que apareceu nas respostas analisadas. No 

entanto, esses momentos sempre foram permeados de negociação para decidir os 

rumos do trabalho, articulação das ideias, argumentação, como constatado mais 

adiante no relato das observações de aula. 

 

5.2 OBSERVAÇÕES DE AULA 

 

Nesta seção serão apresentados os dados oriundos das observações 

realizadas em duas turmas do 3º ano na disciplina “Programação de Jogos II”. 

Este bloco dos dados foi gerado a partir das informações contidas nos 

protocolos de observação das aulas, que subsidiaram a formulação de categorias 

estabelecidas a posteriori. Por se tratar de uma experiência pedagógica 

diferenciada, no sentido de não haver um grande número de propostas semelhantes 

em atuação no Brasil, essas categorias intencionaram apresentar um panorama 
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geral do contexto de produção de games no Ensino Médio e orientar uma análise 

mais apurada integrando elementos dos conteúdos de aprendizagem discutido por 

Coll et al. (2006).  

Foram estabelecidas as seguintes categorias: Dúvida, Erro, Tomadas de 

decisão, Utilização das tecnologias, Conteúdos de aprendizagem, Papel do 

professor, Papel dos alunos e Feedback. O quadro 5 sistematiza em linhas gerais o 

conteúdo de cada uma, discutido e exemplificado nos tópicos a seguir.  

 

QUADRO 5 – BRIEFING DAS CATEGORIAS ESTABELECIDASA POSTERIORI 

 

Dúvida 
Abordagem contextualizada, direcionada, catalizadora de 
motivações, tema gerador, perspectiva participativa, conversa entre 
pares. 

Erro Construtivo. Tentativa-erro-tentativa. 

Decisões Individuais e colegiadas. 

Tecnologias 
Desktops, smartphones, pendrives, quadro, fones de ouvido, 
datashow, tablets. 

Conteúdos de 
aprendizagem 

Física, Matemática, Química, Geografia, Literatura, Inglês, Artes. 

Papel do 
Professor 

Mediador, problematizador, questionador, orientador, confiança, 
avaliador. 

Papel do Aluno 
Produtores, interventores, questionadores, dinamizadores, 
pesquisadores. 

Feedback Imediato, durante as interações nas aulas. 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

5.2.1 Dúvida 

 

Nas aulas observadas a dúvida foi trabalhada de forma contextualizada, em 

que a busca de soluções pelos alunos pareceu ser o catalizador da motivação para 

o engajamento no trabalho. De modo geral, foram recorrentes três estratégias 

básicas de solução da dúvida: ajuda do professor, pesquisa em sites especializados 

e ajuda de outros colegas da turma. 

As intervenções do professor ocorriam à medida que os grupos de alunos 

solicitavam, sendo o tema central da discussão alguma dificuldade encontrada no 
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percurso da programação do game. Nesses momentos os alunos demonstraram 

sentir-se à vontade para questionar as explicações do professor e dialogar com ele 

soluções alternativas. De acordo com Coll et al. (2006), esse procedimento configura 

uma forma de sistematizar e reter os novos conhecimentos de maneira significativa, 

uma vez que são formuladas representações mentais do processo global no instante 

em que os conhecimentos prévios são mobilizados para fundamentar essas 

argumentações.  

Do ponto de vista dos conteúdos de aprendizagem procedimentais (Id., Ibid.), 

a colaboração com outros sujeitos para solucionar uma unidade de conflito se 

aproxima de uma perspectiva construtivista de educação ao  favorecer a formulação 

de estratégias de direção, regulação e controle do próprio processo de 

aprendizagem. Ao entender melhor a lógica inserida na questão formulada, os 

alunos passam a ter subsídios para traçar a forma mais adequada de gerenciamento 

da sua aprendizagem, considerando as suas especificidades, já que esse 

conhecimento compartilhado, ancorado num problema identificado por eles próprios, 

tem sentido. 

A pesquisa em páginas especializadas na internet, como fóruns e tutoriais, foi 

outra estratégia de resolução das dúvidas utilizada pelos alunos e identificada nas 

aulas. Como exemplo de uma situação trazemos a aula do dia 19/09/12, quando um 

grupo de alunos do 3º C fez pesquisas num fórum online chamado UnityUsers, sobre 

o software Unity27 que utilizavam para a programação de um game, inclusive 

fazendo pesquisas internas com palavras-chave em inglês. Esse fato corrobora com 

as colocações de Lim (2008) que destacam a criação e manutenção de 

comunidades de prática na rede visando o compartilhamento de experiências, 

estratégias e dúvidas de usuários a respeito de determinados games ou softwares.  

A figura 2 apresenta a tela desse game, que tinha como objetivo fazer com 

que o usuário controlasse uma esfera a fim de evitar que ela caísse nos espaços 

vazios que apareciam ao passo que o cenário do jogo avançava. 

 

 

 

 

                                                           
27

 Software para desenvolvimento de games com versão grátis para uso educacional. Mais 
informações em: http://unity3d.com/.  

http://unity3d.com/
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FIGURA 2 – TELA GRAVIDADE 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

A esfera deveria ser deslocada para baixo ou para cima pelo usuário por meio 

das setas no teclado do computador. Conforme fosse obtendo êxito, a transição do 

cenário ficava mais rápida, aumentando o nível de dificuldade do jogo. 

A figura 3 a seguir mostra a tela de programação desse game: 

 

FIGURA 3 – PROGRAMAÇÃO GRAVIDADE 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 
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A figura 3 mostra a tela do software Unity, utilizado para a produção de alguns 

games e objeto da pesquisa do grupo no fórum online. 

Num paralelo com os conteúdos de aprendizagem problematizados Coll et al. 

(2006), percebe-se o cunho conceitual com foco procedimental no instante em que 

conhecimentos prévios da disciplina de inglês são mobilizados para manipular e 

explorar as informações disponíveis num ambiente virtual. O procedimento da 

pesquisa é auxiliado pelo conhecimento de uma língua estrangeira e do 

entendimento da lógica estrutural de um fórum online, que por sua vez favorece a 

construção de conhecimento sobre o objeto de interesse dos alunos. Tudo isso 

resultado do esforço pessoal e engajamento na atividade, como propõe o eixo 

relacionado aos alunos dos conteúdos de aprendizagem conceituais de Coll (Ibid.). 

A dimensão conceitual dos conteúdos de aprendizagem também é 

evidenciada na leitura das telas, uma vez que essas apresentam elementos do 

raciocínio lógico vinculado à matemática na organização dos códigos de 

programação. Essa relação também ficou evidente por conta da clara utilização, 

neste caso, de conceitos físicos de deslocamento, força, velocidade e gravidade, 

que permeiam o contexto do game produzido. Porém, esse achado será discutido 

mais detalhadamente nos tópicos seguintes, que tratam do vínculo entre as 

temáticas dos games produzidos e os conteúdos conceituais das disciplinas 

clássicas do currículo. 

 A solicitação da ajuda de colegas mais experientes para solucionar alguma 

dúvida também foi recorrente entre os alunos, que requisitavam conselhos aos mais 

experientes em determinados níveis da programação, mesmo que esse não fosse 

integrante do seu grupo. As dúvidas geralmente estavam relacionadas às funções 

pretendidas nos games e seu respectivo código de programação (utilizar os códigos 

de programação X para resultar na ação Y). Esse conhecimento compartilhado entre 

os pares favoreceu o que Coll et al. (2006) enquadra nos processos de colaboração 

com o outro, inseridos na dimensão procedimental. Mesmo não sendo resultado de 

algo planejado, essas interações favoreceram a manutenção de um clima de 

coleguismo nas aulas, certamente contribuindo para a motivação no processo de 

construção do conhecimento por estabelecer momentos saudáveis de troca entre os 

sujeitos. 
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5.2.2 Erro 

 

Os dados indicaram que o erro foi trabalhado de forma construtiva no sistema 

tentativa-erro-tentativa. Os alunos estiveram livres para formular suas hipóteses, 

aplicá-las e reformulá-las, se necessário. Na insistência do erro, foram utilizadas as 

estratégias já mencionas para solucionar as dúvidas, mas não foram percebidos 

aspectos punitivos do erro. 

O relato de uma situação observada numa aula do dia 05/09/12 no 3º ano C 

ajudou a compreender o papel do erro nessa construção: um grupo de alunos estava 

programando um jogo que utilizava o dispositivo Kinect28 para processar comandos 

de voz que controlavam os movimentos de uma personagem. Esses comandos 

deveriam fazer com que a personagem desviasse dos obstáculos com um pulo ou 

se abaixando, respondendo aos comandos de voz “jump” para a primeira ação, e 

“down” para a segunda. Nas primeiras tentativas a personagem atendia ao comando 

e executava a ação de forma contínua (respondia o comando “jump” com vários 

pulos ao invés de apenas um; ao ouvir o comando “down” passava a andar 

curvada). Também houve um problema com o tempo de resposta dessas ações, ou 

seja, os pulos e desvios não estavam sincronizados com o tempo em que o 

comando era dado, ocasionando a colisão da personagem com os obstáculos. 

Os alunos começaram a analisar os possíveis erros que estariam 

ocasionando tais falhas, a manipular os códigos de programação e testá-los diversas 

vezes até que a personagem respondesse cada comando com apenas uma ação 

(cada “jump” falado corresponderia a apenas um pulo, por exemplo) e no tempo 

adequado. 

Essa abordagem do erro está intimamente ligada ao processo de produção de 

games visualizado na FG, muitas vezes servindo de força motriz para novas 

descobertas e novos aprendizados. Ao erro sempre sucederam novas tentativas, 

intencionando identificar qual seu o motivo, formular estratégias que poderiam ser 

adotadas para superá-lo, testá-las e posteriormente implantá-las. Essas foram 

características identificadas que se alinharam com o papel formativo do erro nos 

games discutido Jull (2011), que atenta para o fato de que nos videogames o erro 

                                                           
28

 Sensor do videogame Xbox, da Microsoft, que permite ao jogador interagir com o game à medida 
que lê os seus movimentos corporais e capta os sons do ambiente. 
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pode ser sempre superado com novas partidas, recomeços, respeitando sempre o 

tempo do jogador. 

As chances de revisão acabaram familiarizando os alunos com a lógica da 

produção dos games, uma vez que essas retomadas estariam ampliando a reflexão 

dos alunos acerca dos procedimentos utilizados em cada etapa da programação. Ao 

trabalhar com os conteúdos de aprendizagem procedimentais, resgatando 

conhecimentos prévios de procedimentos e formulando estratégias para materializar 

os novos conhecimentos, aperfeiçoando-os, os alunos acabaram desenvolvendo um 

trabalho inserido na lógica da organização dos conteúdos de aprendizagem 

procedimentais discutidos por Coll et al. (2006).  

Dessa forma, no contexto da produção de games no Ensino Médio, o erro foi 

entendido como parte do percurso da produção de conhecimento, adequado a uma 

perspectiva construtivista de educação que não o utiliza para punir, nem mesmo 

ridicularizar o aluno. 

 

5.2.3 Tomadas de Decisão 

  

Os dados das observações apontaram que as decisões relativas ao 

desenvolvimento dos games ficaram a cargo dos alunos. Cada grupo organizava 

seus subgrupos de trabalho delegando tarefas relacionadas com as diversas fases 

da produção de um game. Os subgrupos tinham autonomia para decidir como 

encaminhariam suas atividades, mas em reuniões esporádicas com o grande grupo 

eram acertados detalhes gerais do projeto como um todo. Algumas dificuldades 

relacionadas ao trabalho em grupo, apontadas nos questionários analisados, estão 

baseadas nas negociações vinculadas a essa organização descentralizada do 

trabalho.  

Nesse sentido, a habilidade de gerenciamento do tempo, da organização do 

cronograma interno do grupo e da mediação entre os diversos pontos de vista foram 

questões que exigiram decisões esclarecidas e dialogadas entre os integrantes dos 

grupos, mas que muitas vezes acabaram gerando conflitos. 

A intensidade desses ruídos reverberou no andamento geral dos projetos, que 

foram apresentados com maior ou menor nível de refinamento com base na sintonia 

dos componentes do grupo. 
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A postura dos alunos quanto às decisões a serem tomadas retomou 

competências ligadas à esfera atitudinal dos conteúdos de aprendizagem discutidos 

por Coll et al. (2006), uma vez que mesmo não sendo o tema de uma aula 

específica, sempre buscaram abordar essas situações com ética. O professor, por 

sua vez, incentivou esses momentos balizados pelo respeito mutuo entre todos. 

Nesse sentido, evidenciou-se a disposição dos discentes para expressarem 

ideias por meio de palavras ou gestos, de modo a obter algum grau de consciência 

sobre a sua opinião, conotando uma mobilização atitudinal para que a comunicação 

com o outro fosse exitosa. 

O processo autônomo de atuação dos discentes foi bastante estimulado, 

exemplificado numa situação de aula do 3º ano D no dia 28/09/12, em que os grupos 

deveriam apresentar para a turma o andamento geral dos seus trabalhos. Antes 

mesmo que o professor requisitasse, o primeiro grupo prontamente se organizou 

para começar a apresentação, colocando-se à frente da sala e solicitando a atenção 

dos colegas. 

Essas atitudes corroboraram com normas e comportamentos esperados em 

apresentações públicas, dispostos nos conteúdos de aprendizagem atitudinais 

elencados por Coll (Ibid.) e vivenciados na FG. A autonomia dos discentes nas 

decisões que definem o rumo da produção de games aproxima a sua educação de 

um perfil mais adequado ao contexto do século XXI, uma vez que preconiza 

engajamento e interesse pela atividade (PRENSKY, 2008). 

Em alguns momentos o docente assumiu um papel mais diretivo nas tomadas 

de decisão, geralmente com aspectos ligados à organização das vivências e 

avaliação. A fim de organizar as apresentações dos projetos, por exemplo, o 

docente comunicou nas aulas das duas turmas do dia 19/09/12 os seguintes critérios 

a serem contemplados: objetivo do game, maiores dificuldades enfrentadas pelo 

grupo e o andamento geral do trabalho. Foram critérios pré-definidos que ajudaram 

a nortear os alunos sobre como deveriam organizar o material até então produzido. 

Ainda sob essa lógica organizacional, na aula do 3º ano D do dia 26/09/12 foi 

estabelecido pelo docente que ao saírem da sala no horário do intervalo, os alunos 

deveriam salvar seus trabalhos e desligar os computadores e estabilizadores. Caso 

algum estabilizador fosse encontrado ligado, toda a turma sofreria penalidades. Essa 

medida foi tomada para incentivar o zelo e a responsabilidade com os equipamentos 
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utilizados, levando a coletividade a se posicionar em favor da boa manutenção dos 

mesmos. 

Os critérios de avaliação, por sua vez, também foram definidos pelo docente, 

mas em certa medida permitiram uma maior participação dos discentes na 

construção dos seus resultados, como demonstrou a figura 1 apresentada num 

tópico anterior. Porém, a estrutura geral das avaliações e os encaminhamentos 

foram organizados de acordo com a perspectiva do professor, como os pontos a 

serem abordados pelos alunos nas suas apresentações, a avaliação da qualidade 

do trabalho desenvolvido, a adequação dos códigos utilizados, enfim, uma série de 

questões subjetivas ou não que tinham a finalidade de definir referências. Já a parte 

operacional esteve passível de mais sugestões dos estudantes, como no caso das 

apresentações, que numa primeira rodada, a pedido desses, foram feitas nos 

próprios computadores, com o professor visitando cada grupo individualmente. Em 

encontros posteriores foi acertado que as apresentações deveriam ser realizadas 

para toda a turma utilizando o datashow, para que todos pudessem se inteirar dos 

projetos que estavam sendo desenvolvidos e opinar sobre questões correlatas. 

 

5.2.4 Utilização das Tecnologias 

 

As tecnologias mais utilizadas na dinâmica da produção de games da ETE 

Cícero Dias foram computadores desktop, pendrives, datashow, fones de ouvido, 

smartphones, os tablets distribuídos pelo Governo do Estado, além do quadro, do 

papel e da caneta. 

Os softwares utilizados pelos alunos foram essencialmente dois: o Unity, para 

o desenvolvimento dos projetos de TPJ, e o Eclipse SDK29, para a produção dos 

aplicativos Android de PJ. Ambos apresentam telas que dispõem os códigos de 

modo a fazer a programação funcionar. 

Foi evidenciado o uso permanente e auxiliar de tecnologias analógicas nesse 

contexto digital, de modo a oferecer apoio às vivências pedagógicas. Numa aula do 

3º ano D no dia 19/09/12, por exemplo, o grupo que estava produzindo uma tabela 

periódica interativa ficou com dúvidas quanto à organização do layout de um Quis 

                                                           
29

 Software Development Kit (SDK), ou Kit para Desenvolvimento de Aplicativos. A plataforma Eclipse 
permite o desenvolvimento de programas, aplicativos e ferramentas de forma padronizada, 
baseando-se nas iniciativas de software livre. Mais informações em: http://www.eclipse.org/.  

http://www.eclipse.org/
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que seria integrado. Surgiu uma dúvida na disposição das opções verdadeiras e 

falsas de cada questão, que abarcaria uma lógica de programação diferente. Para 

sistematizar o pensamento e explicar aos pares suas ideias, foram feitos desenhos 

ilustrativos no papel, também discutidos com a ajuda do professor, que utilizou o 

quadro para desenhar esquemas e discutir sugestões de código para essa função 

com o grupo. Em paralelo, o professor aconselhava a todos utilizarem a estratégia 

de desenhar esquemas lógicos no papel para perceber onde se encontravam 

possíveis erros da programação no computador. 

Essas são questões previstas nos conteúdos de aprendizagem 

procedimentais elencados por Coll et al. (2006), que listam estratégias de ativação e 

recuperação do conhecimento, além de formas de materializar esse saber, como 

conteúdos essenciais na lógica da educação construtivista. Os esquemas 

organizativos feitos pelos alunos, assim como os desenhos e as discussões 

realizadas com o professor, seriam elementos aí enquadrados. 

 O professor, por sua vez, também manteve seu trabalho alinhado com o a 

dimensão procedimental de Coll (Ibid.) ao incentivar os alunos na orientação das 

suas atividades e apresentar as informações relacionadas ao procedimento. Nessas 

suas discussões foram esclarecidos elementos centrais dos procedimentos a serem 

adotados pelos estudantes, estimulando o seu protagonismo. 

Os alunos demonstraram utilizar as tecnologias de forma autônoma e 

diversificada, transitando com propriedade pelo ciberespaço para realizar tarefas 

relacionadas aos projetos ou não. Frequentemente o computador conectado à 

internet foi empregado pelos alunos para checar e-mails, acessar redes sociais, 

buscar tutoriais, ver vídeos e pesquisar sobre os cursos que pretendem prestar o 

vestibular. Pendrives e smartphones foram percebidos como mídias de apoio 

constantes no manuseio, compartilhamento e armazenamento dos projetos. O 

quadro, como dito, foi bastante utilizado como suporte complementar, ajudando a 

sistematizar ideias ao facilitar esboços e esquemas explicativos. 

Na aula do dia 28/09/12 em que as turmas utilizaram o datashow para projetar 

as suas apresentações, evidenciou-se a expertise no manuseio dessa ferramenta. 

As adequações de tempo, vínculo da fala com o material posto nos slides e 

organização espacial das informações estiveram adequados ao contexto, 

demonstrando que esses elementos hipertextuais fazem parte do repertório 

cognitivo desses sujeitos (PRENSKY, 2001a). 
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Uma análise com foco na vertente procedimental da utilização dessas 

tecnologias digitais esclarece o caráter dinamizador das vivências já defasadas do 

ensino regular. De acordo com Shneiderman (2006), o uso de tecnologias digitais no 

contexto educacional deve proporcionar intensas vivências de colaboração. Nesse 

sentido, percebeu-se a utilização de tecnologias digitais na produção de games 

como algo divertido, lúdico, que envolveu e estimulou os estudantes a participarem 

das atividades. 

 

5.2.5 Conteúdos de Aprendizagem 

  

Os dados evidenciaram que o desenvolvimento dos games abrangeu o 

trabalho com conteúdos conceituais de diversas disciplinas do currículo clássico. A 

atividade da programação em si pareceu estar diretamente relacionada às 

disciplinas de Matemática e Física, uma vez que mobilizou constantemente os seus 

saberes na lógica de manipulação dos códigos de programação dos games.  

Nesse aspecto, a construção do conhecimento era estabelecida na relação 

entre a ação que os alunos queriam ver no game e a combinação dos códigos que 

concretizaria isso na tela. Conforme disposto por Coll et al. (2006), esse trabalho 

com os conteúdos conceituais foi permeado pelo esforço pessoal dos estudantes, 

conhecimentos prévios que tinham sobre conceitos matemáticos e da Física, bem 

como os conhecimentos técnicos dos softwares utilizados para a programação. 

 As telas de um dos games produzidos pelos discentes apresentadas a seguir 

apontam alguns elementos que ilustram esse diálogo com os conteúdos conceituais 

de Matemática e Física.  
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FIGURA 4 – PROGRAMAÇÃO VIKING 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

Na metade esquerda da figura 4 são mostrados quatro ângulos de visão 

diferentes do mesmo objeto, que pode ser manipulado por meio dos pontos e setas 

indicados na seleção. Na metade direita estão alguns comandos que controlam 

funções de posição, rotação, escala, impulso, colisão, tamanho, ângulo, massa.  

A figura 5 disposta a seguir mostra dois ângulos de visão do game em 

execução: 

 

FIGURA 5 – TELA VIKING 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 
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Os controles numéricos das funções pretendidas no game evidenciam a 

articulação entre as funções desejadas, próximas da situação real do movimento de 

um barco viking num rio, e da lógica matemática. A produção de um game, vista 

dessa forma, evidencia o trabalho com conteúdos conceituais alinhado com as 

considerações de Coll et al. (2006), que remetem ao aluno a necessidade de 

conhecimentos prévios conceituais, bem como o trabalho com conteúdos 

conceituais, aqui visualizados nos conteúdos curriculares do ensino regular e 

conteúdos técnicos da programação. 

Os conteúdos conceituais de outras disciplinas, como Química, Geografia e 

Literatura, foram mobilizados de acordo com o tipo de game que estava sendo 

produzido. Essas mobilizações resultam numa aprendizagem situadas desses 

conceitos, como discutiu Gee (2008), ao proporcionarem atividades em que os 

conceitos podem ser transpostos. 

Nesse sentido, o game mostrado anteriormente exemplifica um sistema de 

codificação e retenção de conhecimentos da Geografia quando exige, por exemplo, 

adequações do terreno e localização cartográfica. Outro aplicativo produzido 

abordou questões mais específicas da literatura, como destaca a figura 6: 

 

FIGURA 6 – TELA LITERATURA 
 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 



84 
 

Este aplicativo foi produzido para funcionar em dispositivos móveis com o 

sistema operacional Android, apresentando informações sobre diversas escolas 

literárias ao passo que o usuário selecionasse uma imagem na tela inicial. Dessa 

forma, os sistemas complexos evidenciados na produção dos games favoreceram a 

aprendizagem situada de princípios conceituais (SQUIRE, 2006). 

O exemplo da produção de uma tabela periódica interativa por um grupo de 

alunas ajudou a identificar mais claramente essas questões. A rede referencial 

constituída mobilizou aspectos predominantemente conceituais, utilizados na sua 

elaboração. A figura 7 reproduz a sua tela num estágio intermediário de conclusão: 

 

FIGURA 7 – TELAQUÍMICA 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, 2013. 

 

A intenção do grupo era de que, ao clicar sob um elemento da tabela 

periódica, o cubo referente viesse para primeiro plano, apresentando informações 

sobre o elemento químico em cada uma das suas faces. 

Essa proposta preconizou explicitações sistematizadas dos conhecimentos 

relativos à Química, potencializando o interesse dos alunos por um assunto do 

currículo do ensino regular a partir da experiência de produção de um game. Dessa 

forma, as tecnologias digitais são percebidas como ferramentas que podem articular 

saberes específicos do Ensino Médio com a produção de um material (PRENSKY, 

2008). 
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5.2.6 Papel do Professor 

 

Os dados evidenciaram que o professor atuou como avaliador, 

problematizador e questionador nas diversas situações pedagógicas. Mesmo sem 

formação específica para a docência, a relação harmônica estabelecida com os 

alunos pareceu estar relacionada à relevância das suas contribuições e abordagem 

contextualizada das demandas dos alunos.  

A ação do professor apresentou para os alunos uma visão profissional e 

madura sobre o processo de produção dos games, pautada na disponibilidade para 

o diálogo, na alternância do turno das falas e aceitação dos distintos pontos de vista. 

Também foi evidenciada uma relação de confiança, demonstrada na atitude de 

entregar a caderneta para um aluno registrar a presença dos colegas sem a 

necessidade de fiscalização. 

Essa postura tornou o ambiente de aprendizagem mais mobilizador, mais 

motivado, com a disponibilidade para discutir questões relacionadas aos projetos 

escolares e a temas cotidianos. 

Numa aula do 3º ano D no dia 26/09/12, por exemplo, um dos professores do 

curso técnico, que não era o da disciplina observada, entrou na sala e acabou 

trocando ideias com um grupo de alunos sobre o seu projeto, dando sugestões e 

discutindo novas possibilidades. 

O teor motivador da ação docente foi uma constante. Em dado momento, o 

grupo que estava desenvolvendo o game da tabela periódica dinâmica se 

desanimou por conta das dificuldades encontradas que não estavam conseguindo 

transpor. Porém, as orientações do professor deram ânimo à continuidade do 

trabalho.  

Coll et al. (2006) trás nas suas considerações sobre a atuação docente na 

dimensão procedimental dos conteúdos de aprendizagem chamando a importância 

do resgate de conhecimentos prévios e da explicitação dos elementos centrais do 

novo procedimento, o que parece ser abrangido nas vivências da FG.  

Mesmo nas situações em que exerceu a função de avaliador, a interação do 

professor com os alunos foi bastante horizontal, predominando o clima de 

coleguismo. Nas apresentações dos alunos que tiveram cunho avaliativo, prezou 

pela participação de todos da turma solicitando que os ouvintes contribuíssem com 

questões acerca dos trabalhos expostos. Encontram-se materializadas aí algumas 
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pontuações de Prensky (2001b) sobre o repensar das vivências pedagógicas 

pautadas no contexto tecnológico e cultural do século XXI, mais abertas ao trabalho 

participativo do aluno como sujeito da aprendizagem. 

 

5.2.7 Papel dos Alunos 

 

Na dinâmica da produção de games os alunos assumiram um papel de 

destaque nas vivências, em que o ato pedagógico esteve pautado no apoio à sua 

atividade. 

Foram observadas situações de colaboração mútua entre os sujeitos, mesmo 

quando esses não faziam parte do mesmo grupo. Na aula do 3º ano D do dia 

05/09/12, por exemplo, alguns alunos despenderam tempo ajudando no 

desenvolvimento dos projetos dos seus colegas de turma. Já numa aula do 3º ano 

C, no dia 21/09/12, uma aluna tirou dúvidas com o colega ao lado sobre um passo 

da programação do game da sua equipe fazendo referência a projetos 

desenvolvidos anteriormente. 

Nesse sentido, foram compartilhados saberes que interessavam a grupos em 

comum, como códigos de programação referentes a funções que interessam grupos 

diferentes. Também fizeram parte dessa dinâmica momentos de lazer, como numa 

aula do 3º ano C no dia 19/09/12 em que colegas testaram o game programado por 

um aluno da turma para se divertir, elogiando a sua qualidade e fazendo sugestões 

de melhoramentos. Esse fato expressa as colocações de Gee (2008), que apontam 

a empatia por sistemas complexos na medida em que se interage com descontração 

com os games. 

 As vivências foram organizadas prezando sempre o trabalho em grupo, 

motivo de críticas de alguns alunos que afirmaram ser difícil gerenciar as demandas 

de cada um do grupo e contemplar todas elas satisfatoriamente. Porém, como 

afirmou Lévy (1999), essa forma de trabalho favorece o pensar crítico, vivências 

colaborativas e interações engajadas na disseminação e compartilhamento dos 

saberes. 

 No diálogo com o professor assumiram posturas ativas, argumentando e 

questionando as suas colocações, estabelecendo uma relação informal pautada no 

respeito que pareceu deixá-los à vontade, mesmo nas situações avaliativas. Essa 
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linearidade das relações estabelecidas no interior da escola estão alinhadas com as 

colocações de Lévy (Ibid.) para a educação em tempos de cibercultura. 

 

5.2.8 Feedback 

 

Os dados evidenciaram que os feedbacks são imediatos, dados ao passo que 

os alunos pedem a atenção do professor para resolver questões relacionadas ao 

desenvolvimento dos seus games. Nesse sentido, é emissor tanto o discente (como 

está se sentindo, o que está achando do trabalho) quanto o docente (críticas, 

sugestões, provocações, explicações, etc.), num processo de interação alinhado 

com as considerações de Prensky (2008) sobre a alternância de protagonismo nas 

falas. 

No entanto, a ação do docente pareceu ser a articuladora desse diálogo, num 

movimento de mediação balizado pela sua experiência com a finalidade de orientar 

a condução dos trabalhos e estimular revisões. Durante as apresentações realizadas 

pelos grupos para demonstrar o andamento geral dos seus projetos, o professor 

teceu comentários gerais sobre o rendimento da turma ao final de cada encontro. 

Segundo Coll et al. (2006), essa postura incentiva o desenvolvimento e o 

engajamento dos alunos nas atividades desempenhadas.  

Numa situação de aula observada no 3º ano D, no dia 26/09/12, por exemplo, 

um grupo de alunos estava construindo uma seção de aplicativos dentro do seu 

game para que fossem “comprados” pelo usuário com os bônus acumulados no 

decorrer do jogo. O professor sugeriu que fossem incluídas apenas duas opções, já 

que cada uma delas modificaria a dinâmica do game, dando mais trabalho e 

tomando mais tempo de programação caso fossem oferecidas mais de duas opções.  

Em outra situação, observada no dia 28/09/12 no 3º ano D, fez elogios à 

iniciativa de um grupo que estava desenvolvendo uma tabela periódica dinâmica, 

afirmando que a iniciativa iria beneficiar todos os alunos da escola que tinham 

dificuldades na disciplina de Química. 

Esse posicionamento favoreceu o envolvimento emocional dos sujeitos nas 

atividades desempenhadas (PRENSKY, 2008) e apoiou o protagonismo dos 

estudantes no desenvolvimento da sua aprendizagem (COLL et al., 2006). 

Com sentido similar, uma planilha foi formulada pelo professor para facilitar a 

autoavaliação dos alunos, único momento identificado como sendo de avaliação 
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mais individualizada. Nela, os alunos poderiam demonstrar os resultados do esforço 

pessoal de cada um do grupo. 

Esse tipo de avaliação estimula a autoregulação, já que os alunos são 

responsáveis por chamar os pares para o trabalho e gerenciar o tempo da melhor 

forma possível. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o processo de produção de 

games por alunos do ensino médio no contexto da Fábrica de Games (FG), da 

Escola Técnica Estadual (ETE) Cícero Dias, buscando entender as contribuições da 

sua proposta nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais da 

aprendizagem discutidos por Coll et al. (2006). 

 Nesse sentido, foram traçados como objetivos específicos analisar as 

vivências da FG, a fim de compreender como as tecnologias digitais são utilizadas 

pelos estudantes na construção de games, e mapear os conteúdos envolvidos 

nessas atividades de produção para relacioná-los ao currículo do ensino médio e 

aos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais da aprendizagem estudados 

por Coll (Ibid.). 

 Os resultados iniciais do estudo piloto apontaram que o trabalho com os 

conteúdos conceituais envolveu principalmente as disciplinas de Física e 

Matemática como norteadoras do processo de produção dos games. As outras 

disciplinas do currículo do Ensino Médio foram contempladas de acordo com a 

proposta de cada game desenvolvido pelos alunos. 

Os conteúdos de aprendizagem procedimentais estiveram relacionados à 

manipulação de códigos iniciais de programação e softwares, com vistas a transpor 

os conteúdos conceituais para o contexto do game produzido. Nas vivências foi 

priorizada a interação dos sujeitos entre si, no trabalho em grupo, e desses com as 

ferramentas de produção dos games. 

 Já o trabalho com os conteúdos de aprendizagem atitudinais foi identificado 

em menor intensidade, geralmente contemplado no eixo de discussões acerca de 

colaboração, respeito à opinião do outro e responsabilidade com o trabalho 

desenvolvido. 

 O estudo final confirmou a hipótese desta dissertação de que incluir práticas 

de produção de games no contexto escolar propicia a vivência de uma concepção 

construtivista da aprendizagem, uma vez que esse processo envolve diretamente os 

alunos na construção do seu conhecimento, além de abarcar situações significativas 

e estimulantes de aprendizagem que contemplam diversas habilidades. 
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 Os resultados demonstraram que as tecnologias digitais são utilizadas de 

forma profícua pelos estudantes que, em maior ou menor intensidade, possuem 

alguma familiaridade com as suas especificidades. O computador foi ferramenta 

central utilizada nesse contexto, mas não limitou o intercâmbio de ideias entre os 

alunos. Pelo contrário, foi o catalisador de interações significativas pautadas na 

lógica da produção dos games. 

 Os conteúdos envolvidos nessa proposta demonstraram estar mais ligados às 

dimensões conceituais e procedimentais da aprendizagem discutidos por Coll et al. 

(2006). Os conteúdos de aprendizagem atitudinais foram identificados em menor 

intensidade, contemplados no eixo de discussões acerca de colaboração, respeito à 

opinião do outro e responsabilidade com o trabalho desenvolvido. 

 Suas contribuições estiveram relacionadas à abordagem contextualizada 

desses conteúdos que, por meio das tecnologias digitais, apresentam uma infinidade 

de caminhos para a construção do conhecimento, respeitando os diferentes ritmos 

de aprendizagem dos estudantes. 

 De modo geral, foram percebidos níveis de isolamento entre o currículo do 

ensino regular e o currículo da FG, que questionaram a centralidade das atividades 

que integram essas duas modalidades no 3º ano do Ensino Médio. Reelaborar o 

planejamento pedagógico de modo a ampliar diálogos significativos entre os dois 

contextos desde o início do Ensino Médio pode ajudar a minimizar essa visão 

dicotômica. Transpor a esfera da produção e partir para a utilização maciça dessas 

produções no cotidiano das aulas do ensino regular, socializando entre docentes e 

colegas as potencialidades de cada ferramenta, poderá instituir relações 

diferenciadas com o conhecimento que reconhecem a ramificação de conteúdos 

conceituais nesses artefatos tecnológicos. 

 Como forma de romper a centralidade identificada nas disciplinas de 

Matemática e Física para diversificar as habilidades desenvolvidas, sugere-se a 

interlocução com as demais via planejamento pedagógico. A participação 

sistematizada dos professores do ensino regular pode contribuir com a ampliação do 

leque de conceitos abordados. 

 A dinâmica de organização da sala de aula pareceu estimular processos de 

socialização e integração ao envolver os grupos no desenvolvimento dos seus 

projetos com autonomia e cultivando relações amigáveis entre os pares. 
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 Como desdobramento dos resultados desta dissertação sugere-se a 

ampliação dos sujeitos envolvidos, inserindo na proposta de pesquisa as turmas do 

1º e 2º ano, de modo a abarcar todo o ciclo do Ensino Médio. Dessa maneira, 

poderia ser abordada a complexidade da relação entre esses três níveis de ensino e 

a produção de games pelos estudantes, elencando questões que não foram 

contempladas nos objetivos deste estudo. 
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APÊNDICE 01 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 

TURMA:_______                                                             DATA: ___/___/______ 

 

1 ESPAÇO FÍSICO DA SALA DE AULA 

 

 

 

2 DINÂMICA DE TRABALHO 

 

 

 

3 FEEDBACK 

 

 

 

4 TRABALHO COM CONCEITOS 

 

 

 

5 TRABALHO COM PROCEDIMENTOS 

 

 

 

6 TRABALHO COM ATITUDES 
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APÊNDICE 02 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO DE AULA 
 

Data:  Professor:  

Turma:  Quantidade de alunos: _______ 

 

1 Vivências 

1.1  Como é trabalhada a dúvida 

 

1.2  Como é trabalhado o erro 

 

1.3  Como são tomadas as decisões 

 

1.4  Utilização das tecnologias 

 

1.5  Produção de conteúdos conceituais 

 

 

2 Relações interpessoais 

2.1  Papel do professor  

 

2.2  Papel dos alunos 

 

 

3 Avaliação da aula/produção 

3.1 Feedback 
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APÊNDICE 03 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O DOCENTE 
 

Nome: ______________________________________________ Idade: _____ 

 

Formação Acadêmica 

1 Graduação 

Curso: _____________________________________ 

Instituição:_________________________________ 

 

2 Pós-graduação:__________________________ 

Instituição:______________________________ 

 

Questões 

1 Como você avalia a proposta da ETE Cícero Dias? Ela integra uma formação 

técnica à formação do Ensino Médio? Por quê? 

 

2 Você observa que a proposta vem sendo aplicada conforme foi pensada 

inicialmente? Você já fez alguma sugestão que deixaria essa proposta mais 

bacana? Já usou? Qual foi? Por quê? 

 

3 Como você planeja suas aulas? Já vem pronto no projeto e é só seguir? A 

escola é quem faz os planejamentos? Você decide conforme a interação com 

os alunos? 

 

4 Você gosta das aulas com os alunos? Por quê? Você acha interessante 

trabalhar neste formato? 

 

5 Quais as suas impressões sobre o resultado dessas aulas? 

 

6 Como você avalia a aprendizagem dos alunos? 
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APÊNDICE 04 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 
 

Nome: __________________________________________________ Idade: ______ 

Turma: _______ 

 

1 Qual a sua idade? 

 

2 O que você acha da proposta de ensino da Cícero Dias? Você percebe alguma 

integração entre a produção de games e a formação do Ensino Médio? 

 

3 Qual sugestão você daria para que a proposta ficasse mais bacana? 

 

4 De alguma forma você acha que as aulas do técnico ajudam no regular? 

Sim: Poderia explicar dando exemplos? 

Não: Poderia explicar melhor? 

 

5 E as aulas do regular? Você acha que ajudam no técnico? 

Sim: Poderia explicar dando exemplos? 

Não: Poderia explicar melhor?  

 

6 Fale um pouco sobre a sua relação com os professores do técnico. 

 

7 E com os colegas de turma? Escreva algo sobre a relação entre vocês. 

 

8 Quais as maiores dificuldades que você já encontrou nas aulas do técnico? 

 


